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BİRİNCİ

CELSE

Açılma saati: 1,40 sonra
REtS — İkinci Reis Vekili Hasan -Fehmi Beyefendi.
KÂTİP : Feyyaz Ali B. (Yozgad).
*mmm*

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu.-Celse
yi, açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak.
(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Feyyaz Âli Bey
tarafından okundu).
1. — ZAPTI SABIK HULASASI
Birinci celse
Hasan' Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde zevali saat 1,40 da bilinikat zabtı sabık
hulâsası kıraat ve tashihan kabul olundu. Fev
zi Paşa Hazretlerinin Heyeti icraiye Riyasetine
intihap edildiğine dair mevrut tezkere kıraat,
Merzifon - Çal atlı tarikinin turuku umumiye meyanına ithal edildiğine dair Heyeti Vekileden
mevrut lâyihai kanuniye
Nafia ve Muvazenei
Maliye; Konya Vilâyetinde « Çekil » ııamiyle biı* nahiye teşkili hakkındaki lâyihai kanuniye
Dahiliye Encümenlerine; Hiyaneti vataniye ile
mahkûm Burgaz kariyeli eşhas hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası kabul olunarak evrak,
nevakısı ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletine
iade ve tekâlifin sureti tahsillerine dair Muş
Mebusu Ahmet, mütekaidin, eytam ve eramil
maaşatma dair Diyarbekir Mebusu Kadri Beyle
rin teklifleri
Lâyiha Encümenine; Şimendifer
memurlarının yolcular hakkında hüsnü muame
le ifa etmelerine dair Çelebi Efendinin takriri
Nafia Vekâletine; Bağdatlı kariyesi ahalisinin;
kariyelerinin Sungurlu 'y a raptı hakkındaki is
tidaları Dahiliye Vekâletine; Erzurum Mebusu
Hüseyin Avni Beyin Oltu Mutasarrıfı hakkında
ki takriri Dahiliye Vekâletine Süleyman Sırrı
Beyin işgal edilen bağlar hakkındaki takriri Müdafaai Milliye Vekâletine tevdi olundu.
Bilâhare Jandarma bütçesinde münakale ic
rasına dair olan lâyihai kanuniyenin müzakeresi
icra edilerek tâyini esami suretiyle reye vazı ve
teneffüs için celse tatil olundu.
İkinci celse
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerin
de saat üçte bilinikat Jandarma bütçesinde mü
nakale ierası hakkındaki kanunun 49 redde kar
şı 66 rey ile kabul olunduğu tebliğ ve Emniyeti
Umumiye bütçesinde fasıldan fasla münakale ic
rasına dair olan kanun
bilmüzakere 41 redde
karşı 62 rey ile kabul olundu.
Bilâhare bütçe

nin Heyeti .Umumiyesi baklanda müzakere cere
yan ederek teneffüs için celse tatil'olundu.
Üçüncü celse
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerin
de saat 4,50 de biiiçtima
bütçenin heyeti
umumiyesi hakkında Maliye Vekili Ferit Bey ta
rafından izahat ita olunarak ve Cumartesi günü
içtima edilmek üzere saat beş buçukta celseye ni
hayet verildi.
Reisi Sani
Kâtip
Kâtip
Cehalettin Arif
Feyyaz Âli
Mehmet Rastın
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz
isti yen var m,ı?
SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) —Bende
nizin bağlar hakkında vermiş olduğum takrir
Heyeti Celilenizce müdahalenin men'i karariyle
Müdafaai Milliye Vekâletine havalesi yolun
dadır.
REİS—*Başka efendim ohalde zaptı badettashih kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Kabul edildi. Efendim evrakı varideye ge
çiyoruz,
4—LAYİHALAR
1.—VHayatı meşgule /memurini hususvyesi
ile muaMminine verüecek harcır&klarm Muvaze
nei Umumiyeden tesviyesine <kair kanun lâyihası
REİS — Vilâyatı meşgule memurin hususiyesi ile mualliminine verilecek harcırahların
Muvazenei Umumiyeden tesviyesine dair He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Mu
vazenei Maliye Encümenine gönderiyoruz.
2. —İcrayi tababet hakkında kanun lâyihası
R E İ S — İcrayi tababet hakkında Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Sıhhiye En
cümenine gönderiyoruz.
3. — Maluliyeti hasebiyle Karahisar'lı Hacı
Şerif oğlu Halil'in bakiyei müddeti cezaiy esinin
affı hakkında kanun lâyihası
REİS — Maluliyeti hasebiyle Karahisar'lı
Halil'in bakiyei müddeti cezaiyesinm affı hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuni-
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ye var, Adliye Encümenine gönderiyoruz.
4. — Maluliyeti hasebiyle Mardin'in
Helik
kâriy esinden Musaoğlu İsa'nın bakiyei müddeti
cezdiyesinin uffi hakkında kanun lâyihası

d :1

Nafiz Bey (Canik) İki mah.
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi.
5. — TEKLİFLER

Rİ3İS — Mâİüliyeti hasebiyle Mardin'li İsa'
nın bakiyei müddeti eeizaiyesinih affı hakkında
Ifeyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var1,
Adliye İmeümenihe gönderiyoruz.

1. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin,
Bağdat Demiryolunun Kay seri'ye kadar temdidi
hakkında teklifi kanunisi (2/216 M.)

5. —: Maluliyeti hasebiyle Trabzon'îu Niyazi'
nin bakiyei müddeti cezdiyesinm affı
hakkında
kanun lâyihası

REİS — Bağdat Demiryolunun Kayseri'ye
kadar temdidi hakkında Kayseri Mebusu Ahmet
Hilmi Beyin teklifi var, bunu da Nafıa Encü
menine gönderelim. Veyahut isterseniz Lâyiha En
cümenine gönderelim. (Alelusul Lâyiha Encüme
nine gönderilsin sadaları). Pekâlâ Lâyiha Encü
menine gönderilmiştir.

REİS — Maluliyeti hasebiyle Trabzon'îu Ni
yazi'nin bakiyei müddeti »cezaiyesinin affı hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuni
ye yi Adliye Encümenine gönderiyoruz.
6. — Darülharpte yararlık gösteren
minin bakiyei müddeti mahkemelerinin
dair kanun lâyihası

mahkûaffına

REİS — Darülharpte yararlık gösteren mahkûminin müddeti mahkûmelerinin affına dair
Heyeti Vekileden mevrut, lâyihai kanuniyeyi Ad
liye Encümenine gönderiyoruz.
3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
1. •— Âzayi kiramdan doJcîız zata
itasına dair Divanı Riyaset kararı.

mezuniyet

REİS — Âzayi kiramdan dokuz zatın mezu
niyetine dair Divanı Riyaset kararı var:
Hacı Veli Efendi (Eskişehir) İki mah:
R E l S — Kabul edenler ellerini kaldırsın.
Kabul edildi.
Rıza Efendi (Amasya) Mart iptidasına kadar
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi.
Besim B. (Kastamonu) Bir malı.
REİS — Kabul edenler- lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi.
Ali Vefa B. {Antalya) Bir malı.
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldımm. Kabul edildi.
Seyfi Efendi (Kütahya) Şubat,, nihayetine
kadar.
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi.
Bekir Sıtkı Efendi (Siverek) 23 nisan 1.Îİ37de bulunmak üzere.
REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul
edildi.
Mustafa Hulusi Efendi (Karalıişarı -&ahip)
Bir mah
R E İ S — Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi.
Ethem Bey (Menteşe) İki mah.
REİS —- Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi.

2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin,
memurin harcırahları hakkında teklifi kanunisi
(2/216)
REİS — Yozgad Mebusu Süleyman» Sırrı Bevin memurin harcırahlarına müteallik teklifi, ev
velâ Lâyiha Encümenine badehu Kavanimsi Ma
liye Encümenine.
8. — MUHTELİF EVRAK
1. "— Samsun'da (45) bin Ura iane toplandı
ğına dair Amasya İstiklâl Mahkemesi Heyetin
den mevrut telgraf
REİS — Samsun'da kırk beş bin lira iane
toplandığına dair Canik Mebusu Emin Beyden
•mevrut, telgraf:
B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine
1. — Samsun'daki mesail ve muhakemat
hal ye fasledilerek muvasalat edildi.
2. — On beşinci fırkanın melbusat ihtiyacatmı temin zımnında Samsun eşraf ve tüccaranı
tarafından tertip edilen müsamere muvaffaki
yetle icra edilmiş ve o esnada vurud eden Garp
cephesindeki ımızafferiyat haberinin ahali üze
rinde-hâsıl eylediği sevinç ve iftihar hisleri ne
ticesinde müsamere hâsılatının kırk bin liraya
baliğ Olduğu berayi malûmat arzolunur.
Amasyada B. M.
Meclisi İstiklâl
Mahkemesi Heyeti
Canik Mebusu
Bursa Mebusu
Saruhan
Emin
Hasan Tahsin
Mustafa Necati
(Telgraf nereden sadaları).
REİS — Samsun'dandır efendim.
MUSTAFA B. (Tokad) — Amasya '1 il arın da
var, otuz bin, kırk bin lira.
HÜSREV B. (Trabzon) — R e i s Beyefendi
tabii Divanı Riyaset tarafından teşekkür ya
zılır.
REİS — Tabii efendim Meclisi Âliniz namı
na teşekkür yazılıyor.
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9. — SUALLER
./. -— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, mem
leketin muhtelif yerlerinden toplanan iane hesa
bının verilmesine dair Dahiliye Vekâletinden sual
takriri.
SALlll Ef. (Erzurum), — Reis Bey müsaade
eder misiniz:! Bir şey arzedeceğim :
REİS — Bu mesele hakkında mı söyliyeeeksiııiz f
SALİH Ef. (Erzurum) — Evet efendim. Ar
kadaşlar iyi dinleyelim ki, hepiniz bu mesele ile
alâkadarsınız. Tabii ordumuza bu. gibi fedakâr
lıkta bulunan zevatı tebrik edeceğiz. Samsun'
da şurada, burada kırk bin lira para toplanıyor.
Yalnız şunu istirham ederim ki, altı aydanberi,
bir senedenberi pek çok paralar toplanmıştır.
1 fesahatini isteyelim. Yozgad'dan alınmış, Bo
lu'dan alınmış, şuradan alındı. Buradan alındı.
Bu paraların yekûnu neye baliğ olmuşsa Heyeti
Umumiyemiz bundan haberdar olalım. Sarfiya
tını da anlayalım. Çünkü para bizim olduğu
iein masrafından da haberdar olmalıyız. Bunu
fi'3a ederim. Bir defa düşününüz. Bunda hepi
miz de alâkadarız.
REİS — Efendim, bunun için bir takrir ve
rirsiniz.
SALÎH Ef. (Erzurum) — Şimdi takdim ede
rim efendim.
2. —• Garp Cephesinde süvari
kuvvetlerinin
asileri takip etmekte olduğuna dair
Karahisarı
Şarki Mebusu Memduh Beyden varit telgraf
REİS — Garp Cephesine dair Karahisarı Şar
ki Mebusu Memduh Beyden telgraf var.
B. M. Meclisi Riyaseti Celi leşine
Cenup Cephesi Kumandanı Refet Beyefendi
tarafından teşkil edilen nizamiye süvari grupları
(J ediş'ten itibaren kemali şiddetle asilerin taki
bine devam ederek onları ikinci bir teşebbüse cü
ret edemiyecek bir halde "midini ettirmiştir. Asi
lerin son zamanda ellerinde kalan dört top, dört
makineli ile beş, yüz kadar silâh iğtinam edilmiş
ve bir çokları arzı istiınan eylemiştir. T. 3 ba
şındaki bir kaç eşhas ile Yunanlılara iltica et
miştir. inönü galibiyetini mutaakıp ordumu
zun ihraz etmiş olduğu bu muvaffakiyetin bil
hassa bu in intaka ahalisince azim meserretlerle
alkışlanmakta olduğu mâruzdur.
24 Kânunusani 1387
Karahisarı Şarki Mebusu
Memduh
RİFAT B. ( Kavseri) —.Reis Bey tarihi kaç
tır?
KÂTİP FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — 24
Kânunusani 1337 dir efendim.
VEHBİ Ef. {Konya) — Reis Bey müsaade
bııyurulur mu? Asiler kimdir?
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REİS — Etem'e ait.
. « ..
VEHBİ Ef. (Konya) — Onlar Yunana kart
tı. Şimdi âsi meselesi kalmadı. Yunan meselesi
kaldı. (Telgraf eskidir sadaları).
3. —• İnönü muzafferiyeti münasebetiyle
telif mahallerden mevrut tebrik telgrafları

muh

REİS — Efendim muhtelif mahallerden mev
rut tebrik telgrafları vardır.
Kütahya Mebusu Seyfi Efendiden.
Ilgın Belediye Reisi Muhsin ve Müfti Abdul
lah-Efendilerden.
Sabık Adana Mebusu Suphi Bey ve Sabık
Mersin Mebusu Sadık Paşadan.
Kırşehir Mebusu sabıkı Ali Rıza Beyden.
Malatya Mebusu Hacı Bedir Ağadan.
REİS — Bunlara da efendim Divanı Riya
set lâzımgelen cevabı yazar.

6. — TEZKERELER
1. — Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki kanun
lâyihasının süratle müzakeresine dair Heyeti Ve
kile1 Riyasetinden mevrut tezkere
REİS — Sonra efendim Şûrayi Devlet teşkili
hakkındaki kanunun süratle müzakeresine dair
Heyeti Vekileden mevrut bir tezkere vardır.
NAFİZ B. (Canik) — Müsaade ederseniz o
tezkereye ait söz söyliyeceğim.
REİS — Müsaade buyurunuz. Bu da ruznamemizin birinci, ikinci numarasını teşkil eder.
Evvelâ bütçe var. Bütçeden sonra gelen de Şû
rayi Devlet Kanunudur. Müsaade ederseniz ona
başlayabiliriz.
NAFİZ B. (Canik) — Tercihan müzakeresi
hakkında mâruzâtım var. Müsaade buyurulursa
söz isterim.
Efendim Ankara'da Hükümetin teessüsü, te
şekkülü bir seneye yaklaşıyor. O vakittenberi
Şûrayi Devlet teşkilâtı yoktu. Malûmu âliniz
Şûrayi Devletin kendisine mahsus gayet mühim
vezaifi vardır. Bu vezaif de hukuku eşhasa ta
allûk eder. En mühimmi memurin muhakematı
veyahut memurini mülkiye hakkındaki evrakı
tahkikiyedir. Yahut evrakı hükmiyedir. Şimdi
ye kadar gerek Ankara 'da hükümetin teessüsün
den mukaddem ve gerek teessüsünden sonra tah
tı muhakemeye alınan veyahut mahkûm edilen
memurinin evrakı sürüncemede kalmıştır. Mer
cii tetkiki bulunamamıştır. Bu yüzden bir çok
memurin bugün sürünmektedir. Muhakemesi
nin neticesine intizaren mütemadiyen sefalet
içerisinde kalmıştır. Şûrayi Devlet de teşkil edi
lemediğinden dolayı bu adamların mağduriyeti
temadi eylemektedir. Evvelce Şûrayi Devletin
aynen teessüsü veyahut bu vezaifi tefrik sure
tiyle muhtelif mercilere verilmesi hakkında
Dahiliye ve Adliye Encümeninde bazı müzakerat cereyan etti ve tesbit edildi. Heyeti Umu-
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nıiyeye ât sevkedilmiştir; Henüz bu mesele bir
netieeye •) raptedilmediğinden' dolayı arzettiğim
veçhile, bir çok kimseler de bütçe müzakeratını arzu ediyorlar. Halbuki bütçe müzakeratmın
bir çok zaman temadi etmesi ihtimali vardır.
Onun için bendeniz bu Şûrayi Devlet teşkilâtı
nın her şeye ter cihan müzakere edilmesini ve
bunun bir netieeye iktiranını arzediyorum (Mu
vafık sadaları).
MUSTAFA B . ( T ö k a d ) —.Bütçe en mühim
dir.. Memleketin ruhunu teşkil ediyor.
NAFİZ B. (Canik) — Bu da hukuku şahsiye
dir.
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz de
Nafiz.Bey arkadaşımı tamamen teyit edeceğim.
Malûmu âliniz gerek 16 mart 1336 hâdisesinden
evvel ve gerek onu mütaakip suiistimalâttan do
layı muhakemeye alınmış bir çok memurlar var
dır ki, bunların evvelce evrakı istintakiyesi İs
tanbul'a gönderilmiş ve maatteessüf oradan gel
memiş. Onlar,yüzüstü duruyor ve bittabi ondan
sonrakiler de tahkik edilememiş. Gerçi bunlarm
içerisinde fenalık yapan yoktur denilemezse de
şüphesiz «berati zimmet asıldır», bu asıl oldu
ğu için hüküm lâhik olmadıkça kendilerine mağ
dur dedirtmektedir. Başka bir şey yapılamı
yor. Hattâ Bendeniz öylelerini biliyorum ki
kendilerine isnat edilen suiistimalâtm bazı ah
vali zahire ile tekzip edilmekte olduklarını gö
zümle gördüm. Zannetmem ki fevkalâde suiistimalâtı meydanda olan kimseler az zamanda ça
maşırlarına varıncaya kadar satmak suretiyle
temini maişet yoluna düşsün (Gürültüler). Bina
enaleyh bir çokları hakikaten elim bir vaziyet
tedir.
RAGIP B. (Kütahya) — Memlekette yapı
lan fenalıkların hiç sahibi yoktur demek.
HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Müsaade bu
yurunuz. Bendeniz arzedeeeğim: Bugün efen
dim bir -memurun kendisinin de bir hakkı mü
dafaası vardır. Efendim bir memurun kendisineisnat olunan cürümden dolayı mutlaka bu
memur bu.cürmü yapmıştır diye bir hükmü
katî veremeyiz. Hakkında tahkikat yapılır ve
hakikaten öyle i bir cürüm yapmış ise ceza gör
mesi i lâzımdır.; Bu < böyledir. Yalnız iki sene süründürmekte bir mâna yoktur. Bizim dediğimiz
onlar affedilsin değil, hakikaten mesul edilmesi
lâzımgelenler biran evvel tecziye edilsin ve ce
zanın tesiri de ifa edilmiş olsun. Ondan sonra
bendeniz Bütçe Kanunu müzakeresinin tahtı
karara alınmasını rica ediyorum.
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Şûrayi
Devlet teşkili hakkında Heyeti Vekileden ge
len lâyihai kanuniye encümenlere havale edildi, c
Encümenlerin her üçü de «Şûrayi devlete lü
zum yoktur, Şûrayi Devlete ait olan vezaifi şuşu, daireler ifa etsinler» yolunda mazbatalarını
tanzim * ettiler. Hakikaten Şûrayi Devlete ait
olan ve ruznamei müzakerata ithal edilipte ay-
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lardanberi intaç edilemeyen meselenin biran ev
vel halli dereeei vücup ve elzemiyettedir. Büt
çe müzakeresi ise daha uzun* müddet devam
edecektir. Bunun için Şûrayi Devlete ait olan
kanım lâyihasını mı, bütçeyi mi? daha evvel mü
zakere edelim yolunda kaybedeceğimiz zamanı
Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki mazbataların
müzakeresine hasredersek mesele bitmiş olur.
Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında zaten haf
talarca müzakere cereyan etti. Heyeti umumi
yesi hakkındaki müzakere kâfi görülecek dere
ceye geldi. Arzu buyurursanız bütçe müzakeresi
ni ikmal ettiğimiz zaman derhal müfredatına
da geçeriz. Zaten bütçeye müteferri bir çok levayihi kanuniye vardır ki Bütçe Kanununun
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin kifa
yetini mütaakip o kanunlar bütçeye merbut ol
duğu için fasıllara, maddelere geçmeden evvel
onlar} müzakere etmek mecl uriyetinde kalaca
ğız, uzun bir zaman kaybedeceğiz. Onun için
Şûrayi Devletin şimdi müzakeresine geçelim ve
esas hakkında kararımızı ittihaz edelim (Pek
doğru sadaları).
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim Şû
rayi Devlet teşkiline dair olan kanun encüme
nini izce reddedilmiştir. Çünkü encümende ic
ra ettiğimiz tetkikatta Şûrayi Devletin heyeti
umum iyesi ne, ait vezaifi n bir kısmı Meclisi Âli
ye, bir kısmı da Heyeti Vekileye intikal etmiş
bulunuyor. Binaenaleyh Heyei Vekilenin tek
lifi veçhile böyle vekâlet şube müdürlerinden
mürekkep olmak üzere bir Şûrayı Devlet teşki
line lüzum görmedik. Bu vazifenin bir kısmı
Heyeti Vekileye ve bir kısmı da Meclisi Âlinize
intikal etmiştir. Yalnız ona merbut bir memurin
mühakematı vardır. Binaenaleyh onu kabul et
miştik. O Şûrayi Devlet teşkiline dair olan tek
lifi kanuniye merbuttur. Münasip ise her ikisini
birden müzakere edelim. Zaten Şûrayi Devlet
reddedilmiştir. Memurin muhakematma dair
olan kanun müzakere edilsin.
FEYZİ Ef. (Malatya) — Şûrayi Devlet Ka
nununun müzakeresi en ehem ve elzem bir mese
ledir. Altı, yedi aydanberi havalide hapiste ya
tan memurlar vardır. Onların ahvalini düşün
meliyiz ve hem de müstaceliyetle çıkarmalıyız.
Millet bu kanunu bizden bekliyor. Binaenaleyh
kıymetli vakitlerimizi lâflarla geçirmesek daha
güzel olur.
MUSA KAKIM Ef..(Konya) — Efendim Şû
rayi Devletin teşkili memurinin biran evvel
sürüncemeden kurtarılıp işlerinin tesviye edile
ceğini katiyen ispat etmiş olsa idi bu kanunun
tercihan müzakeresine ben de taraftar olurdum.
Halbuki Şûrayi Devlet müteşekkil bulunduğu
zamanlarda tahtı muhakemeye alman bir memu-run evvelâ meclisi idarede, sonra Şûrayi Devlet
te iki sene sürünerek açıkta gezdiği ve mahke
meye tevdi edildikten sonra bir hafta zarfında
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ademi mesuliyet karariyle hakkının zayi olduğu
görülmüştür.
ISMAÎL FAZIL Pş. (Yozgad) — O istan
bul'da idi, burada değil.
MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Burada da
o, binaenaleyh yalmz memurin muhakematı için
Şûrayi Devlet teşkilinde bir fayda yoktur. Bil
hassa bütçenin herşeyden ehem olması ve Mec
lisi Âlinizin en birinci vazifesini teşkil etmesi
itibariyle bugün mevkii müzakerede bulunan
bütçeye tercihan hiç. bir şeyin müzakeresi doğ
ru değildir. Çünkü (şimdiye kadar, sarf edilen
'paralar gayri meşrudur) diye Meclisi Âliniz
günlerce müzakere ediyor ve günlerce münaka
şa ediyor. Bugün mademki bütçemiz gelmiştir,
en mühim vazife de Devletin bütçesini ve vari
datını kontrol etmektir. Şûrayi Devlet Kanunu
bir gün sonra müzakere edilebilir.
NAFIA VEKlLÎ ÖMER LÛTFl B. (Amas
ya) — Efendim, Meclisi Âlinizin elinde bazı
levayihi kanuniye vardır ki, bunların hakikaten
bütçe müzakeresinden sonraya kalması düşünü
lebilir; Fakat bütçe müzakeresi epeyce uzunca
bir^ iştir. Malûmu âliniz bunlar da behemehal
çıkarılması lâzımgelen hususattır. Bazı şeyleri
arzedeyim. Faraza Silifke - Karahkar yolunun
yapılması için o taraf azaları bendenizi sıkıştırı
yorlar ve hakikaten lâzımdır. Anadolu'nun en
mühim mahreç hatlarından birisidir ve bu yol
için vaktiyle bir havale de verilmiştir. Fakat hâlâ
bunun türu'ku umumiye meyamnagirmesi hak
kında Meclis karar vermemiş olduğu için veri
len havale geri alınmıştır ve şimdi mutasarrıf*
tan aldığım bir telgrafta yüz bin kuruş borç,
çalışan ameleye verilmediği için amele mütema
diyen Hükümeti sıkıştırmaktadır. Şimdi bu
nun müzakeresi bütçenin sonuna bırakılacak
olursa o zaman biz mayısta bile inşaata başlıyamayız. Böyle ufak, ufak levayihi kanuniye
vardır ki, pek hafif müzakerelerle • zaten kabul
olunacak surettedir. Çabucak geçer, işler durmaz.
Şûrayi Devlet meselesini de bendeniz böyle gö
rüyorum. Elde bir cok işler vardır. Şûrayi Dev
letin yerine kaim olacak bir heyet te gösterilme
miştir. Bunlar tetkiksiz böyle tomar halinde
duruyor. İşten el çektirilmiş memurlaı\vardır.
Muhakemesi lâzımdır. Onları muhakeme edecek
bir-heyet mevcut değildir. Binaenaleyh cevazı
istihdam kararı verilmemiştir. Sonra, madenler
vardır. İmtiyazı feshedilecektir, iktisat Vekili
Bey bunları tutuyor. Münaziünfih ormanlar var
dır. Bundan dolayı, gerek Devletin ve gerek
ııasın hukuku muattal bir surette kalıyor. Şû
rayi Devleti teşkil etmek veya etmemek Heyeti
Oelilenizin elindedir. Ancak Şûrayi Devleti teş
kil etmiyecek iseniz veya teşkil edip etmiyeceğinize bir karar vermiyecekseniz o zamana kadar
Şûrayi Devletin yerine kaim olmak üzere niyabeten bir heyet intihap etmek icabeder. Bu işle
re kim baksın ? Bir merci göstermek lâzımgelir.
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Umuru Devlet taMd böyle yüzüstü kalamaz.
Zannederim bu noktayı nazarı dikkatinize arzetthn. Binaenaleyh bendeniz bunun bütçeye
takdimen müzakeresini riea ediyorum.
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, arkadaşla
rımızdan bazıları, memurların zatiyle işler dü
zelecek mi, memleketteki fenalığın hiç sahibi
kalmadı mı diye buyurdu. Mesele bu değildir.
Meclisi Âlinizin .birinci vazifesi adaleti tevzi ve
temin etmektir.
RAGIP B. (Kütahya) — Bendeniz; masum
gösterdiler bazı memurları da onuıi için söyle
dim.
.
VEHBİ B. (Devamla) .— Masumları da bu
lunur. Hüküm sâdır olmadığı, için haklarında
mahkûmdur denilemez. Masumları da vardır
denilemez.^ Meclisi Âlinizin karan yoktur ki
böyle infisal eden memurlar herhalde adaletten
müstefit olmıyacaktır. Binaenaleyh onları her
şeyden evvel adaletten istifade ettirmelisiniz ki
gördüğü sürati adaleti gittiği yerde tatbik et
sin. Böyle on aydanberi mercisiz kalmış iş
olmaz. Büyük Millet Meclisi herşeye merci gös
terdiği halde Şûrayi Devlet yerine kaim ola
cak bir daire, bir makam gösteremezse bu gayri
mantıki hareket olur ve bu meseleye dair olan
teklifler bu kadar zamandanberi tabedilmiş ve
Meclise gelmiş, gitmiştir. Belki herkes te bu
baptaki fikrini hazırlamıştır. Binaenaleyh bu
nu müstacelen müzakere edeydik şimdiye kadar
da zannederim çıkardı.
R E l S — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
kaldırsın. Kâfi görüldü, O halde şu takriri re
ye vazedeceğim:
Şûrayi Devlet teşkiline dair olan mevaddm
mevaddı saireye tercihan müzakeresini teklif ede
rim.
Canik Mebusu
Nafiz
R E Î S — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.
Kabul edildi efendim, (Müstaceliyetle sadaları).
VEHBİ B. (Karesi) — Hükümetin
var.
.

teklifi

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Müstaceliyetle müzakeresini isteriz.
Reye. koyunuz rica ederim.
RElS — Müstaceliyet
istiyorlar; Kabul
edenler lütfen.el kaldırsın. Kabul edildi.
3. — Konya Mebusu Refik Beyle rüfekasının, Akşehir kazasının livaya ifrağına dair tekli
fi kanunisi
(2/217)
R E l S — Efendim, Akşehir kazasında liva teş
kiline dair 18 imzalı bir teklifi kanuni.var^ Lâyi
ha Encümenine gönderiyoruz,
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diyetinin yüksek mahiyetini bütün delâiliy— —
10. —BEYANAT
le ispat etmiş ' bulunuyor. Binaenaleyh mü
1. — Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Ke
cadeleye başladıktan
sekiz, on ay, bir se
mal Pasamn, Londra'ya, gönderilecek heyeti mu
ne sonra bugünkü
vaziyetimiz hâsıl olmuş
rahhasa vesilesiyle, îstanbıd'da bulunan Tevfih
bulunuyor.
Bugünkü vaziyetimizi ifade et
Paşa ile cereyan edeyi muJıaherata dair beyanatı
mek
lâzımgelirse ;
milletin tabii mümessil
REİS '•— Söz Paşa Hazretlerin indir efendim. le rindenden teşekkül eden Meclis ve onun
Hükümeti
bilaistisna
bütün
memlekette
MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
hâkimdir
ve
hâkimiyeti
muhafaza
etmek
diler, celsei umıımiycnin inikat etmediği son
kuvvet ve kudretine maliktir. Vaziyeti askeriye
üç gün zarfında cereyan eden bazı muamelât ve
miz Şarkta ve Garpta ve bütün düşmanla temasta
hususa!a dair Heyeti Aliyenize arzı malûmat
bulunduğumuz
yerlerde hukuku âliyei milleti mü
edeceğim. Doğrudan, doğruya vermek istediğim
dafaa edebilecek kabiliyeti fiilen ispat ve izhar
malûmata «reçineden, evvel kısa bir mukaddime
etmektedir.
. ı
yapmak istiyorum. Malûmu âlileridir ki, mil
Vaziyeti
unıumiyei
siyasiyemizi
görmek
ister
letimiz asırlardanbcri iki kuvvetin, iki müste
sek; Şarkta Ruslarla aramızda tabii bir dostluk
bit kuvvetin, iki imhakâr kuvvetin tahtı tazyimevcuttur
ve bu tabii dostluğu maddi esaslara
kmda müteessir ve müteellim olmakta idi. O kuv
istinat
ettirmekle
meşgul bulunuyoruz. Garba
vetlerden birisi; doğrudan doğruya memleket
tevcihi nazar edersek vaziyeti bir iki safhada
ve milleti idare etmek iddiasında bulunan müs
mütalâa edebiliriz. Garp aleminin bundan bir
tebitler, ikincisi; bütün bir emperyalist ve ka
sene
evvel bize tevcih etmiş oldukları efkâr ve
pitalist âlemidir.
enzarı
kısaca arzedeyim. Milletin müdafaada se
Asırlarca bu iki kuvvetin tahtı tazyikında
batı
devam
ettikçe garp âlemi başka başka fikir
kalmış olan millet bittabi gayet zebun bir halde
lere
maruz
kaldılar, başka fikirlere sahip oldu
dir. Fakat efendiler, tazyikatm neticesinde büyük
lar. Evvelâ garp milletleri kendi Hükümetlerin
intibahlar hâsıl oldu. fşte bizim milletimizde de.
den başka türlü düşünmeğe başladılar. Her hal
o intibahı hakikî hâsıl olmuştur ve biz böyle bir
de burada bir milletin mevcudiyetini tanımak
devrei intibahın içinde bulunuyoruz. Filhakika
kanaatini izhar ettiler. İkinci bir devrede bazı
bir buçuk sene evvel, bir sene evvel millet aynı
Hükümetlerin milletleriyle beraber olmağa başla
zamanda bu iki kuvvete karşı isyan etmiş ve
dığı
görüldü. Meselâ Fransızlar, İtalyanlar ha
mücadeleye başlamıştır. Emperyalist kuvvetler
kikaten son zamanlarda fikirlerini tashih ve teb
milletimizi hukuk ve haysiyet ve istiklâlden
dil ettiler. Hattâ İngiliz milleti dahi kendi ri
mahrum ve bunları gayri müdrik bir hayvan
cali
Hükümetlerinin iğf alâtına aldanmakta olduk
sürüsü telâkki ettiği için böyle bir sürünün elin
larını idrak etmeğe başladılar. Yalnız diğerleri
de namütenahi hazaini tabiiyeye malik, kıymet
ne nispeten çok muannit davranan Loit Corç
li ve vâsi bir memleketin bırakılmasını tabii ca
(Kahrolsun sadaları). İşte şimdi arzetmek istedi
iz göremezdi. Onların telâkkisine göre bu mem
ğim vaka ile de Loit Corc'un tebdili kanaat lü
leketi parçalamak ve bu memleketteki insanları
zumuna, kail olduğunu istitlâl edeceğiz.
tahtı esaretlerine almak lâzım idi. Böyle bir
Efendiler 25 Kânunusanide Paris'te bir içti
emel, böyle bir gaye takip ediyorlardı ve Har
ma vuku buldu. Bu içtimada verdikleri karar:
bi umuminin neticesiyle hâsıl, olan fırsattan is
21 şubatta Londra'da bir konferans akdetmektir
tifade ederek mütareke ile milletin .ve ordunun
ve
bu konferansta Şark meselesini halletmektir ve
elinden silâhlarını da aldıktan sonra fiiliyata
esas olarak Sevr Muahedesini hâdisatm icbar
girişmişlerdir. Bir taraftan dâhilde bulunan ga
ettiği tarzda tebdil etmekte karar vermiş bulu
fil veya hain kuvvetler, memleket ve milleti âde
nuyorlar.
Biz bu vukuata İstanbul vasıtasiyle
ta. bu hariç kuvvetler gibi, bu hariç nazarlar
vakıf oluyoruz. Bundan iki gece evvel İstan
gibi telâkki ediyorlardı. Binaenaleyh onların da
bul 'da Tevf ik Paşa doğrudan doğruya bendenizle
hi mesaisi, en hain düşmanların mesaisi mahiye
görüşmek arzu etti. Bendeniz bu müracaatı doğ
tinde tecelliyatmı göstermiştir. îşte bundan bir
rudan doğruya kendi şahsıma ve şalisi bir mahi
sene evvelki vaziyetimiz böyle bir şekil ve renk
yette gördüğüm için hüsnü telâkki etmedim ve
ve manzara gösteriyordu. Halbuki efendiler mil
kendisine verdiğim cevapta; benim şahsımla bi
letimiz hiç bir vakitte düşmanlarımızın telâkki
tecek hiç bir şey yoktur ve olamaz. Eğer Tevettiği gibi hukukuna ve istiklâline yabancı değil
fik Paşa Hazretleri Türkiye Büyük Millet Mec
dir. Bilâkis büyük bir aşk ile ve rabıtai aşkiye
lisine müracaat etmek istiyorsa müracaatta bu
ile, rabıtai vicdaniye ile istiklâl ve haysiyetine
lunabilirler ve ümit ederim ki bu müracaatları
merbuttur ve yine milletimiz dâhildeki cahil ve
hüsıoi kabul görür demiştim. Aradan 24 saat
gafillerin ve hainlerin telâkki ve ifade etmek is
geçtkten sonra ve kendilerine bu ihtarımızın
tedikleri mahiyette değildir. îşte bir senederibevusulü de anlaşıldıktan sonra Tevfik Paşa ta
ri vukubul makta
olan mücadelemiz, mücarafından tekrar Türkiye Büyük Millet Meclîsi
hedemiz neticesinde
millet dâhile karşı, ha
Reisi Mustafa Kemal Pasa Hazretlerine serlevrice karsı
ve bütün kâinata karsı mevcu-
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hasiyle bir telgraf geldi. Bunu aynen okuyacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa
Kemal Paşa Hazretlerine
25 Kânunusani 21 tarihinde Paris'te inikat
eden Meclis taraf mdan müttehaz mukarrerat Şark
meselesinin hallini müzakere etmek üzere 21 Şu
bat'ta Londra'da Düveli İtilâf iye, Osmanlı ve Yu
nan Hükümeti.eri murahhaslarından mürekkep
bir konferans içi .raaa davet olunacaktır. Mevcut
.* " muahedede hadisat dolayısiyle zaruri görülecek
taiJJât icra edilecektir. Hükümeti seniyyeye gÖnderileek davet Mustafa kemal Paşanın veyahut
Ankara'ca mezuniyeti lâzimeyi haiz murahhas
ların Osmanlı Heyeti Murahhasası mey anında
bulunmalariyle meşruttur. İşbu mukarrerat Dü
veli Müttefikanın İstanbul mümessilleri tara
fından tebliğ edildi. Tâyin buyuracağınız mu
rahhaslar buradan intihap edeceğimiz zevatla
birleşerek azimet, eylemek üzere karar ve cevabı
nıza intizar ediyorum. Zamanm . nezaketine bi
naen VTI gibi tel.ligatı mühimme için hattın açık
bulundurulmasını rica ederim. Makine başında
hemen cevap vermek mümkün ise telgraf ba
şında intizar etmekteyim efendim.

'•>.;.

Tevfik

.'MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Efen
dim fazla "izahatla Heyeti Aliyenizi yormamak
için cereyan etmiş olan muhabereyi aynen okuya
cağım: Bu telgraf tabii açık gelmiştir. Binaen
aeyh biz de açık olarak, resmî olarak Tevfik
Paşaya bu cevabı verdik:
İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine
Iradei Milliyeye müsteniden Türkiye'nin mu
kadderatına vazıülyed olan yegâne meşru ve müs
takil kuvvei hakime Ankara'da müstemiren münakit Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye'ye
müteallik bilcümle mesailin halline memur ve her
türlü münasebatı hariciyede muhatab ancak işbu
Meclisin Heyeti Hükümetidir.
İstanbul'da herhangi bir heyetin minküllilvücuh bir vaz'ı meşru ve hukukisi yoktur. Binaen
aleyh böyle bir heyetin kendine Hükümet namı
vermiş olması milletin hukuku hakimiyetine sara
haten mugayir ve bu nam altında memleket ve
milletin hayatına ait mesailde harice karşı ken
dini muhatab göstermesi nakabili tecvizdir. He
yetinize teveccüh eden vatani ve vicdani vazife
de, hal ve hakikati vaziyete iktifa ederek' millet
ve memleket namına meşru muhatab Hükümetin
Ankara'da olduğunu kabul ve ilân etmektir.
(Yaşa, bravo sadaları). Millet ve memleketimiz
namına salâhiyeti meşruaya sahip Hükümetin
Ankara'da olduğu Düveli İtilâf iyece takdir edil
diği şüphesiz bulunduğu halde düveli mezkûrenin
bu noktai nazarlarını izharda teehhür etmeleri;
İstanbul'da mutavassıt bir heyetin mevcudiyeti
kendileri için istifadeli olabileceğini zannetmele
rinden neşet etmektedir. Türkiye Büyük Millet
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Meclisi Hükümeti sulh ve müsalemeti ciddiyet
ve samimiyetle arzu ettiğini ve yalnız hukuku
milliyenin tanınması talebinden ibaret olan şaraitini mükerreren ilân ve işbu hukukun tasdiki
halinde teklif olunacak sulh müzakereatmı kabule
amade olduğunu beyan eylemiştir. Düveli îtilâfiye Londra'da aktedecekleri konferansta Şark
meselesini adlü hak dairesinde fasletmeğe karar
vermişler ise davetlerini doğrudan doğruya Tür
kiye Büyük Millet Meclisine tevcih etmelidirler.
Şeraiti ânife dairesinde vukubulacak davetin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından
hüsnü kabul edileceğini tekrar beyan ederiz.
T. B. M. Meclisi R.
Mustafa Kemal
(Şiddetli alkışlar).
Efendiler Meclisi Âliniz namına bu cevabı
verdim ve bunu Hariciye Vekâletinden rica ettim.
Zati âlileri de tensip buyurursanız doğrudan doğ
ruya tekmil Düveli İtilâfiye Hariciye Nazaretlerine dahi göndereceğiz. (Muvafık sadaları). Bu
resmî cevaptan sonra doğrudan doğruya Tevfik
Paşa Hazretlerinin şahıslarına tarafımdan bunu
teyiden hususi bir telgraf daha çektim; Onu da
okuyacağım.
İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine
(Hususidir)
Paşa Hazretleri; zati samileri gibi bütün bir
ömür bu millet ve memlekete bilâ fasıla meşkûr
hizmetlerde bulunmuş bir reeülü muhtereme bü
tün hidematı sabıkanızı tetviç ve ikmal edecek
müstesna ve tarihi bir fırsat zuhur ettiğine ka
niiz. Biz vahdeti tam üzere hareket etmek istiyo
ruz. Bilvasıta med'u olduğumuz konferansa mem
leketi ayrı ayrı temsil edecek iki heyetin gitmesi
nekadar mehaziri daî olduğunu tamamiyle tak
dir buyuracağınıza eminiz. Milletin sırf hukuku
hakimiyetini muhafaza daiyesiyle sarf ettiği emek
ler akıttığı hesapsız kanlar, dahilî ve harici bir
çok müşkilâta karşı gösterdiği sebat ve mukave
met bugün karşısında bulunduğumuz müsait yeni
vaziyeti ihdas etti. Bir taraftan da hadisatı alem
bu sebat ve mukavemetin hedef i aslisi olan istik
lâli tamımızı teyit edecek surette inkişaf etmekte
devam ediyor.. Bizi esaret ve izmihlale mahkûm
etmek istemiş olan Hükümetler muvacehesinde
hukuku milliyemizi müdafaa ederken Büyük Mil
let Meclisinin daima tevkir ve hürmeti kendisine
teveccüh etmiş olan m a k a m saltanat ve hilâfet
ten başlayarak maddi ve manevi bütün kuvayi
memleketin müttehiden hareket etmesi elzemdir.
(Bravo sadalan). Bunun için Zati Şahanenin,
iradei milliyeye memlekette yegâne tecelligâh olan
Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıdığını res
men ilân etmesi artık icap etmiştir. (Şiddetli
alkışlar). Bu
suretle
İstanbul'un,
mem
lekete
mütevali
zararlar
ika ettiği
tecaribi meş 'ume ile sabit olan ve anctk
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eenebiler lehine idame edilen gayri tabii
vaziyetine bir nihayet vermek müyesser olur. Dü
veli; mütelîf e mümessilleri tarafından vâki olan
t e b l ğ a t gösteriyor k i ; istanbul'dan hareket ede
cek olan bir heyeti murahhasanın Londra Kon
feransına iştirak edebilmesi ancak onun Ankara
Hükümeti tarafından salâhiyeti tamme ile ter
fik edilmiş mümessilleri ihtiva etmesiyle meş
ruttur. Bu suretle İtilâf Devletleri Türkiye na
mına süulh müzakeratına girecek murahhasların
ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
tarafından gönderilebileceğini kâfi bir vuzuh
ile itiraf etmiş bulunuyorlar. Fiilen ve hukukan memlekette yegâne hükümeti meşrua olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin
vaz ve ilân ettiği esasatı kabul ve bu esasatm
düşmanlarımız tarafından tasdikini teshil için
bize iltihak suretiyle vaziyetinizi tasrih ve tesbit buyurmanızı tarih ve millet muvacehesinde
deruhde etmiş olduğumuz vazife ve salâhiyet
le teklif ederiz. Bu suretle mücadelemizi bir neticei mesudeye eriştirmek hususu tesri edilmiş
olur.
Müttehiden hareket ve amali milliyeyi
âzami bir kuvvetle müdafaa etmek fikriyle vâ
ki olan bu teklif atı samimanemiz kabul ve infaz
buyurulmadığı takdirde calisi makamı saltanat
ve hilâfet olan Zatı Şahanenin vaziyeti mütezelzel olmak tehlikesinden bihakkın korkulur ,(Çok
doğru sesleri) ve biz iradei milliyenin bahşet
miş olduğu fiili ve hukuki bütün salâhiyetleri
haiz bir hükümet sıf atyle şimdiden kayıt ve işa
ret ederiz ki bundan tevellüt edecek bütün me
suliyet nakabili tahmin olan avakible doğrudan
doğruya Zatı Şahaneye aittir (Alkışlar). Zatı
samilerinin bu vaziyet karşısında vicdanî ve ta
rihî vazifenizi tamamiyle ifa ve netayici tara
fımıza k'a.tî ve sarih olarak işar buyurmanıza.
intizar ediyoruz. Bu vesile ile ihtiramatı mahsusamızın kabulünü rica ederiz efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal
Bundan sonra efendim her ikisini hulâsa
eden ve yapılması lâzımgelen şeyleri basit bir
surette ifade eden şu telgrafı çektik (Oradan
cevap alınmadı mı? sesleri). Müsaade buyurun
efendim.
Dersaadet'de Tevfik Paşa Hazretlerine
Resmî ve hususi telgrafnamelerimizdeki mütalâât ve teklif atımızı berveçhi âti hulasaten
tekrar ve imbatının süratle ifasiyle neticesinin
işarını rica ederiz.
1. — Zatı Şahane Türkiye Büyük Millet Mec
lisini tanıdığını-kısa bir hattı hümayun ile ilân
buyuracaklardır. Bu hattı hümayun, makamı
hilâfet ve saltanatın masuniyetini esas olarak
kabul etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni şekil ve mahiyet ve salâhiyeti hazırasiyle ka
bul buyurduklarını ihtiva edecektir. Tafsilât
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ve teferruatı sairenin ilâvesi şimdilik mucibi te
şevvüş olabilir.
2. —• Birinci madde hükmü infaz olunduğu
takdirde ailevî olan dahilî vaziyetimizin tanzi
mi berveçhi âti olabilir:
Zatı Şahane kemafissabık Dersaadet'de ika
met buyururlar. Sahibi salâhiyet ve mesuliyet
olup her türlü tecavüzden masun ve her türlü
şeraiti istiklâli cami Olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ve Hükümeti şimdilik Ankara'da bu
lunur. Bittabi İstanbul 'da artık kabine namı
altında bir heyet kalmaz. Ancak İstanbul'un
vaziveti mabsnşası ilcasiyle nezdi şahanede Bü
yük Millet Meclisinden vazife ve salâhiyeti haiz
bir heyet bulundurulur.
3. — İstanbul şehir ve havalisi umuru idare
sinin sureti tanzimi badehu teemmül ve tatbik
olunur.
4. — Şeraiti mezkûrenin kabul ve tatbikiyle .
beraber Büyük Millet Meclisince musaddak büt
çemizde esasen'mevcut tahsisatı seniye ve hane
danı saU^nat tıhsisatı ile beraber bilûmum me
murini lâzime ve sair eshabı maaşın muhassasatlarmı itaya muktazi mebaliğ Hükümetçe temin
ve tediye edilecektir. Kudreti maliyemiz bu hu
susu, mütekeff ildir (Alkışlar).
28 Kânunusani 1337
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal
Efendim bu muhaberat dün gece cereyan et
miştir. Ancak biz bunların verebildik ve Tevfik
Paşadan bu cevap geldi:
Telgrafnameleri aldım. Yarın heyeti toplıyarak saat altıda arzı malûmat ederim efendim.
(Ne heyeti sadaları).
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretleri
bir sual irat edebilir miyiz? Hlâdisei ahire Ruslar
la aramızda cari müzakeratı ihlâl mahiyetinde te
lâkki olunamaz mı?
MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
diler; Efendi Hazretlerinin suali cidden varit
tir. Bir çok dimağlara varit olabilir, onun için
ufak bir izahta bulunayım. Biz her zaman söy
ledik ve bu vesile ile de tekrar ederiz k i ; Tür
kiye Devleti ve Türkiye'de yaşıyan halk bilâkaydüşart müstakildir ve bilâkaydüşart istiklâ
lini muhafaza etmek için mücadele eder (Alkış
lar).
.
Müstakil br devlet bütün dünyanın milletleriyle, hükümetleriyle sulh yapar. Hali sulhta
bulunduğu devletlerden menafii müşterek olanlarla da ittifaklar yapabilir. Binaenaleyh
Rusya ile mevcut olan ve her gün tezayüt eden
mûnasebatı dostanemiz garp âlemi ile namütenahi hali harpte bulunmamızı istilzam edemez.
Bunu biz böyle ifade ettiğimiz gibi Rusya Sovyet Cumhuriyetinin Hariciye Komiseri olan
(Çiçerin) in dahi, zannediyorum, Meclisi Âliniz
huzurunda okunmuş olan bir cevapnamesinde
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bu hususat gayet samimî bir lisanla ifade edil
miştir. Binaenaleyh böyle bir sual tahtındakl
tereddüde mahal yoktur. Nitekim Ruslar dahi
elan, elyevm Londra'da İngilizlerle müzakere
etmektedirler. Onların da heyeti murahhasaları
oradadır. Onun için garp âlemi bizim ötedenberi haklı olarak iddia etmekte olduğumuz ve hiç
şüphesiz bu iddiamızın hiç bir noktasından hiç
bir sebep ve suretle vaz geçmiyeceğiz, hukuku
muzu kabul edeceklerini söyledikleri takdirde
maalmemnuniye onlarla münasebata gireriz, müzakerata girişiriz ve sulh ve müsalemeti iade
ederiz. Milletimizin ve bütün cihanın sulh ve
müsalemete ihtiyacı vardır, bu ihtiyacı âlemi
tatmine Türkiye Devleti vesile teşkil ederse ken
disi için ayrıca ve büyük bir bahtiyarlık ola
caktır.
Şimdi efendiler; vukubulan maruzatımla be
raber okuduğum • telgrafnameler muhteviyatın
dan hulâsa edilen noktaları tekrar etmek iste
rim ye bu tekrar edeceğim noktalar bizce Mec
lisi Âlinizin muhassalai kanaati olmak üzere
telâkki edilmektedir: Bir defa bütün cihanla
sulh yapmak isteriz. Fakat sulh yapabilmek için
şeraitimiz muayyendir. Onları tekrar ederiz.
ikincisi: Millet ve memleket nam ve hesabına
yegâne müracaatgâh burasıdır, yani Meclisi
Âlinizdir. Bu hakkı meşruu, bu hakkı milliyi, bu
hakkı tabiiyi hiç bir sebep ve bahane ile ve hiç
bir mütalâa ile, hiç bir şahsa ve hiç bir heyete
terkedemeyiz (Alkışlar). Bu esasat dairesinde
birden iki meselenin halli ile iştigal ediyoruz.
Birisi; İtilâf Devletleriyle sulh meselesi. İkin
cisi; dahilî bir meseleyi halletmekle meşgulüz.
Dahilî meselenin sureti hallinde şimdilik Mec
lisi Âliniz hali içtimada olmak itibariyle Meclisi
Âlinizce şayanı kabul olduğuna kail olduğum
nıkatı nazar okuduğum telgraflarda münderiçtir. Bu tarzı hal bugünün ihtiyacını, f evaidini
ve menafiini temin edebileceği kanaatindeyim.
Maahaza Heyeti Âliyeniz her iki noktai naza
ra dair, esasat ve teferruata dair mütalâatta bu
lunmak arzu buyururlarsa bittabi onları da din
leriz ve Heyeti Vekileye o daire dahilinde hare
ket etmesini tebliğ ederiz efendim.
İSMAİL SAFA B. (Mersin) — Arkadaşlar!
İstanbul ile Hükümeti Milliye arasında birtakım
muhaberatın cereyan etmiş olduğunu Muhte
rem Reisimiz Paşa Hazretleri burada izah bu
yurdular. Hükümeti Milliyenin teklifatı ara
sında gayet mühim bir madde v a r : Zatı Şahane
nin Meclisimizin meşruiyetini ve milletin mu
kadderatına bizzat hâkim olduğunu ilân etmesi
talep ediliyor. Zatı Şahane Hükümeti Milliye
tarafından bihakkin talep buyurulan bu ilânı
yapmadığı takdirde ona karşı vaziyetimiz ne
olacaktır? ( Eskiden ne ise yine o sadaları ),
(Gürültüler). Şimdiye kadar vaziyetimiz, arka
daşlar biliyorsunuz, gayet kapalı idi ve hiç kimse
bu noktaya temas etmeğe cesaret edemiyordu.
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Hepimiz diyorduk ki; Padişahımız ecnebilerin
elinde esirdir. Binaenaleyh, yapılan şeylerin hiç
birisinden razi değildir. Onun için daima Padi
şahımızın bizimle beraber olduğunu ve fakat.ec
nebiler elinde esir bulunduğu için iradei şaha
nelerini izhara muktedir bulunmadığını söylü
yorduk. Nasıl düşünürsek düşünelim, bu mese
le Heyeti Umümiyemizee ve hepimizce böyle gö
rülmek isteniyordu. Fakat bugün Zati Şahane
nin bize karşı olan vaziyetini açık ve sarih söy
lemesini teklif ediyoruz. Buna karşı Zati Şaha
ne, vaziyetini açık ve sarih olarak, yani bizim
meşruiyetimizi, milletin mukadderatına hâkim
olduğumuzu tasdik edecek kadar vaziyetini açık
söylemediği takdirde ne vaziyet alacağız? ona
karşı ne düşünüyoruz? Bu nokta hakkında iza
hat verilmesini istiyorum.
F E Y Z İ E l (Malatya) — (Gürültüler). Enmühim bir mesele .... Paşanın ifadesi pek doğ
rudur. Paşa Hazretleri tefrikayı ortadan kal
dırmak için güzelce bir şey yazmıştır. En mühim
bir meseledir efendiler.
MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Kim de
di mühim değil.
F E Y Z İ E l (Devamla) — Tefrika ortadan
kalkarsa, düşman bizim yanımıza gelmez. Tef
rika oldukça düşman bizi
taksime daha kolay
yol bulur. Sürüsünün hesabını bilmeyen, sürü
sünü muhafaza etmeyen bir çobanın elinde bir
değneği bir de kavalı olur. Evet o Padişahlar
bizim hukukumuzu her suretle muhafaza ede idi...
(Patırtılar), Ben inerim, lâkin milletin en derin
yaraları üzerinde söz söyliyen adama karşı! böy
le en büyük Meclisin bu kadar gürültü etmesi
zannedersem mucibi teessüftür.
SIRRI B. (izmit) — Teşekkül eden heyeti
Milliyenin Padişah nazarında nasıl telâkki edil
mekte olduğunun alenen ilân edilmesini teklif
ettik. Pek doğru, hattâ geç kaldığımız bir ted
birdir bu Padişah, şimdiye kadar bizi nasıl te
lâkki ettiğini alenen söylemeli idi. Filvaki kavlen anlıyorduk, fakat herkesin anlıyacağı bir su
rette bunu fiilen söylemeli idi. Bu teklifimiz
karşısında Padişah iltizamı sükût eder veyahut
aksini terviç ederse o vakit tebaasını ecnebi esa
retine birriza tevdi eden, askerini ecnebilere tes
lim eden ve kalelerini düşmanlara tevdi eden,
tebaası üzerindeki hakkı kazasından feragat eden
Imamülmüsliminin ne olacağını ulemadan sora
rız ve verecekleri fetva mucibince amel ederiz.
HÜSREY B. (Trabzon) — Bendeniz Safa
Beyefendinin suallerine bir cevap vermek istiyo
rum. Hakikaten kendileri bu suali dokuz ay ev
vel sorsalardı bendeniz de aynı şeyi duyardım.
Fakat bugün mesele büsbütün başka bir şekil al
mıştır. Bundan 8 - 9 ay evvel Şeriatı Garrayi
Ahmediyeyi âleti fesat edenlerin nasıl sahte fet
va çıkardıklarını da biliriz ve Anadolu ulemayi kiramının da ona karşı nasıl bir fetva çı-
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kardıklarını da biliriz, ve o fetvayı çıkaranla
rın Zatı Akdesi Padişahi tarafından tâyin
olunduğunu da
biliriz.
Binaenaleyh,
Zati
Şahane 8 - 9 ay evvel, ihtimal iğfal olun
muş, ihtimal öyle görmüş, Bu Anadolu Hükümeti
meşruasmı meşru addetmiyor. Bu, böyledir, et
mediler.- Etmedikleri halde ne oldu? Tabii hiç.
Millet mukadderatına hâkim idi. Onlar tara
fından izaz edilen adamların kafasını patlattı ve
bu günkü hakkı meşruunu fiilen ve bilfiil- tamamiyle eline aldı. Zaten onlar o oyunu tecrübe
ettiler. Binaenaleyh, bugün Hükümeti milliyemizin kendilerine hitap ettikleri sual gayet katî
ve zamanında sorulmuş ve şu vaziyeti siyaşiyenin icabatı âliyesinden bulunmuş bir sualdir.
ister cevap verir, ister vermez. Bizim nazarı
mızda mevcut olan şahıs değildir. Makamı Muallâyi Hilâfettir. (Bravo sesleri). Bu bitti.
İkinci meseleyi Hükümete arzetmek isterim
ki, Rusya hakkındaki fikirleri pek doğrudur.
Orada Çiçerin'in fikirlerini teyit ettiler. Yalnız
Düveli Itilâfiye kabinelerine verilen bu notaların
samimi dostumuz olan Rusya'ya da aynen ve
rilmesi lâzımgelir.
• OSMAN FEVZl Ef. (Erzincan) — Efendim,
bundansekiz, dokuz ay evvel Ankara müftülü
ğünden isdar buyurulan fetvayi şerife her ci
hetle; her kaza ve her vilâyette tasdik olundu
idi. Onda hâdisat neden ibaret, fetva nenin
üzerine verildi idi?. Zati Şahanenin hukuku hâ
kimiyetine âda tarafından tecavüz vukubulmuş
idi. İcmali bu idi. Onun ve milletin bundan
tahlisi için meşru bir millet Meclisi teşekkül et
mesi seran caizdir ve buna tebaiyet etmiyenlere
karşı milletin mukabelesi meşrudur ve bunu
müdafaa eden millet küvetlerinin" vefat edenleri
şehittir ve bunlara mugayir hareket edenler,
âdânın küveti tesiriyle olduğundan, şehit değil
dir, meşru değildir mealinde verilmişti. Bündan a
dolayı şimdi acaba o vaziyet tamamen tebeddül
etti mi? kabul etmiyorum. Yani Zati Şahane
tarafından verilecek cevap kabul olunmaz tar
zında anladığım bazı ifadata
karşı müdafaa
ediyorum bendeniz. Yani şüphemi izale buyur
sunlar. Bu hal zail oldu mu? olmadı ise yine
Paşa Hazretlerinin buyurdukları ve verdikleri ce
vap ayni hakikattir bendenizin indimde.
MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
diler; bu sorulan suallerin esasen cevapları ve
rilmiş gibidir, , bazı rüfeka tarafından. Yalnız
bendeniz de ayni cevaplara temas eden ve edecek
olan bir kaç kelime söyliyerek bu meseleye bu
gün için hatime vermeği rica edeceğim. Efen
diler, Zati Şahaneyi - zannediyorum ki - içinizde
benim kadar tanıyan azdır. Ben kendileriyle da
ha calisi saltanat olmadan evvel seyahat ettim, rerefakatlerinde bulundum. Binaenaleyh, ahlâkı
na, âdatrna, efkârına, diyebilirim ki, yakından
vâkıfım. Şimdi bu malûmatıma bazı hususatı
zammetmek istiyorum. Malumu âlileridir ki, i n 
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gilizler tahtı esaretlerinde bulundurdukları islâm
âlemine karşı daima tazyiklerini muhafaza ede
bilmekte mazharı suhulet olmak için kıymetli bir
âlete, bir vasıtaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçları
nı devir, devir izhar etmişlerdir, ingilizler na
zarında bu kıymetli vasıta Makamı Hilâfete
oturtacakları zattır. Cümlenizce malûmdur ki,
ingilizler bir aralık Mısır'da böyle bir vaziyet ih
dasına teşebbüs etmişler ve bunun için bir çok
vesaitle ihzaratta bulunmuşlardır, ingilizler Hi
caz'da isyan ettirdikleri Emir ile yine böyle bir
vaziyet ihdasını arzu etmişlerdir. Yine ingiliz
ler belki elyevm Afganistan'da böyle bir oyun
cak icadına
çalışmışlardır, işte bu
teşebbüs
içinde bulunan ingilizler mütarekeyi müteakip
o aradıkları vasıtanın - ki kendi tabirlerinee ken
dilerinden işittim. (Ün şoz presiyöz). Pek kıy
metli cevherdir. Behemehal bu cevheri avuç
içinde bulundurmak lâzım olduğu kanaatindedirler. Hakikaten avuçları içinde buldular. Bu
ingiliz avcunun içine giren şey Zati Şahanedir.
Yani Zati Şahanenin iki sebeple bu tuzağa düş
müş olduğu kanaatindeyim. Birincisi, ciddi ola
rak memleketi bilmediğinden, milletini tanıma
dığından, milletinin istidat ve kabiliyetine dair
ecdadımızın kahramanlık misallerini, belki he
pinizden daha iyi tarih yapraklarında okumuş
olmasına rağmen, katî bir nüfuzu nazarla vâkıf
olamaması itibariyle bu milletin kendi hayatını,
kendi menabi ve vesaiti ile müdafaa
edebilece
ğine kani
değildi. Binaenaleyh
kendisi için
memleket ve milleti; âdeta çürük, mahkûmu su
kut bir mesnet makamında buluyordu. Ken
disince gayri kabili
içtinap ve ihtiraz olduğu
farz ve zannedilen bu mesnetle beraber kendisi
nin dahi mahvolacağını tevehhüm ederek bir noktai istinat aramak temayülü tabiisine kapıldı.
işte bu haleti ruhiye ve fikriye içinde bulunan
Zati Şahaneye derhal ingilizler gayet geniş bir
ağuşu himayet gösterdiler ve öyle bir ağuşu himayet ki, zırhlılarla ve zırhlıların toplariyle
mücehhez... Hakikaten kendisiyle mülakatımda
penceresinden ingiliz zırhlılarının saraya müte
veccih olan toplarını göstermiştir, işte bu tarz
da bir ağuş içinde bulundu ve bulunuyordu. Fa
kat efendiler; Zati Şahaneyi tevehhümlere düşü
ren şey, tevehümata düşmekten dolayı kendi va
tanında, kendi milletinin sinesinde penah arayaca
ğı yerde maalesef böyle hariçte nokati istinat
aramağa sevkeden esbap kamilen zail olmuştur
itikadmdayım. Birincisi millet kudretini ve kuv
vetini maddeten gösterdi yine milletin içinde
düşman fikrine hadim olarak ve dolayısiyle Zatı
Şahane için bir zemini istinat hazırlayabilece
ğini zannettikleri fikirler dahi kanaatlarını tebdil
etmişler veyahut kanaatları tebdil ettirilmiştir.
Artık bundan sonra memleket içinde bugün ta
ayyün eden, tecelli eden samimi ve kutsi gayatı
düşünenlerden başka bir gaye ile bir vaziyetin
tahassuluna bendeniz maddeten imkân görmüyo-
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rum. İkincisi ki, kendisinin noktai istinadı ola
bilirdi. Harici kuvvetler; , bugün tamamen ta
hakkuk etmek üzeredir ki, harici kuvvetler dahi,
İngilizler dahi Zatı Şahaneyi yalnız bırakmışlar
dır. Çünkü efendiler^ İngiliz ve herhangi bir
millet ve herhangi bir Hükümet ancak kuvvet
karşısında vaziyet alır, kudretten ve kuvvetten
mahrum olduğu maddeten sabit olmuş olan
bir şahsın kendi tâbirlerince (Petro) luğu kal
mamıştır. Artık kendilerince hiç, bir kıymeti
haiz olmıyan Zatı Şahaneyi bırakmışlardır. İşte
böyle bir vaziyet karşısında millet, yüksek bir
hissi vicdan ile, yine Makamı Hilâfet ve Salta
natın calisi olduğu için bugün kendisine son ve
katı teklifini yapıyor. Pek çok ümit ederim ki,
Zatı Şahane bu teklifi maalmemnuniye kabul bu
yururlar. Çünkü kârı akü olan, icabı mantık
olan, icabı hâdisat ve efal olan budur,
Sorulan suale cevap vermek istiyorum: eğer
Zatı Şahane bu teklifatımıza muvafık bir cevap
vermezse ne yapacağız? Efendiler, bu meselenin
halli ve faslı bittabıi gayet basittir. Fakat me
selenin besateti bir şeyle meşruttur ki, o da mil
letin vahdeti tamme halinde gayesine sadık ola
rak salâhiyetini kullanması ve kullanabileceğini
ispat etmiş olmasıdır. Bu vaziyet bir defa te
kevvün ettikten sonra mevzuubahis olan şey ba
sit olarak hallolunabilir. Bu meselenin Türkiye
halkı tarafından, Türkiye Devleti tarafından
suhuletle hallolunabilmesi iğin ikinci bir sebep te
vardır. Bu, pek kuvvetli bir sebeptir/Malumu
âlileridir ki, âlemi islâm gayet samimî ve vic
danî rabıtalarla Makamı Hilâfet ve Saltanata
merbutturlar. Bu irtibatı umumii islâmî lâyetezelzildir. Fakat bu irtibat hakikî ve bu irtibat
kati Makamı Hilâfet ve Saltanata câlis olan zat
tan bir şey talep eder. O da bugüne kadar İstan
bul'daki zatın göstermemiş olduğu efal ve ha
rekâttır. Halbuki göstermiş olmasından dolayı
o Makamı Saltanat ve Hilâfete merbut olan bü
tün âlemi islâm, yine o Makamı Hilâfet ve Salta
natın temini masuniyeti için buna kadir olan ve
bunu mütekeffil olan Türkiye Devletinin fikriyle
hemfikirdir. Binaenaleyh bu meselenin hal ve fas
lında Meclisi Âlinizee . verilecek olan kararın
âlemi islâm üzerinde dahi arzu edildiği gibi
hüsnü tesir yapacağına pek çok delâil vardır.
Hulâsa bu mesele, milletin arzu ettiği dakikada
halledebileceği bir meseledir. Hallinde müşkü
lât olmryabilir. Fakat bugünden mevzuubahis
edilmesine bendenizce lüzum yoktur. (Çok doğ
rusadaları).
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Sonra Hüsrev Beyefendi bir şey buyurdular. Bu yazılan telgrafların meali ve bu teşeb
büs, İtilâf Devletleri Hariciye nazırlarına bildi
rildiği gibi Rusya'ya da bildirilse muvafık olur,
buyurdular tabii efendim. Daha evvel Hariciye
Vekâletimiz tarafından bildirilmiştir, bu icabı si
yasettir, Bu yapılmıştır efendim.
HÜSREV B. (Trabzon) — Efendim, bundan
maksadım, İngiltere bir çok tedbirlerle daima
Şark'tan bizi ayırmağa çalışıyor, bu şüphesizdir.
İstanbul'dan gelenler, Ahmet İzzet Paşa gibi
vesaire vesaire vesilelerle... Binaenaleyh bizce en
samimi olması lâzımgelen şu teMifi dahi bir hile
ve bir hud'a olarak telâkkiye mecburuz. Değil
dir inşaallah... Evet Loid Corç'un ikinci bir oyu
nu olabilir... Onun için müteyakkızane davran
mak lâzımdır. Şüphesiz ki, Hükümetin bunlan
takdir edeceğini biliyorum. Fakat mühim oldu
ğundan bir kere hâtıra getireyim dedim.
MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Efen
dim, bu pek varittir, ingilizlerin her hareketi
nin bir oyun olduğuna inanırsak hata etmiş olma
yız. Fakat Heyeti Vekilenin, teşebbüsatı sayesin
de her ciheti nazarı dikkate almakta ve tedabirini ona göre ittihaz etmekte olduğunu gördüm,
tabii Heyeti Aliyeleri arzu buyururlarsa bu teşebbüsatın tarzı hakkmda Heyeti Vekileden maİûmattar olabilirler. Başka bir mâruzâtım yok
tur efendim. (Kâfi sadaları).
BEİS — Efendim, takrirler vardır.
7. — TAKEÎRI^R
1. —- Bayazıt Mebusu Doktor Refik Beyin,
İstanbul'da bulunan Tevfik Pasa Ue cereyan eden
muhaberat vesilesiyle BüyükJdillet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal Paşanın Mecliste vâki beyanatı
nın Meclisin muhassalaimücâJıedat ve mücade
lesi olduğunun beyanına dair takriri
Riyaseti Celileye
Meclisi Ali, Reis Paşa Hazretlerinin beyanatı
Meclisimizin muhassalai müeahedat ve mücade
lesi olduğunu bilbeyan ruznamei müzakerata
geçer.
1
29 Kânunusani 13&7
Bayızıt
Dr. Refik
REİS — Rfeye koyacağım. (Mesele bitti sada
ları). Kabul edenler el kaldırsın, kabul edildi.
Bir çeyrek saat tatil efendim.
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ÎKÎNCI

GELSE

Açılma saati: 3 sonra
REİS — ÎMnci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi
KÂTİP : Feyyaz Âli B. (Yozgad)

REİS — Celse kuşat edildi.
2. — İzmit Mebusu Sırrı Beyim,, Ereğli havzai fahmiy esinde İngilizler tarafından satın alı
nan ocaklara dair İktisat Vekâletinden sual tak
riri.
REİS — Ereğli havzai fahmiy esindeki ocak
ların peyderpey ingilizler tarafından satın alın
mağa başlandığına dair İzmit Mebusu.Sırrı Be
yin sual takriri var. Alelusul İktisat Vekâletine
havale ediyoruz. Cevabiyle beraber muayyen
bir günde ruznameye ithal ederiz.
2..— Rusya'dem avdet etmiş olan Hariciye
Yekili Bekir Sami B$y tarafından Meclise izahat
verilmesinle dair takrir.
REİS — Rusya'dan henüz avdet eden Bekir
Sami Beyden Rusyadaki ihtisasatma dair iza
hat ve malûmat ahzı zımnında rüfekadan bir
çok imza ile bir takrir veriliyor. Tensip buyu
rursanız âti ruznamemize ithal edelim ve kendi
leri de lâzım gel en cevabı versinler. (Muvafık
sesleri).
3. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin,
Ziraat Bankası memurlarına altın akçe olarak ma
aş verilmesinin menedilmesine dair takriri.
REİS — Ziraat Bankasınca memurlara sene
de muayyen aylar için madeni akça ile maaşla
rının tediye edilmesi doğru ise diğer memurini
Devlete de teşmili veyahut bu mesele hakkında
Meclisçe bir kararı katî ittihazı hakkında Kır
şehir Mebusu Yahya Galip Beyefendinin bir tak
riri vardır. Malûmu âlileri bütçe müzakeresi
vardır. Ruznamemizde onu müzakere ederken
o sırada bunu da nazarı dikkate alırız.
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Nazarı dik
kate alınacak, fakat bu ayı, yani kânunusani
maaşını banka memurları altın olarak alacak.
NAZİF B. (Çanik) — Devairi Devlet ara
sında ayrılık olmaz.
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — S o n r a is
tirdadı kabil olamaz.
NAZİF B. (Canik) — Pevair arasında Hü
kümetin parası aynı şeydir. Herkes aynı suretle
almalıdır.
REİS — Efendim; ruznamemize ithal ediyoruz.

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ruz
nameye ithal edilmeden evvel Beyefendi evvelâ
maaşatm altın olarak verilmemesi için mahal
line bir tebligat icra edilsin. Bir tarafı altın di
ğer tarafı evrakı nakdiye alsın, muvafık değil.
REİS — Bütçe ruznamede olduğu için mü
zakere açmak doğru değil.
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şimdi
lik neticei müzekerat bir karara raptedinceye
kadar altın olarak tediyatta bulunulmaması
hakkında tebligat icra ediksin.
Riyaseti Celileye
Ziraat Bankası memurlarına Müdüriyeti
Umumiyeden aldıkları emir mucibince senede
dört maaş altın olarak verdikleri haber veril
mesi üzerine mesele İktisat Vekili Muhteremi
Celâl Beyefendiden sual edilmişti. Alman ce
vapta ben üç maaş verilmesini caiz gördüm. Bi
naenaleyh Müdürü Umumî ile görüşeceğim
denildi. Maliye VekiM Bey de hazır idi. Eğer
memurini1 Devletten Ziraat Bankası memurları
istisna edileeek ise bu hususun Meclisi Âlice tah
tı karara alınmasını teklif eylerim.
Kırşehir Mebusu
Yahya Galip
REİS — Bu mesele bütçe ile karârı katiye ik
tiran edinceye kadar şimdilik bütün maaşatm
evrakı nakdiye ile tediyesi lüzumunun İktisat
Vekâletine tebliğini kabul edenler ellerini kal
dırsın,. Kabul olundu.
Şûrayi Devlet teşkili hakkında Heyeti
Vekilenin teklifine Dahiliye ve Adliye Encü
menlerinden yazılan mazbatanın müzakeresine
geçiyoruz. Encümen Mazbata Muharriri izahat
verecek mi? (Hayır sadaları).
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey şim
diye kadar altın olarak verilen paralar ne ola
cak?
İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. — İzahat vere
yim.
REİS — Efendim, bütçe ile birlikte lâzımgelen izahatı verirsiniz.
İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT
CELÂL B. (Saruhaıı) — Ziraat Bankası pa
ralarını israf etmemiştir.
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1. — Şûrayı Devlet kanunu lâyihası ve Dahi
liye v-3 Adliye Encümeni mazbataları
VEHBÎ B.- (Karesi) — A n k a r a ' d a devairi
•Devlet teşekkül ederken bir Şûrayi Devlet teşkili
hâkkmda da 16 . IX . 1336 da bir teklifi kanuni
vukubuluyor. Gelen lâyiha Dahiliye Encümeraaıee; reddediliyor. Burada Şûrayi Devlet teş
kiline lüzum yoktur demliyor ve iade ediliyor.
Onun üzerine Dahiliye Vekâleti ve Heyeti Ve
kile ikinci bir teklifte bulunuyor. O da 28
Teşrinievvel 1336 tarihli kanun 7 Haziran 1336
tarihli kanuna zeylen bir madde deniliyor. Da
hiliye Encümeni onu tadilen kabul etti. Dahi
liye ve Adliye Encümenlerinin müştereken
müzakere ve ekseriyetle kabul ettiklerini Heyeti
Celüenize takdim etti. Onu müteakip Heyeti
Vekileden üçüncü bir teklif vukubuluyor. Bu
teklif de Şûrayi Devlet makamına kaim olmak
üzere diğer bir tarzı ihtiyar ediyordu. Dahili
ye Encümeni o tarzı da muvafık bulmadı. Ad
liye En«ümeniyle müttefikan ver müştereken He
yeti Âliyenize takdim ettiği şekilde İsrar edi
yor. Bu şekil, malûmu âlileri Şûrayi Devletin
muhtelif vezaifi vardır. Tefsir kavanin, tanzim
kavanin ve nizamat, tetkiki nizamat, memurin
muhakematı ve efrat ile Hükümet arasındaki
mesailin halli bu gibi esasat dairesinde bir ta
kım vezaifi vardır. Bu vezaif meyanmda tef
sir ve tanzim kavanin vazifesi doğrudan doğru
ya Heyeti Celilenizin salâhiyeti dâhilinde ol
duğu için buna binaen bir Şûrayi Devlet teşki
line lüzum yoktur. Efrat ile Hükümet arasında
vukuaa gelecek mesailin hallinin de Heyeti Vekileye tevdini münasip gördük. O suretle mua
mele eereyan etmesi muvafıktır dedik. Yalnız
memurin muhakematı meselesi kalıyor. Memu
rin muhakematında da her vekâletin tensip
edeceği birer müdür tarafından bir encümeni mu
di ran teşkilini muvafık bulduk ve memurin muhakematma ait mesailin onlar tarafından tet
kikini tensip ettik ve o esas dâhilinde bir lâyi
ha takdim ettik.. Müzakere edilecek olan lâyi.hai kanuniye on maddedir. Maddelerin esnayi
müzakeresinde lâzımgelen, izahatı arzederim.
REİS — Adliye Encümeni namına izahat ve
rilecek mi Nafiz B.?
NAFÎZ B. (Canik) — Hayır.
BEİS — Buyurun Mustafa B.
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Memureyni mülkiyenin muhakematma dair cereyan
edecek itirazatın mercii faslı olmak üzere mer
kezde müdirandan müteşekkil bir heyetin te
şekkülüne, Dahiliye Encümeni karar verdi. Ben
deniz bu karara, Dahiliye Encümeninde bulun
duğum için muhalif kalmıştım. Evet; memu
rin muhakematımn tetkiki için o memurların ait
oldukları vekâlet müdiramndan, yani o memur-
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l a n tâyin edecek olan müdirandan bir heyet
teşekkül etmek ve onların işar ye lüzum göster
mesi üzerine tahtı mahkemeye alman memur
ların muhakeme evrakını berayi tetkik onlara
havale etmek doğru olamıyacağı kanaatindeyim.
Bendeniz diyorum k i : Zaten bilûmum mevadı
cezaiyeyi ita salâhiyetini haiz mehakim, Adliye
nezaretine aittir. Bu tabii bir meseledir. Her
devlette de böyledir. Şimdi bundan memuri
nin istisnası ile bunların tahkikatının ayrıca
memurini mülkiye tarafından takdiri hiç bir
sebep ve hikmete müstenit değildir. Zaten ge
rek Meclisi Mebusan, gerek Meclisi Âyanm
tahkikat ve muhakematı bile mehakimi nizami
yeye aittir. Bu böyle olduğu halde memurin
mülkiyenin tahkikat ve muhakemesi için yine
memurini mülkiye tarafından tahkikatı ipti
daiye icrası ve ona dair vukubulacak itirazatın
yine memurini mülkiye tarafından tetkik ediİip lüzumu muhakemesine karar verilmesi gibi
bir esasa istinadına lüzum yoktur. Binaenaleyh
encümenin bu bapta istinat ettikleri esbabf red
dederek bendeniz bunun hilâfında olarak memu
rin muhakematmm da mehakimi nizamiyede
rüyet edilmesi lüzumuna kaniim. Çünkü meselâ
bir kazada bulunan mahkeme reisinin muhake
mesi nasıl mafevk mahkemesi olan liva mah
kemesine ait olursa o veçhile aynı muamele me
murin mülkiye hakkında dahi cereyan etsin.
diyorum, Binaenaleyh buna dair ben de şu tek
lifte bulunuyorum.
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müsaade
buyurun, bir şey soracağım. Eğer azlolunan me
mur memurini adliyeden ise?
MUSTAFA B. — Memurini adliyenin muha
kemesi zaten mahakimi adliyeye aittir.
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Pekâlâ,
meselâ bir istinaf reisinin mahkemesine kim ba
k a r ! Her yerde mahkemeler bakıyor. Yalnız
muazzam mesail Şûrayi Devlete gidiyor.
MUSTAFA B. (Devamla) — Memurini ad
liyeden ise orada muhakeme olunur, Şûrayi
Devlete hüküm için gitmiyor. Şûrayi Devlet mukarrerati; lüzum ve meni muhakemeye dairdir.
Hüküm vermez.
R E İ S — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz istemeven yok mu?
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. (İstanbul) — Efendim, bu Şûrayi Dev
let meselesi cidden
mühim bir şekil almıştır.
Bilhassa deminki müzakeratta Meclisi Âliniz de
bu fikri izhar etmiştir. Memurin muhakematı
yığıldı kaldı. Böyle bir çok memurlar maaş ala-.
iniyorlar. Belki kabahatsiz yere memuriyet ala
mıyorlar. Açıkta kalıyorlar ve ondan daha fe
nası üzerlerinde bir kabahat bulunduğu halde
bekliyorlar. Binaenaleyh bunun süratle halli
için Meclisin verdiği karardan Hükümet namına
arzı şükran ederim. Yalnız Şûrayi Devletin iki
büyük vazifesi var. Birisi; bu memurin muhake-
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matı meselesi, omı demin Meclisi Âlinize arzet- 1 edebilmek gayet müteassırdır. Şûrayi Devlet ma
lûmu âliniz kavaninimize göre Sadrazamın refa
fiğim gibi tasdik buyurdunuz. Bir de; Şûrayi
Devlete memurin muhakematmdan maada başka # katinde bir heyeti istişaredir. Bu heyeti istişa
renin bir çok vazaifi vardır. . Bu .vazifenin en
bir takım vazaif verilmiş.
mühimmi, kavanini idariyenin tefsiri meselesi
Elyevm ne kadar kanun varsa hepisinde aşa
dir.
'
ğı yukarı Şûrayi Devletin ismi geçiyor. Mese
lâ kanunların tefsiri meselesi; şimdiye kadar Şû
İkincisi : Devair arasında vukua gelecek ihrayi Devlete havale edilmiş bir haktır. Belki
tilâfatm halli meselesidir.
Meclisi Âliniz bunu başka türlü bir karara rap
Üçüncüsü : Maadin meseleleridir. Maadin
teder. Şûrayi Devletin diğer bir çok vazaifi
meselelerinde Şûrayi Devlet doğrudan doğruya
vardir. Bilhassa böyle hulâsa edilebilir değil
bir mahkeme hükmündedir ve orada verdiği ka
mi efendim? Meselâ efradın Hükümette veya
rar bir kararı kazaidir.
hut Hükümetin efratta olan haklarını bu Şûra
Ondan sonra, imtiyazat ve saire bu gibi meyi Devlet temin ediyor. Meselâ efrattan birisi
sailde Şûrayi Devletin gayet büyük bir vazifesi
umuru muamelâtı Devletten dolayı bir hakkı"
vardır.
zıyaa uğrarsa bu ana kadar Şûrayi Devlete mü
Memurin muhakematı ' yine Şûrayi Devlete
racaat ediyor ve ihkakı hak ediyordu. Şimdi
aittir. Bu hususta zannederim ki, Heyeti Veki
. Heyeti Vekile Şûrayi Devletin lüzumuna kani
le büyük bir müşkülâta mâruz kalıyor. Fakat
dir. Bunun için ilk evvel bir Şûrayi Devlet teş
teklif olmak üzere Encümene göndermiş olduğu
kili hakkında bir lâyiha yapmıştık. Bu lâyiha
lâyihai kanuniye fikrimce bu .müşkülâtı hal ve
Muvazene ve Dahiliye Encümenlerince reddoizale edebilecek bir mahiyette değildir. Şûrayi
lundu ve esbabı ret, bunun fazla bir teşkilât ol
Devletin Doğrudan doğruya bitaraf bir heyet
ması idi. Onun üzerine.Heyeti Vekile ikinci bir
olmak üzere teşekkülü lâzımgelir. Lâyihai kanuniteklif yaptı. Bunda Şûrayi Devleti masrafsız
yede ne diyorlar? Lâyihai kanuniyede; Dahi
yapıyordu, yani teşkil edilecek Şûrayi Devletin
liye müsteşarı ve müdiran riyaseti altında ve
bir masrafı yoktu. Vekâlet müsteşarlarının tah
Dahiliye müdiranından ve bir takım zevattan
tı riyasetinde bir takım dairelere hasrediyordu.
mürekkep bulunuyor. O halde- o zat bitaraf
Bu dairelerin âzası da muhtelif vekâletlerin mü
olamaz ki, kendi daireleri nasıl bir karar itti
dürlerinden ibaret olacaktı. Bu suretle masrafı
haz etmiş ve nasıl bir noktai nazar dermeyan et
olmayan bir Şûrayi Devlet teklif ettik. Dahi
mişlerse o kararlarında ısrar edebilirler.
liye Encümeninde bunu müzakere ederken ar
kadaşlar namına bendeniz bulundum. Dahiliye
DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
Encümeni bunu da kabul buyurmadı. Ancak bir
NAN B. — Muhtelif vekâletlerden olacak.
memurin muhakematmı kabul ediyorlardı ve
CELÂLETTİN ARİF B. (Devamla) — An
diğer vazaif in cümlesini, arzettiğim ve kendileri
laşıldı efendim. Fakat o vekâletler aynı suretle
ne de sorduğum vakit; bu vazaif in cümlesini He
bitarafiyi tamamiyle muhafaza edemez. Bunu
yeti Vckileye bırakırız, o yapar diyorlardı. Me
arzettikten sonra; biz bir Şûrayi Devlete muh
selâ imtiyaz mesaili var, bir çok mesail var.
tacız. Fakat iktisat noktai nazarından Heyeti
Bu mesail hergün . gelip birikmektedir. Bun
Celileniz ihdas taraftarı bulunmamış. Benim
ları Heyeti Vekileye bırakacaklarını söylemiş
fikrimce musip olmasa gerektir. Çünkü bu Dev
lerdi, Bendeniz de Heyeti Vekilede söyledim.
let makinesini yürütmek için Şûrayi Devlete lü
Vekil arkadaşların cümlesi buyuruyorlar ki :
zumu kati vardır. Onun için üçer zattan müte
Bu işi Heyeti Vekilenin yapmasının imkânı yok
şekkil birer daireden (3) daire yapılır ve onlar
tur. Cidden Heyeti Vekilenin bu işlerle meş
dan biri reis olarak başına geçer. Bendeniz
gul olmak için vakti ve zamanı müsait değildir.
böyle bir Şûrayi Devlet teşkiline kaniim. Eğer
Onun için ben tekrar rica ediyorum k i ; Şûra
böyle bir heyet teşkil edilecek olursa bunlar bi
yi Devletin bütün işlerini başka bir daireye ve
taraf bir heyet halinde ifayi vazife edebilir.
rin, yahut Şûrayi Devletin bu suretle ve en ba
NAFİZ B. (Canik) — Efendim, evvelki cel
sit masrafla olan şeklini kabul buyurunuz. Eğer
sede de arzettiğim veçhile Şûrayi Devletin va
Şûrayi Devleti tamamen reddederseniz Heyeti
zaifi gayet mühimdir. Bu vazaifi mühimme An
Vekile bu Şûrayi Devletten gelecek vazaifin
kara
Hükümetinin teessüs ettiği zamandanberi
altından kalkamıyacak ve zaman sarfedemiyemuattaldır. Bugün yalnız memurin muhakemacektir.
tına ait devairi aidesinde zannederim bir kaç yüz
evrak mevcuttur. Bu vazaif Heyeti Vekileye
CELÂLETTİN ARİF B. (Erzurum) — Efen
tevdi edildiği takdirde Heyeti Vekile vazaifi
dim, kavaninimizin esasında Şûrayi Devletin
mühimmei Devleti bırakıpta bu gibi mesail ile
gayet mühim bir mevkii vardır. Eğer kavaniiştigale vakit bulamaz.
nimizi yukarıdan aşağı tadil edersek ve Şûrayi
Devleti çıkarırsak o vakit belki idarei Hükü
Saniyen Şûrayi Devletin Hükümetle eşhasa
met edebiliriz. Fakat bugün mevcutt olan kavataallûk eder bir takım vazaifi vardır ki; Hükü
nine tebaan Şûrayi Devletsiz, idarei Hükümet I metle eşhas arasındaki daaviyi tarafeynden bi-
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risine terketmek, kavanini mer 'iye ahkâmına
muvafık olmamakla beraber mantıka da, hik
mete de muvafık değildir. Onun için ayrıca bir
Şûrayi Devlet tesisi- dereeei vücuptadır. Encü
mende bu husus uzunuzadıya müzakere edildi.
Bazı arkadaşlarımız bunun devair müdiranından mürekkep bir heyete tevdiini ve bazı arka
daşlarımız da bütün bütün lâğviyle Şûrayi Dev
lete ait vazaifin devaire taksimini dermeyan et
tiler ve bir kısmı da Heyeti Vekileye tevdiini
tensip ettiler. Fakat bendeniz şahsım itibariyle
bunun aleyhindeyim. Bendeniz şimdi bir lâyihai kanuniye teklif edeceğim. Lâyihai kanuniyede de teklif edeceğim veçhile, masrafsız bir Şû
rayi Devlet teşkili için, bunun ancak Meclisi
Aliden intihapJa mümkün olabileceği kanaatin
deyim. Üçer kişiden mürekkep olarak, üç da
ireden ibaret bir Heyeti Umumiye teşkil ve te• sis edilebilir ve azalar da Heyeti Kiram içeri
sinden intihap edilir. O vakit hakikî ve bitaraf
bir Şûrayi Devlet heyeti olmuş olur ve muame
lâtı Develete de milletin arzusu veçhile tesmiyet
edilmiş olur. Bu usul kabul edilmezse, Adnan
Beyin buyurduğu gibi, ayrıca bir Şûrayi Dev
let teşkili için Hazinei Devletten bir çok para
vermek iktiza edecektir ki buna da bütçemiz
müsait değildir. . O husus mümkün o.lamıyaeağı
cihetle en eşlemi tarik Meclisi Âliden intihap
cihetidir.
VEHBÎ Ef. (Konya) —• Efendim devri sa. bıkta bir çok boş sandalya vardı. Babıâli âzayi
mühimmesinin veya sair memurini muteberenin boş kalan adamları o sandalyalara gönderilir
di ve milletten milyonlarca, binlerce para çı
kar, fakat işler de sürüncemeden hiç bir vakit
geri kalmazdı. Fakat o zaman koca bir impa
ratorluk devri idi ve daha çok paramız vardı.
O kadar tesiri yok idi ve o zaman para da çok
idi. Hükümet istediği kadar da verirdi. Şim
di milletin parası kalmadı ve boş adam otur« tacak sandalyası yoktur. Binaenaleyh böyle
bir teşkilâta da lüzum yoktur. Gerek Adnan
Beyefendi, gerek Celâleddin Afif Beyefendi
ve • Nafiz Beyefendi; bunlar her halde Şûrayi
Devlet teşkilâtının dereeei vüeupta olduğundan
bahis, buyurdular.
Hayır; dereeei
nedibde
bile:: d e ğ i l ; y a n i vacip şöyle dursun, mendup
bile değil.
Efendiler Hükümet de bir, mahkeme de bir
olmalıdır. .Memurların mahkemesi başka, ef
radı nasın mahkemesi başka, diğerlerinin mah
kemesi başka . . . Böyle ayrı ayrı mahkemelere
lüzum yoktur. Mahkeme birdir.
MAZHAR MÜFtD B. (Hakkâri) — Mahke
me değil-bu efendim.
VEHBÎ Ef. (Devamla) — Anlıyorum. Ben
de o kadar bilirim. Yani müstantik mertebesin
de. 'Evet o mahkemelerin müstantiki kim ise
memurların d a müstantiki odur. Fazla bir
masraf ihtiyariyle ve fazla bir meelis teşkiline
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neden lüzum görülüyor? Eğer mahkemelerimi
ze itimadımız yoksa mahkemelerimizi düzelte
lim, itimadımız varsa; memurinin mahkemesi,
istintak dairesi ayrı, diğerlerinin mahkeme
si ; istintak dairesi ayrı, bu olamaz. Böyle tef
rika olmaz rica ederim . . .
»
Şûrayi Devlete lüzum yoktur efendiler. Biz.
her şeye başlarken yavaş yavaş başlarız, sonra
da had ve payanı olmayan sarfiyata* sebebiyet
veririz. Yine efendim «üçer kişiden bir kaç he
yet . . . Haydi bunun ehemmiyeti yok, bu işe
az buz bir masrafla başladık mı yarın bu da
olmadı, beş kişi daha . . . Sekiz kişi daha . ...
üç kişi daha derken nihayeti yok. Bu suretle bu
gibi teşkilât; boş kalan memurları oraya ka
yırmaktan başka bir netice vermiyecektir efen
diler.
Celâleddin Arif Bey, maden meselesi, buyu
ruyorlar. Maden meselesi ise; İktisat Vekâleti
veya Nafıa Vekâleti buna ait imtiyazatı versin.
Eğer maden imtiyazı için bir muhakeme olacak
sa onun istintakını tanzim edip kararname yap
mak için ayrıca bir meclis teşkiline ne lüzum
var? Nerede muhakeme olacaksa işte onun da
müstantiki odur. Sonra efendiler diğer mesail
maden ve saire gibi pek mühim işler diyorlar.
Bu gibi millet arasında cereyan eden işlerden
pek mühim olan iş nedir? Ben pek mühim işi
anlamıyorum. Milletin her ferdinin her bir işi
mühimdir ve Hükümet adaleti her yerde icra
etmesi lâzımdır.
Memurin için başka, diğer efrat iâin başka
türlü iş olmaz. Şûrayi Devlet nedir? Şimdi Şû
rayi millet vardır. Şûrayi millet varken Şûra
yi Devlete lüzum yoktur. Şûrayi Devlete lü
zum ve ihtiyaç; bir şûrayi millet yok iken ve
devri istibdatta idi, bu o zaman açılmış bir
şûra idi . .
Kanunların tefsiri meselesine gelince: Şûrarayi Devletin pek mühim bir vazifesi vardır di
yorlar. Nedir o? Tefsir meselesi; efendiler; ka
nunu yapan bu Meclistir. Kanun tefsir edecek
ayrı bir meclis ne olacak? Heyeti Vekile icra
sından şüphe ettiği maddeyi Meclise getirir ve
efendiler; şu maddeden maksadınız nedir? der,
biz de onu tefsir ederiz. Rica ederim bu gibi
şeylerle vaktimizi geçirmiyelim . . . Nafiz Beyin
fikrine ben de iştirak ederim. Yalnız Meclisin
içinden üçer kişilik birer heyet ayrılsın. Bu gibi
mesaile baksın (Alkışlar) . . .
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim Şûrayi Dev
letin vezaifi tetkik edilince, Şûrayi Devletin
tekrar burada teşkiline lüzum yoktur. Meclis
burada müstemirren münakit olduktan sonra ve
Meclisin de icrai ve teşriî salâhiyeti her zaman
ilân edildiği halde bir de onun yanmda Şûrayi
Devlet teşkil ve tanzimi kavanin mahiyetinde
olarak ayrıca bir daire meydana getirmeğe zan
nederim k i ; bu noktai nazardan, mantık mü
saade etmez . .
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İkinci noktai nazardan k i : Maadin ve imti- - gibi mesailde onların mütehassısı o işe bakar.
yazatı saire gibi mesaile de her zaman Meclis
Ehli vukufun vereceği hüküm o mahkemede
vazıülyed olduğu için, mukadderatı millete ait
muteber olur. Böyle şekillerle oynryarak eski
bu gibi mühim mesail varsa onu yine burası hal
devletin yadigârlarını, bahusus milletin zara
leder. Şûrayi Devlete muhavvel bu gibi vezaifi
rına olan yadigârlarını, idame ettirmek ayıptır,
Meclisten ayrıea bir encümen veya encümeni
günahtır. Sonra maadin muamelâtı, bilmem
aidi o mesleyi halledebilir. Memurin muhakene muamelâtı, bunlar hükümetin muntazam olmatmda, arkadaşlarımın zahip olduğu bir nok
olmaması ve o devrin icabatı dolayısiyle idi.* Şimdi
ta vardır k i ; mahkemenin gayri bir mahkeme
her vekâlette her şubenin mütehassısları var,
fikri . . Halbuki mahkeme birdir ve memurin
onlar bu gibi şeylerle uğraşsınlar. Başka ne işde vazifei memurelerinden mütevellit usullerden
ueri vardır? Rica ederim.
dolayı bir nizama tabidirler. Yoksa diğer ceraMEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) —
imi âdiyelerinden dolayı hiç bir zaman memuri
Efendim Şûrayi Devlet vezaifini bir çok arkadaş
ni devlet ve hükümetin diğer efradı nastari
larımız söylediler. Muntazam kavanini umumiayrıldıkları yoktur
yemizin hemen her noktasında Şûrayi Devlete
Memurini devletin vezaifi memurelerinden
tesadüf edilir. Şûrayi Devlet meselesinin halli
dolayı bir tarzı istisnaları lâzım gelir mi, gel
için, yani memurinin usulü muhakemesi ve on
mez mi? Zannederim bu uzun uzadıya müzake
lara ait nıükarreratı tasdikten başka daha mü
re ve münakaşa edilecek bir meseledir. Fakat
him bir vazifesi vardır ki :
bendeniz şuna kaniim k i ; bu usulün değiştiril
Efrad ile Hükümet arasında mütehaddis dâ
mesine henüz ihtiyaç messetmemiştir ve lüzum
vaların da mercii hal ve niyetidir.
da yoktur ve bunun esasen masrafı da yok ve
Meselâ vilâyetlerde müstakil livalarda veri
umuru idareyi daha iyi bir surette tedvir etmek
lecek hükümler istinaf edilecek olursa bu, Şû
istiyorsak bu tarzın ipkası bugün için lâzım
rayi Devlete gider. Hükümet devairi arasında
adır ve bu meseleyi ayırmalıyız. Ceraimi âdimütehaddis mesail de, bunlar da azîm bir ye
• yeden dolayı mahkemeden ayrı bir mahkemeye
kûn teşkil eder. Bu noktai nazardan da bu gibi
gidecek değildir. Yalnız tahkikatı evveliyesiyle
mesaili tetkik ve rüyet edecek bir daireye ihti
müstantik kararnamesine şebih bir kararname
yaç var. Bununla beraber bir de Şûrayi Devleti
vermek meselesi vardır. Bunun da heysı Heyeti
teşkil edip etmemek meselesi vardır. Bendeniz
Vekileye gidecek değildir.
de, diğer rüfekayı kiram gibi, Şûrayi Devle
Şûrayi devlete ve o meyanda Şûrayi Dev
tin ihdası taraftarı değilim ve onun tatbiki ta
letin âzasmdan veyahut bilmem o meyanda vali
raftarı da değilim...
lerden falan heyeti umumiyeye gidecektir.
Bu işleri, kavanini mevcudemiz; milletin ihHeyei Vekileye de öyle deste deste kâğıt
tiyacatnıa
kâfi ve kâfil olacak derecede bir ta
" gitmiş
olacak değildir. Binaenaleyh bugün
dilât yapılıncaya kadar hali hazırdaki kavaninin
yapılacak en eşlem yol ve en kolay yol, şu tek
lif edilen yoldur . . . Bildiğiniz gibi karar vere selâmetle tatbikini temin için Şûrayi Devlet ve
zaifini görecek bir daire bulunması zaruridir.
bilirsiniz.
Bu zarureti bendeniz şöyle düşünüyorum:
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim
Her vekâlette hukuk müşavirlikleri vardır.
Vehbi Beyefendi Hazretleri çok güzel buyurdu
DAHİLÎYE VEKÂLETİ V. Dr. ADNAN .
lar. Biz umuru devleti idare etmek için şubeler
B.
—
Şimdi yok..
ayırmışız ve her türlü muamelâtı yapabilecek
MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Burada
dairelerimiz mevcuttur. Şûrayi Devlet teşkilât
evvelce vardı. Şimdi de zannederim Müdafaai
tı da devri sabık ieraatmdandır ve şimdi onun
Milliyenin bir hukuk müşavirliği vardır. Mali
hiç bir kıymeti kalmamıştır. Her halde lâğvi
yenin de vardı veya bir aralık düşünüyordu.
lâzırndır ve Şûrayi Devlet memurinin
mua
Bilmem ihdas etti mi; etmedi mi?. Şimdi Maliye
melâtını suhuletleştirmekten ziyade tasip eder.
nin, Müdafaai Milliyenin birer müşavirlikleri
Bunu yeni meclisi idarelere vermek, yeniden
var. Bunları lâğvetmek ve Heyeti Vekile Riyase
tahkikat yapmak, bu, vakit geçirmekten baş
tine merbut bir hukuk müşavirliği dairesi ihdas
ka mahiyette değildir. Kanunu umumî varken
etmek lâzımdır. Böyle olacak olursa kavanini
elde; müddeiumumi, bir cürüm her ne olursa ol
mevzuamız bir daireden, bir insicam ile, bir ruh
sun, bir memura da ait olsa, mahkemeye verir
ile yeknesak olarak çıkar ve ayrı ayn içtihat
ve zannediyorum ki, artık böyle bir hususiyet,
larla, tefsirlerle çıkmaz.. Bir içtihatla ve bir da
teşvişi mahiyetten başka bir şey değildir.
ireden çıkar.. Ve bu daire bir reisle dört azadan
VEHBÎ B. (Karesi) — Bir muhasebecinin
mürekkep olarak Heyeti Vekile Riyasetine mer
hesabatmı da müddeiumumi mi tetkik ede
but
olur ve her - dairenin mesaili hukukiyesi
cek? . . .
alınır. Ve bu suretle icabı icra edilir. MehaHÜSEYİN AVNÎ B. ( Devamla ) — D i ğ e r
kim nezdinde gerek Müdafaai Milliye ve gerek
muamelâtında nasıl yapıyorsa . . . Meselâ mah
Maliyenin mesaili tahaddüs edecek olursa o mükemenin ehli vukuf tâyini hakkı vardır ve bu
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şavırlerden birisi, bu gibi deaviyi mehakim nez- Ufak mikyasta da bir teşkilât olsa, bilâhara kâfi
gelmiyor denir ve Şûrayi Devlet namı tahtında
dinde takibe salâhiyettar olur ve mesaili umumiyei Devlet daima, hukukî olarak bir mües veyahut o işi görecek bir heyet veya bir daire
seseden idare edilir. O da vekâletlere değil He teşkil ettikten sonra Şûrayi Devleti ihtiyari ola
yeti Vekile Riyasetine merbut olur. Şûrayi rak kabul etmediğimiz halde, iztırari olarak, ka
bul mecburiyeti karşısında kalacağız. Memurin
Devlet; bu, beş kişiden ibaret olan heyeti kanu
niye demektir. - Mehkemei Temyiz gibi - Bu da Muhakematı, tefsiri kavanin, imıtiyazat ve bu
bir heyet ve bir daire halinde bulunacaktır. gibi esasat içinde iktisat Vekâleti Meclisten me
Şûrayi Devlet vazaifini o hukuk müşavirliği da zuniyet alarak imtiyazatı verebilmeKdir. Bina
enaleyh bendenizce de hiç bir suretle Şûrayi
iresine tevdi ederiz.
Devlet teşkiline lüzum yoktur.
*
Şûrayi Devletin vazaifi malûmdur. Mevcut
mesail hukuk müşavirliği dairesinde beş kişilik
FEYZİ Ef. (Malatya) — Şûrayi Devlet
heyetçe tetkik edilerek, Şûrayi Devletin ne gibi
ehem ve elzem bir dairedir.
vezaifi varsa o heyete, verilir ve Şûrayi Devlet
Ejlyevm bize en elzem bir dairedir. Çünki
teşkilinden ve bu suretle*hem de bir bütçe me
pek çok memurinin evrakı gelmiş, üstü üstüne
selesinden kurtulmuş oluruz. O zaman bütçe me
kapanmıştır. Şimdi Meclisin iki noktai nazarı
selesi de olmaz ve Devletin mesalih ve mesili
vardır. Biri Şûrayi Devletin lüzumu; diğeri de
hukukiyesi daha esaslı bir kaideye ve usule rap
Şûrayi Devletin masarifi...
tedilmiş olur. Üçüncüsü: Maslahat müteessir ol
Evet efendiler: Şûrayi Devleti, Nafiz Beyin
mamış ve halkın işi sürüncemede kalmamış olur..
dediği
gibi; Şûrayi Devlet vazaifini arkadaşları
Bendeniz böyle bir teklifi kanunide bulunuyorum.
mızdan, sekiz adam, beş adam, her kaç adam
HALlL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
olursa, intihap edelim. Onlar bu vazifeyi yap
dim bendeniz kendimi Mecliste staj görür bir
sınlar...
Şûrayi Devlet masrafı, Heyeti Vekiletalebe mahiyetinde gördüğüm için bilmem an
nin göstermiş olduğu maddei kanuniye muci
layamadım mı ki.. Lehinde bulunanlarda Şûrayi
Devletin ademi lüzumunu gösterdiler. Yalnız Hoca bince beş yüz elli,, iki bin lira masrafı, müeddi
oluyor.- Şimdi Heyeti Vekile bize 3 tane reis, 5
Vehbi Efendi Hazretleri aleyhinde bulunduğu
tane âza, iki tane müstantik ve kâtip gösteriyor.
için o müstesnadır. Lehinde bulunanlar diyor
Reislerin maaşı yedi bin beş yüz, âzalarm beş
lar ki: Şûrayi Devlet lâzımdır. Fakat esas madde
bin, müddeiumumilerin üç bin, âza mülâzimleitibariyle değil. Yani eldeki mevcut kanun mu
rinin iki bin, müstantiklerin iki bin beş yüz....
cibince olup olmadığından ziyade Şûrayi Devlet
Ceman bir senede...
lâzım mıdır, değil midir? Tasarruf sonra düşü
(O eski teklifti, şimdiki teklif değil sesleri).
nülür.
(Gürültüler).
Evet benzin lâzımdır. Fakat otomobil yok
Maksat, Şûrayi Devlet teşkilinde Meclisin
sa. Netice; elde kanun bulundukça Şûrayi Dev
let lâzımdır deniyor. Halbuki esas madde, yani masraf etmemesi lâzım geliyorsa Nafiz Beyin dedi
ği gibi, ne kadar tensip ederseniz buradan, o
Şûrayi. Devlet lâzım mıdır, değil midir? Bu na
kadar zat tâyin edilir, Şûrayi Devlete de ba
zarı itibara alınmıyor. Meselâ memurin mu
hakematı gösteriliyor. Memurin muhakematı hak karlar.
ZEKÂ! B. (Adana) — Beyefendiler Şûrayi
kında arkadaşlarım icabeden mülâhazat ve müDevlet müzakeratmm Meclisi Âliyi bu kadar
dafaatta bulundular .Binaenaleyh ona dair fazla
işgal edeceğini tahmin etmiyorum. Hepinizin
söz söylemiyeceğim. Sonra tefsir meselesi ka
malûmudur ki bir Devlet teşkilâtı için lâzım bir
nunların tefsirinde ve meclis idarelerin ve efrat
ile Hükümet arasındaki hukukun hallinde mer meseledir. En ziyade lüzumu, efrat ile devairi
Hükümet arasında hudus eden ihtilâfatm mer
cii istinaf ve temyiz Şûrayi Devlettir deniyor.
cii hal ve faslı olması itibariyledir. Eğer Şûrayi
Halbuki şimdi zannederim Teşkilâtı Esasiye ka
Devlet makamına kaim olacak heyetleri kaldır
nuniyle şûraları kabul ettik, ve zannederim ki
dığımız takdirde, bilhassa hukukunun mahfuzişûralar, o vilâyetlerin; hemen hemen ufak bir
büyük Millet Meclisi numunesi demektir. Onla yetini pek ziyade arzu ettiğimiz ahali ile Hükü
rın vermiş oldukları kararları Büyük Millet Mec met arasında ihtilâfların doğrudan doğruya mer
cii halli bulunmıyacabtır. Her vesile ve her se
lisi tefsir edebilmelidir.
beple ahaliyi mahkemelere müracaata mecbur
Sonra maden imtiyazı ve saire meselesine gelin
etmemek için Şûrayi Devlet teşkilâtına ihtiyaç
ce; mademki iktisat Vekâleti vardır; iktisat Vekâ
ve lüzum vardır. Esasen Şûrayi Devlet teşkilâtı
leti bu gibi islerle iştigal edebilir. Ve eğer iktisat
diyerek Hükümet tarafından teklif edilen kanun
Vekâleti lüzum görürse Meclisten böyle bir şeyin
tasdik edilip edilmemesi hakkında bir karar alabilir. lâyihasının memlekete senede mucip olacağı mas
Arkadaşlarımızdan Şükrü Bey; hukuk müşavir raf (8000) lira meselesidir. Yani üç heyet, dörder
azadan mürekkep olmak üzere birer Reisin
lerinden bir heyet teşkil edilsin ve hem de mas
raftan kurtulunsun dedi. Bendeniz de Hoca Veh tahtı riyasetinde, haftada birer defa teşekkül et
bi Efendi Hazretlerinin fikrine iştirak ediyorum. meleri lâzım gelse, dört defa teşekkül ede-
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cek demektir. Günde birer liradan hafta
da on beş lira bir masraftan- ibarettir.
Yalnız Şûrayi Devlet tabirinin
mefhumu
yoktur. Bugünkü Devlet mefhumuna nazaran Şû
rayi Devlet bir Şûrayi millettir. Binaenaleyh, vak
tiyle mecalisi teşriiyemiz bulunmadığı zamanlarda
ihdas edilen ve tercüme edilerek memleketimize
alınmış olan teşkilât, efradı ahali ile Hükümet
arasında zuhur edecek ihtilâf at ve saire dolayısiyle ipka edilmekle beraber, bunun ismine me
selâ, bir Meclisi tetkik yahut Meclisi Âlii tetkik
denir velhasıl umumî bir isim verilir. Fakat
Şûrayi Devlet unvanı verilmez, olabilir. Fakat
Devletin Şûrası olmaz.
TAHSİN B. (Aydın) — Türkiye bir Devlet
değil mi?
ZEKÂI B. (Adana) — Devlet başka Hükü
met başka tabii. Malûmu âlileri olduğu üzere
Şûrayi Devletin başlıca üç vazifesi vardır. Kava
nin ve nizamat lâyihalarının tanzimi, kavanin ve
nizamatın tefsiri, sonra efrat ile devairi Hükümet
arasındaki mesailin hal ve faslı ve bir de memu
rine ait evrakın tetkiki. Yani muhakemesi değil.
Memurinin muhakemesinin ieabedip etmediğinin
tâyini ve bir ihtisas heyeti olmak itibariyle işde
cürüm olup olmadığının tâyini meseleleridir.
Sonra imtiyazata ve saireye ve buna müteallik
mesilin bidayetinde tetkikidir. Şimdi bunların
içerisinde kavaninin tefsiri doğrudan doğruya Mec
lisi Âliye aittir. Mademki, Meclisi Âli müstemirren inikat ediyor, artık böyle bir heyete
lüzum yoktur. Eğer Meclisi Âli senede dört ay
içtima edipte ondan sonra tatili içtima ederse,
kavanin ve nizamatın tefsiri için Şûrayi Devlete
lüzum vardır. Fakat ileride
teşekkül edecek
mecalisi teşriiyede bunu düşünsünler. Şimdi
buna tefsiri kavanin
meselesi mâni değildir.
Memurin muhakematı için, yani memurinin mu
hakemesi lâzım olup olmadığı meselesi için bir
heyete esasen lüzum vardır ve buna Dahiliye
Encümeni muvafakat ta etmiştir ve ayrıca bir ka
nun lâyihası teklif etmiştir. îster bu ve isterse
Şûrayi Devlet teşkilâtı hakkında - Hüküme
tin teklifi kabul edilsin. Her ikisi de Hüküme
te masraf itibariyle müsavidir. Devair ile ahali
arasında zuhur eden ihtilâf meselesine gelince;
bunların her birisi mehakime müracaatla halle
dilmez. Yani ahaliyi her defa ve her vesile ile
mahkemelere sevketmek doğru olmaz. Malûmu
âlileridir ki, her daire hallinde lüzumu görülen
mesailde kendi lehinde olmak üzere kavanini tef
sir eder ve daima müracaat eden eshabı mesalihe;
bu böyledir der ve bunun üzerine o nereye gitsin?
Hepiniz bilirsiniz ki, bir çok yerlerde, nitekim
seferberlik esnasında Şûrayi Devletin bilhassa
lüzumu askerlik meselesinde olmuştur ve ahzi
asker şubeleri rastgeldikleri yerde herkesi asker
ederlerdi ve herkesi askere almağı vazife bi
lirlerdi. Siz müstesna iseniz, malûmu âliniz
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Ahzi Asker Kanununda pek çok mevat tesbit
edilmişti. Meselâ vezaif i müştereke eshabından
olanlar şöyledir, mekâ-tibi âliye mezunları böy
ledir, bilmem nedir diye ahzi asker daireleri ka
nunları daima kendi lehlerine tefsir ederek her
kesi asker ederler. Fakat Şûrayi Devlete müra
caat edenler, o kanunları mevkii
müzakereye
koydürtur. Tetkik edilir, Şûrayi Devlet Kanu
nu tefsir ederek Harbiye Nezaretine tebligat icra
eder. Şimdi efendim bunu
kaldırırsanız yine
böyle; Hükümetten bir orman veya bir kıta al
mış veya maden iltizam etmiş adamlarla Hükü
metin o daire memurları arasında ihtilâf at zu
hur eder. Hükümet memurları daima o mü
teahhidin, o mültezimin aleyhinde olarak ka
nunları kendi lehine tefsir eder. Etmeği âdeta
kendine vazife bilir. Eğer o şahsın da hakkı
varsa nereye müracaat etsin? Daima mahkemeye
mi gitsin? Yahut akdedilmiş konturat ve imti
yaz mevcut ise onu Şûrayı Devlete götürür.
Şûrayi Devlet tetkik eder ve karar verir ve Şû
rayi Devlet ait olduğu daireye haksızsın diye
bilir. Onun için yani eşhasın muhafazai huku
ku namına böyle bir heyeti tetkikin bulunması
her halde lâzımdır
ve Dahiliye Encümeninin
teklifiyle esasen bendeniz bu masrafı da kabul
edilmiş buluyorum. Binaenaleyh Hükümetin Şû
rayi Devlet teşkilâtı hakkındaki lâyihai kanuniyesinin kabul edilerek maddelerin , müzakeresine
geçilmesini teklif ederim.
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim,
Şûrayi Devleti kavanini sabıka ahkâmını nazarı
itibare alarak düşünürsek belki vüeubuna kani
olabiliriz.
Fakat bugünkü variyetimizle ve Meclisin müstemirren içtima etmesi esasını kabul ettiğimize
göre ve TeşkilâtıEsasiye Kanununda daimî ola
rak Meclisin murakıp vaziyetinde bulunacağını
teemmül edersek Şûrayi Devlete bugün pek bü
yük bir ihtiyaç kalmadığına kanaat etmiş ola
cağız zannındayım. Arkadaşlarım tadat ettiler.
Şûrayi Devletin vazifesi; efrat ile. Hükümet ara
sındaki ihtilâf atın mercii, Sonra nizamname ve
mukavelelerin tetkiki ve rushat itası, memurini
mülkiye hakkında tutulacak evrakı tetkikiyenin,
lüzum veya meni muhakeme kararlarının tasdiki
veya reddi gibi b i r t a k ı m vezaif ten ibarettir.
Bunlardan biricisi ki; ehemmiyetçe derece! sani
yede addedilir. Memurin muhakemesi hakkında
Mecalisi idarede tanzim edilen evrakı tahkikiye
üzerine verilecek lüzumu muhakeme veya meni
muhakeme kararlarının Şûrayi Devletçe tasdik
veya reddi, memurine bir hizmet değil, bilâkis
kısmen Mecalisi idarede ve kısmen Şûrayi Dev
lette evrak dolaşıp gelecek ve tabiatiyle takip
edilemediğinden - her adam takip edemez-çün
kü aylarca sürünecektir, Zaten doğrudan doğru
ya tahkikatı eveliyeyi de hattâ Adliyelere ver
mek .ve kazayı tevhit ederek ve gerek memur
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ve gerek ahadı nasi, herkesi ayni mahkemede
ayni usul ile muhakeme etmek en doğru tabii bir
usuldür. Sizi temin ederim ki, memurin bu Şû
rayi Devlet teşkilinden çok mutazarrırdır. Hat
tâ'temin ederim ki, en namuslu memurlarımız
dan bu yüzden terki hayat edenleri de gördüm.
Pek- ziyade dilgirdirler. Kendileri bile işlerini mültemiıs. veyahut nafiz zevata takip ettirerek bazan
umduğuna nail olabilirler. Fakat alelekser me
murin bu hususta mutazarrırdır. Bendeniz bilîyorumv
Sonra maadin ve şirketler mesailine gelince;
Onunla doğrudan doğruya alâkadar olan Nezaret,
Ticaret Nezareti idi. Bugün ona İktisat Vekâ
leti diyoruz. Bu Nezaretin bir hukuk müşaviri
mutlaka olacak. Bugün olmasa bile her halde
ileride her nezaretin bir hukuk müşaviri olacak.
İşte o; her türlü mukavelâtı tanzim eder, tas>dik eder Şûrayi Devlete gidecek ve bilmem ne
reye gidecek ve oradan tanzim ve tetkik edilecek
diye şurada burada birkaç gün geçtikten sonra
dairei aidesince tasdik edilir ve eline verir. Eğer
hilafı kanun bir muamele yapdı ise nazırı var,
onun bir hukuk müşaviri var. Onları da kaldı
rır» Doğruca İktisat Vekâletine veririz. Yine bir
Şûrayı Devlete lüzum kalmaz.
Sonra bir cihet kalıyor. E n mühimmi de bu
oluyor. Şûrayi Devlet efradı ile Dıevlet arasın
da tekevün edecek ihtilâf atın merciidir ve her
kesin doğrudan doğruya ve her vesile ile muha
kemeye müracaat etmesi halkın ızrarını bâis ve
muciptir. Bundan
dolayı bir Şûrayi Devlete
lüzum vardır diyorlar. Bendeniz bundan anlı
yorum ki, efrat ile Devlet arasında tekevvün ede
cek, ihtilâf atın ve mesailin mercii hal ve rüyeti
doğrudan doğruya Şûrayi Devlettir. Bu da meealisi idareden verilecek olan kararların Şûrayi
Devletçe tasdik veyahut doğrudan doğruya mec
lisi idareden verilen bir hükmü kanuninin tefsiri
veya bir mukavele maddesi tefsirinden ibaretse
b% iki türlü olur Ya kanunun tefşirine ait
olur. Bunun için ise Büyük Millet Meclisinin
bir encümeni vardır ve kanunun vâzııdır. Es
babını Şûrayi Devletten daha iyi bilir. Kanun
tefsiri noktasından Şûrayi Devlete lüzum yok.
Mukavelâtta müstamel kelimatm umumî ve şü
mullü olmasından o kelimenin mânasından bilis
tifade müteahhitlerin ve imtiyaz sahiplerinin
Şûrayı Devlete müracaatla
kendi hesaplarına
elde edecekleri vasıtalarla
mukavele
veya
imtiyazı kendi lehlerine tefsir ettirmektense, o
ihtilâf ya muhakemeyi muciptir veya kanuni tef
sirden ibaret ise bunu encümeni daimî yapar.
(Encümeni daimî yok sesleri). Vardır efendim.
Yahut Meclisin encümeni. Yok eğer doğrudan
doğruya feshi mukaveleyi mutazammm bir dere
cede ihtilâf varsa, efrat ile Devlet
arasında,
Onun da- takdiri doğrudan doğruya mahkemeye
aittir. Haciz dâvaları da böyledir ve hattâ Mee-
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lisi- idareye mikaeaat eder, zavallı halk, valiye
istida eder,; aylarca sürünür. Meclisi idareden
biri keşfe gider, b;r çok da harcırah alındıktan
sonra Meclisi idare, bu meselenin mercii "halli
mahkemedir der. Mahkemei aidesine müraca
atı ihtar eder. Mahkemeye gider.
Halbuki o
zamana kadar münazüijnfih olan meselenin keş
fedilecek asarı kalmaz, zail olur. Halk doğru
dan doğruya mahkemeye gideceğini bilseydi ve
meclisi idare heyulası halk nazarında bir mah
keme olarak görünmeseydi, halk doğrudan doğ
ruya mahkemeye gider, hak ta zahir olur, mah
kemeler teşekkül eder ve hakkı temin ederdi.
Bazı defa nadiren meclisi idarenin leyhe ka
r a r verdiği görülmüştür. Ne
olursa, olsun
hattâ böyle bir kararm şahidiyim, İcra dairesi;
mehakiminizamiyenindiler nev'i ile mehakimi
şer'iyeden sâdır olan : ilâmatı icra eder. Meclisi
idareden -sâdır olan bir kararın icrasına salâhiyettar değildir ve bunda haklıdır.
Çünkü hiç
bir türlü esbat» - hükmiyeye müstenit olmayan
bir kararın ne mânası vardır? Alelade verilen
b i r karar tabii iyi değildir. Bu kararın ne mâ
nası^ var! Şûrayi Devlet efrat ile millet arasın
da tehaddüsı* eden ihtilâf atın mercii, hailidir.
Fakat haUolünmayınca ne faydası var? Bir kere
b& kararla*, kabili. icra değildir.•
Sahibi dâva
meclisi idareden azalar, götürür, zararı keşf ve
tahkik ettirir Falan efendinin, iltizam ettiği
aşardan şu kadar kile buğday t- falan mültezim
almış, diye tahkik eder. Ve tahsili lâzımdır diye
bir karar îverilir. Fakat b u kararı vali.icra et
mez, , icra dairesi.icıja.etoez,,o haide ne mânası
var bu kan-unun? Tevhit kaza?« noktai nazarın
dan bunları mahkemeye versek Şûrayi Devlete
lüzum kalmaz. (Müzakere kâfi sesleri).
CELÂLEDDİN A R İ F B. (Erzurum) —
Efendim zannediyorum ki, bendeniz, zamanımız
ihtisas zamanıdır, her şeyde bir ihtisasa lüzum
vardır» Bugün bir hekimin nezdine gidersiniz.
Diş hekimi,ise dişe bakar. Göz hekimi ise göze
bakar ilâh. Bir ciddî dâva vekili - kendisi için
ayrıca bir. ihtisas peyda etmiştir. Askerlikte
dahi ayrıca ihtisası inkâr etmek doğru değildir.
Şûrayi Devlet doğrudan, doğruya, bir ihtisas
müessesesidir ve<bunu • bu suretle kabul etmek
mecburiyeti var. Bazı rüfeka buyuruyorlar ki:
Efendim > Meclisi Âli bu gibi şeyler ile de, işti
gal edebilir.
Meselâ; Meclisi ÂMnin icrat ve
teşriî bir takım vezaifi; var.* Fakat acaba,hu
kuka taallûk eden mesailde Meclisi Âli bir de
vazifei kazaiyeyi mi üzerine yüklenecektir? Ve
burada- mı, hüküm verecektir? Hüküm verirse
mahkemelere lüzum kalmaz, O halde. Meclisi Â,linin) de doğrudan, doğruya bir mahkeme halini
iktisap, eylemesi lâzımgelir»
Bugün her şeyde
olduğu gibi kavaninde en ziyade- teamülün ga
yet büyük bir mevkii vardır. Kavanini adliyeyi
alırsanız., kavaninin meskût olduğu yerlerde
;Mahkemei Temyiz bir. içtihat arzeder ve vermiş
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esasatinı ve ciheti tatbikiyesini yapan odur ve
olduğu içtihatla kavaninin doğrudan doğruya
keza...
nevakısını ikmal eder. Kavanini idarede yine
VEHBÎ Ef. (Konya) —. O kanunu yapan
teamülü temin edilecek Şûrayi Devlet mukarbu Meclistir ve hatasını bu Meclis tashih eder.
reratıdır. Çünkü kanunun meskût olduğu bir
CELÂLEDDÎN A R Î F B. (Devamla) — Ora
çok mesail vardır ki orada Şûrayi Devletin ka
ya da geleceğim efendim. îşte görülüyor ki bir
rarları doğrudan doğruya bir teamül esasını teş
çok mesailde Şûrayi Devletin mevcudiyetine lü
kil eder. Onun içindir ki, Şûrayi Devlet dâire
zum vardır. Bir çok rüfeka buyurdular ki, efen
lerini müteaddit devaire ayırmışlardır. Meselâ
dim mehakim vardır, mahkemeye gitsinler. Fa
Şûrayi Devletin bir tanzimat dâiresi vardır.
kat mahkeme masrafsız değildir.
Mahkemeye
Tanzimat dâiresi ne yapar? Burada kanun ile
gittinizmi masraf vermek lâzım. Evvelâ rubu
ihtisası olan zevat içtima eder ve bunlar meselâ
harç vermek lâzım, mahkemeye giderken evvelâ
lâzım gelen kavaninin esasını ihzar eder, onların
rubu harcı ahaliye tahmil ediyorsunuz. Halbuki
vezaifi asliyesi bundan ibaret olur. Yahut ka
Şûrayi Devlet bu meseleleri parasız hal ve fasıl
vaninin bir çok yerlerini tefsir eder. Yarın bi
ediyor. Halka daha büyük bir suhulet gösteri
zim için bir intihap kanununa lüzum var; inti
yor, ahali, daha fazla müstefit oluyor. Bir çok
hap kanunu yapacağız. Zaten biliyorsunuz ki,
rüfeka buyurdular ki: Nafiz Beyin de teklifi
devairi Hükümetin memurları elden geldiği ka
veçhile; mebusanı kiram arasından ihtisas sahip
dar taklil edildi. Azaltıldı ve onlar içinde sa
lerinden bazı zevatı ayıralım da onlar o mesail
hibi ihtisas olanlar el'ân mevcut değildir. Birer
ile iştigal etsin. Bu bir dereceye kadar varittir.
hukuk müşaviri, o hukuk müşaviri acaba han
Fakat şurasını da arzedeyim ki: bunun ciheti
gisini tanzim etsin? hem hukuku nizamiyeyi mi
tatbikiyesi de gayet müşküldür. Çünkü, biz bu
tanzim etsin, hem de bilmem kendsine arzolunaraya geldiğimiz zamanlarda müvekkillerimizden
cak mesaili hukukiyeyi mi hal ve fasıl eylesin?
aldığımız vekâlet, bu Devletin umur, muamelât
Bundan dolayıdır ki; tanzimat dairesi; yapıla
ve kavaninini tanzim etmekten ibaretti. O dâ
cak kavaninin esasatinı ihzar eder ve bunlarla
irede tutupta falan vergi meselesinden dolayı Ha^
meşgul adamlar oldukları için yapılacak kava
san efendinin hakkı yoktur, ötekinin vardır gi
ninin de zaptu raptı yerinde olur ve Meclisi
bi akşama kadar bu gibi işlerle uğraşırsak bura
Âlinize geldiği zamanda mantık veya sarf ve
daki vazifemizi ihmal etmiş oluruz ve kesreti
nahiv hatası vardır diye Hilmi Beyin itirazameşguliyetten müvekkillerimizin hukukunu mü
tına duçar olmaz.
dafaa etmek istediğimiz bir kânun gözümüzün
VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, bir şey
önünden kaçar.
sual edebilirmiyim? Eski ceza kanunları da Şû
HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — istiklâl
rayi Devlet Tanzimat Dairesinden mi çıktı?
mahkemeleri nedir?
CELÂLEDDÎN A R l F B. (Devamla) — On
CELÂLEDDÎN A R Î F B. (Erzurum) — Neları Sait Paşa merhum doğrudan doğruya fransızcadan tercüme etti ve tatbik etti.
Bundan yapalım efendim yapılmış. Sonra efendim Mec
lisi Âlinin hakkı tefsirine gelince; Vehbi Efendi
ibarettir. Oradan çıkmadığı için öyle oldu. Çık
Hazretleri orasını buyuruyorlar. Bugün Meclisi
sa idi öyle olmazdı. Sonra bir takım umuru na
Âli o derece meşguldür ki, bu gibi tefsir mesaili
fıa ve maliyeye ait mesail var. Bu mesailde yine
ile uğraşamaz ve bunun delili de; ruznameyi ele
orada sahibi ihtisas zevat vardır.
Deminden
alınız, otuz kırk kanun duruyor ve onlan bitirebuyurdular; meselâ bir orman meselesi tehaddüs
miyoruz maatteessüf, her şeyi Meclisi Âliye tev
eder. orman meselesi tehaddüs ettiği zamanda
di edersek o vakit Meclisi Âli tamamiyle vazife
tabiidir ki; orada bir şahsın hakkı işin içine gi
sini ifa edemez. Her daire üç kişiden olmak üze
riyor. Meselâ ne yapılmış? Şerait muvafık de
re dokuz zattan mürekkep ayrıca bir heyet
ğilmiş. Şeraite riâyet edilmemiş. Bunu kim hal
yaparsak bunun cihatı adideden muhassenatı
ve fasıl edecek? Eğer dâirei aidesi anı hal ve
vardır. Hukuku nâsı bu suretle sıyanet etmiş
fasıl edecekse, zannederim o daire bitaraf olamaz
oluruz.
ve eşhasın hukukunu kâfi derecede müdafaa ede
mez. Bundan hukuku
nâs müstefit olamaz.
VEHBÎ B. (Karesi) — Müsaade buyururMeselâ: ahziasker mesaili, herkesi askere almak
musunuz, rica ederim o ruznamenin arasında Cep
istediler seferberlik zamanında ne oldu? Şûrayi
he Zammı Kanununun tefsiri de vardır. Bunu
Devletin tanzimat dâiresine müracaat ettiler. ... Heyeti Vekile de kabul etmiştir ve belki de zatı
Çünkü kanunun bazı yerlerinden hiç çıkarılmıyor
âliniz de o zaman Heyeti Vekilede idiniz ve o
du. Onlar tefsir ettiler. Meselâ yarın farzedelim.
tefsiri bu Meclis hiç kimseye veremez. Bu Mec
Harp kazançları üzerine vergi tarhedildi. E n
lisin vazifesi kanun tefsir ve tanzim etmektir.
çok aleyhinde bulunan Vehbi Efendi Hazretleri
CELÂLEDDÎN ÂRÎF B. — Zannederim üç .
Konya 'daki bir şirketten dolayı geldiler dedi
aydan beridir hâlâ duruyor ve o tefsir müza
ler ki: bunun tatbikatında şu suretle bir yanlış
kere olunmamıştır değil mi?
lık var. Bunu kim hal ve fasıl edecek? Bunu
VEHBÎ B. (Karesi) — Şûrayi Devlette de
yine Şûrayi Devlet hal ve fasıl edecek. Çünkü
durur senelerce.
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HASAN BASRÎ B. (Kayseri) — Şûrayi Dev
let meselesi dermeyan edilirken Abidin Beyin
söz söylediğini zannediyordum. Bilemiyorum
Abidin Bey bu gün Mecliste yok mu? Teşkilâtı
idariye içinde en köhne, en eski, en kokmuş bir
teşkilâtı yeniden ihyaya kalkışıyoruz efendiler.
Bugün halk idaresini kabul etmiş kafalar, Şû
rayi Devleti katiyen kabul edemezler. Çünkü
Şûrayi Devlet, halk idaresinden ayrı bir teşki
lâttır. Efendiler Meclisi Âli hem icrai, hem teş
rii salâhiyeti haizdir. Bu iki salâhiyete mâlik
olan Meclisi Âlinin yanında bir de Şûrayi Dev
let ikamesi pek gülünç olur. Şûrayi millet var
ken efendiler, biz Şûrayi Devlet istemiyoruz.
Zekâi Beyefendi Şûrayi Devlet teşkili için se
nede yalnız sekiz bin liranın kifayet edeceğini
beyan buyurdular. Bütçede buna ait erkanını
ne kadar olduğunu bilemiyorum. Fakat efen
dileri .katre, katre gol olur derler. Bizde teş
kilât en ufak bir nüve halinde, ufak bir mas
rafla karşımıza çıkıyor, bilâhare göl oluyor,
deniz oluyor bu milleti boğuyor... Bu teşki
lât da böyle bir israf membaı, israf teşkilâtı
olacak , bu milleti ezecektir. Bunun için
böyle yeni- teşkilât yapılacağı zaman olanca az
mimizle, olanca kuvvetimizle bağırmak vazifemizdendir. Bilhassa bu teşkilât, Şûrayi Devlet
teşkilâtı gibi köhne bir teşkilât olursa. Efendiler
evrakı matbua arasında elime geçen matbu iki
teklifi kanuni var. Tarihi 30 Mayıs 1336. Bil
miyorum o vakit daha ziyade halkçı mı idik?
(30) mayîsta biz Şûrayi Devlete ait olan vezaifi
Meclisi Âli encümenleri tarafından ifa ettirmek
için bir teklifi kanuni yapmışız. Dahilij^e En
cümeni de bunu kabul etmiş. Memurin Muhakemat Kanunu mucibince Şûrayi Devlet Mülki
ye dairesine mürettep vezaifini muvakkaten ifa
etmek üzere Büyük Millet Meclisi Dahiliye En
cümeninden ınüntehip (9) zattan mürekkep bir
heyet, teşkil olunacağı tasrih edilmiş. Sonra
o kanunun 8, 9, 10 ucu maddelerinde musarrah, memurini muhakematı hakkındaki evrakı
tahkikiyenin derecei saniyede olarak yine Bü
yük Millet Meclisi Dahiliye, Maliye, Nafıa ve
Maarif Encümenlerinden müntehap beşer zat
tan ibaret bir heyet vasıtasiyle tetkik \^e karara
raptolunaeağı zikredilmiş. Adliye Encümeni,
Mülkiye dairesinin vezaifini, Temyiz heyeti isti
da dairesine; Şûrayi Devlet heyeti umumiyesinin
vezaifini, Temyiz Hukuk dairesine vermek iste
yen böyle iki tane teklifi kanuni karşımıza gel
diği zaman heyeti muhtereme derhatır buyu
rur ki müstakillen, ayrıca bir Şûrayi Devlet teş
kiline bu meclis taraftar olmamış. Yalnız bu
maddeleri daha amelî bir şekle ifrağ edebilmek
için o vakit Dahiliyede bulunan Vekil Cami
Bey Meclisten istemiş, ona verilmişti. Şimdi kar
şımıza Heyeti Vekile iki çeşit teklifle çıkmıştır.
Hükümetin birinci teklifi efendiler;, müstakillen
bir Şûrayi Devlet teşkiline aittir. Dahiliye En
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cümeninin itirazı üzerine Hükümet bu teklifi
muaddel bir hale kalbetmiş. Şimdi de ikinci bir
şık bir nikap ile karşınıza çıkıyor.
Burada Şûrayi Devletin vezaifi umunıiyesinden bahsedildi. Şûrayi Devletin vezaifi umumiyesi meyanında tefsirin de olduğu söylendi. De
min Vehbi Beyefendinin beyan buyurdukları
üzere; cephe zammına ait ve tefsire müteallik
bir kanun kara tahtada yazılıdır. O da gösteriyor
ki tefsir hakkı, hâsran ve kasran Büyük Mil
let Meclisine aittir. Esasen istanbul Meclisin
de de hakkı tefsirin Meclisi Mebusana ait oldu
ğunu bendeniz işittim.
Memurin Muhakematından bahsedildi. Memu
rinin muhakematı hakkında Dahiliye ve Adliye
Encümenlerinin müştereken vazettiği usul zan
nederim ki bu işi temine pek alâ kâfidir. Ahali
ile Hükümet arasındaki ihtilâfatın halli ve imtiyazat mesaili Şûrayi Devlete ait olduğundan
da bahsedildi. Bu da Büyük Millet Meclisi en
cümenlerinden Adliye, Mülkiye, Maliye âzasın
dan müntehip üçer zatm' teşkil edeceği bir en
cümene tevdi edilmek suretiyle pek alâ kabildir.
Yani efendiler bu mesele parasız ifa edilebilecek
ve ifası mümkün bir meseledir. Binaenaleyh
böyle yoktan, müstakil bir Şûrayi Devlet teşkili
suretiyle milleti bir kazık karşısında bulundur
mak zannederim bir vebali azimdir.
ihtisastan bahsettiler. Şûrayi Devlet vezaifi
bir ihtisası icabettirir, ihtisasa müteallik bir
meseledir dediler. Efendiler, köhne Şûrayi Dev
let teşkilâtını hatırınıza getiriniz. Emin olu
nuz ki Şûrayi Devlet şimdiye kadar ne ihtisas
göstermiş, ne de bu millete nafi bir iş çıkarmış
tır. Şûrayi Devlet yalnız mütekaidinin, mazulinin iaşesine medar olacak sandalyalar halinde
kalmıştır.
CELÂLEDDIN
A R t F B. (Erzurum) —
Basri Bey sorarım: Şûrayi Devlet mukarreratının hepsini zatı âliniz tetkik buyurdunuz mu?
Ceffelkalem söz söylemek doğru değildir.
HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Şûrayi'
Devletin tarihçesini, Meclisi Âli emrederse, si
zin de istifade edeceğiniz bir surette arzederim.
Ben bilmediğim bir mesele hakkında bir şey söy
lemek mutadım değildir. Evet Efendiler; Şûrayi
Devlet şimdiye kadar me'kel halinde kalmış.
Bu millete müfit bir müessese olamamıştır. Bi
naenaleyh bu milletin hukukunu gözetmek ve
bu milleti beyhude masraf altında inletmemek
istediğimize nazaran, böyle teşkilâta ait olan
masrafları kabul etmiyelim. Müstakil bir Şûra
yi Devlet teşkiline karar vermiyelim. Bu zaittir*
ve günahtır. (Bravo sesleri).
NAFIA V. ÖMER L Û T F l B. (Amasya) —
Efendim rüfekayi muhtereme, aleyhinde, lehinde
bir çok söz söylediler. Bendeniz evvelâ isminden
başlıyacağım. Şûrayi Devlet denir mi, denmez
mi? Malûmu âliniz Devlet kelimesi arazinin
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içinde müesses bir 'Hükümet demektir. • Arazi ve
Hükümet birleşince bunun nöktai ıstelahisi
Devlettir. Devletin medlulü budur. Biz kendi
arazimizin içinde teessüs etmiş bir Devletiz.
Binaenaleyh
Şûrayi
Devlet
tabirinde bir
sakatlık -görmüyorum. Şûrayi Devlet denemez
Çünkü'»bizimMeclisimize alemdir. ^Mesele isimde
de değildir; Çoenğu-tevlit ettirirsek elbette ismi
ni koyanlar-olur. Şimdi.lüzum ve ademi lüzu
mundan bahsedildi.' Malûmu âliniz belki ben de
geçen şeyleri < tekrar etmiş-olacağım. -Kamıntan
zim eder, tefsir eder-denildi. Esasen yazılan ve
hazırlanan kavanin lâyihalarının 1 diğer kavanini
mevcude ile arasındaki ilfcibasatı menetmek ve
sarih, -vazıh, nmnekkah bir surette kanun yazmak,
kanun lâyihası hazırlamak .lâzım mrdır, ; değilmidir? Buıhusuşta Meclisi»Âlinize müracaat ede
rim. Demek, ki • bunu yapacak • bir daire lâzımdır.
Sonra; tefsir meselesini arzu huyurmazsanız•>Şû
rayi Devlete vermeyin. Meclis müstemirren'münaMttir * Meclis kendi kanunlarını tefsir eder. An
cak teisir-ieini>müraeaat edilen kanunu...
ŞHÜ8EYÎN\AOTÎîB. :(Erzurum) — Bir şey
sorabilir? miyim1?
ÖMER EÛTFÎ B. (Devamla) —.Müsaadebu
yurunuz bitireyim; efendam. v©ünkü,zatı -âlileri
kadar talâkatı tbey&na mâlik olmadığım için pek
çabuk şaşırırım.-*ŞaiBdi tefsir meselesinde istefise ^Meclisi *Âli hakkı tefsiri ve kanun tanzimi
hakkını - ki ^kendisinindir - ; bunu üzerine, ,alır.
Zannederim arkadaşlar; jda bunu üzerlerine ^alır
lar. Tevdi-edilen kanunun ^ne kadar bir za
manda tetkik-edileceğine bir had -tâyin buyur
maksınız . zannederim. --Senelerce kalacak değil
bu ianzimatmıeselesi.
, Gelelim, raenajurin nrahakeBiatına;. nasıl ki zâbitanın, diğer vazifedaranm muhakemeleri için
tahkikatı evveliye yapılır, bu •tahkikat memu
run muhakemeye şevkini ieabep ettirip ettirmi-,
yeceği anlaşıldıktan sonra karar verilir. Eğer bu
olmazsa, efendiler onu arzedeybn, esasen me
murin şahsi işlerden dolayı mahkemeye verilir.
Ancak vazifei memurelerti noktai nazarından
isnat olunan ahvalden dolayı Şûrayi Devletçe
tahkikat yapılır. Farzedelim bir kazanın kay
makamı, yahut bir vali herhangi bir meseleden
dolayı
oradaki
mahkemeye
sevkedildi ğkıir kabul edelim ve neticede bir şey çıkmadığı
nı farzedelim. Az çok haysiyeti nakisedar olur
mu, olmaz mıT (Olur, olmaz sesleri, gürültüler).
Bir daha orada memurluk edemez.
-< BIRRI B. (İzmit) — Adliye memuru hissiyle
soyuyorsunuz.
' ÖMER LÛTFİ B. (Devamla) — idare me
muru hissiyle meseleye dikkat buyurmanızı ri
ca ederim. ^Sonra yapslauak tahkikatı evveliyede
bittebi bir İhtisas lâzımdır. ^Bunu zannederim
ki 'inkâr-buyurmazsınız. *Bir «a&liye- müstamtıkı
bir m^hasObeoinin veya>Mr M a r e memurumun
yahut foiv idarei>>hususiye -memuı^nmn-işlerinin
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iç yüzünü bütün teferruatiyle bilemediği için
onun için t ahkikatı evveliyesini kolay kolay
yapamaz
zannederim. Herkes zülfunundur.
Hezar fendir, bunu diyemezsiniz. O halde bir
memur hakkında müstantık bir karar ver
mek için kazada esnaftan, tüccardan ehli hibre
mi toplasın? Memurinin bidayeten- mahkemesi
ne karar verilip verilmemesine dair yine bir tet
kik merciine ihtiyaç vardır. Zannederim bunu
Meclisi Âli inkâr etmez, tmtiyazatı verip alır
ken Şûrayi Devlete ihtiyaç yoktur. Eşhas veya
şirketlerin aldığı imtiyazlar alelûsul merbut
olduğu dairede tetkik olunur. Teklif at, şeraiti
mütekabile yapılır, düşünülür, Heyeti Vekileye
gider. Ya verilir, yahut reddolunur. Şûrayi
Devletin mer.ciiyeti orada değil. Yapılmış, ve
rilmiş olan ruhsatnamelerden, imtiyazlardan mü
tevellit hükümet ile eşhas arasındaki ihtilâf atı
helletmek ihtisasa aittir. Başınızı ağrıtmazsam
bazı misaller irat edeyim: İstanbul Şûrayi Dev
letinde aynı dâvada bazı zaman Hükümetin aleyhine karar verilmiştir. Bilâhara Hükümetin
lehine karar verilmiştir. Ufak bir farkla. Muhasım tarafı avukatının fazla bir iktidarı ile
HükümĞt bir kaç bin lira zarar ediyordu. Ez
cümle Zonguldak'taki, Kilimli'deki maden ocaklarını, oradaki dört ocağı mahkeme Hükü
met aleyhine olarak hükmetmiştir. Bendeniz
o vakit orada bulunuyordum. Yeniden uğraş
tık. Şûrayi Devlete yeniden müracaat ettik.
Sonra buraya geldim. Tabii burada İktisat Ve
kâleti Vazıyed etti. Müdafaa Milliyeye bırak
madı. Fakat yine dört madenden ikisinin Hü
kümete kalmasına İstanbul Şûrayi Devleti
karar vermiş. Demek ki yeniden tetkik etmiş.
Bunlar kabili inkâr şeyler değildir. Bu ihtilâfatı halletmek için mütehassıs lâzımdır. Ge
rek halk için, gerek Hükümetin menafii için
bu lüzum bendenizce ekseriyetle karargir olduk
tan sonra.
FEYZİ Ef. (Malatya) — E k s e r i y e t öyle de
ğildir.
ÖMER LÜTFÎ B. — Ekseriyeti öyle zanne
diyorum.
HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Propa
ganda yapıyorsunuz.
ÖMER LÛTFl B. (Devamla) — Hayır, ka
naati viedaniyemi soyuyorum. Propagandaya
kimsenin ihtiyacı yok. Ancak bu işi kim gör
sün? Deniyor ki Millet Meclisi bunu yapar.
Evet yapar ve; gayet iyi olur. Encümenleriniz
den; üçer, beşer zat ayrılır, bu okır. F a k a t rica
ederim, insaf ve vicdanınıza. müracaatla soırarım. Encümenlerde mevcut olan evrak bitmiş
midir ? ve işiniz yok mudur ? Yeniden gelecek
tomar tomar evrakı, işleri başarabilecek misi
niz î Bunu bilmem. Vicdanınıza müracaat bu
yurun.
SALİH Ef. (Erzurum) — E n c ü m e n l e r e ait
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iş pek çok olmakla beraber bu da bir saatlik
iştir.
ÖMER LÛTFl B. (Devamla) — Fakat me
sele iş çıkarmak ve bitirmektir ve bunu takdir
dir. İsterseniz bir çok iş üzerinize ahrsmız.
Fakat zamaıüarınız müsait olmaz. Tâli derecede
bu işleri encümen ve Meclis üzerine alırsa zanne
derim ki, vazifei asliyesinde1 iyi iş göremez.
Sonra- Heyeti Vekile meselesine gelince, efen
diler, Heyeti Vekile bunlara bakamaz. Çünkü
ısrar buyuramazsınız, 24 saat içinde 48 saat ça
lışın diyemezsiniz. Bize diyebileceğiniz şey; 3
saat, uyuyun, yarım saat de yemeklerinizi yiyiniz,
mütebaki saatlerde çalışınız dersiniz. Fakat
24 saat içinde 48 saat çalışınız diyemezsiniz. Bu,
kudjreti beşer dâhilinde • değildir. Kendi vekâ
letlerimizin işine biz müşkülât ile yetişebiliyo
ruz. Yani o işleri tamam yaptığımıza şahsan
kani değilim. Arkadaşlarım tabii daha çok ça
lışıyor. Fakat bendeniz kendi işimi tamamiyle
iyi yapmağa henüz muvaffak olamadım.
Grelelim müsteşar meselesine; ayniyle Heyeti
Vekileniz ne kadar meşgul işe müsteşarlar da
o kadar'meşguldür. Çünkü vekilin görmesi lâzımgelen kâğıtların daha fazlasını müsteşarlar
görmeğe mecburdurlar. Sonra müdiran deni
yor. Müdiramn da işi fazladır. Bir taraftan
devairi' merkeziye kadrolarında tenkihat yapı
yorsunuz, kadro zaten münekkahtır. Bir taraf
tan da bir çok da iş veriliyor. Bunların nasıl
içinden çıkacaklar ? Şu halde divana gidecek
memurumu bendeniz lâzım olduğu zaman kar
şımda bulamayacağım. Binaenaleyh dairenin
işleri kalacak. Bendeniz, kanaati şahsiyemce,
belki arkadaşlarım da bu fikirdedir; bir Şûrayi
Devlet teşkiline taraftarım. Fakat buna mütefessih bir daire dediler. Hakikaten inkılâptan
evvel iki çürük daire vardı. Birisi Şûrayı Dev
let, diğeri Cemiyeti Rüsumiye idi. tkdar ediLmesi lâzımgelen zevat sıra ile Şûtayi Devlete
veya Cemiyeti Rüsumiyeye âza olurdu. Fakat
böyle olmakla beraber iki dairenin ikisi de iş
görmiyecek derece değildi. Efendiler bilir misi
niz ? Eskiden numaralı memurlar var idi. Bir de
numarasızlar var idi. Bir dairenin âzayi faalesi, kaç tane olmak lazımsa, üç mü? Beş mi?
Onlar vazifedar idiler ve iş görürlerdi. Bir kıs.mı da ismi orada mevcuttu, kendileri aydan aya
gelirlerdi. O zaman mektubî kaleminde bir tane
mümeyyizievvel, bir tane mümeyyizisani, bir
tane mümeyyizi salis olduktan başka numarasız
mümeyyizler de var idi. Onların yalnız ismi
mevcuttu. Kimi Mabeyin kâtibinin akrabası,
kimi bilmem kimin göz aşinası, bundan dolayı
oraya kıyamet kadar mümeyyiz girmişti. O
zaman böyle olmuştu. Biz şimdi yeniden Şûrayi Devlet istiyoruz. Onu ne çürük bir hale ge
tireceğiz, ne de iş görmez bir heyet haline soka
cağız. Faraza bendenize kalırsa eğer üç heyet
yaparsanız, yani tanzimi kavanin ve tefsiri ka-
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vanin meselesini de sonra bir mülkiye dairesi,
| âzami yine üç kişi Şûrayi Devlete bırakmağa
, karar verirsek, âzami üç kişi, memurin dairesi
âzami yine üç kişi memurin muhakematım tet
kik için, bir de Maliye ye Nafıa için bir şube,
bu da üç kişi, bir de basma reis konur, bîr kaç
tane müddeiumumi-ve kâtip olur. Bütün bu mas
raf hesan olunursa senede on beş bin lira tutmaz.
Halbuki bu Heyeti Celile bir çok kazaları
livaya tahvil buyurdu. Bunlar lüzumlu idi. Ya
pılan şeye itiraz etmiyorum. Bir kazanın sancak
haline geçmesi için senede otuz bin lira lâzım,
bir kazayı biraz daha şenlendirip imar etmek
için 3$ bin lirayı diriğ etmeyen bu Meclisi Âli,
nefi bütün memleketin umur ve muamelâtına
şâmil olan: bir daireyi sureti münekkahada tan r
* zim ve teşkil etmek için 15 bin lirayı çok görme
mek lâzım gelir. Yine rey sizindir. Ancak şunu
arzediyorum, arkadaşlarımız da- ayni fikirde
dirler; Şûrayı Devleti» ,vezaifini JSeyetî Vekile,
üzerine almakta mazurdur. Çünkü vakti yoktur.
REÎS — Efendim heyeti umumiyesi hakkında
müzakerenin kifayetine dair takrirler var. Söz
alan da bir kaç arkaşımız daha kaldı. Heyeti
umumiyesi hakkında müzakereyi kâfi görenler
ellerini kaldırsm. Kâfi görüldü. Efendim muh
telif şekillerde 12 kadar takrir vardır. Hepsi
okunduktan sonra ayrı ayrı reyi âlinize arzedeyim.
Riyaseti Celileye
Şûrayi Devlet teşkilâtının esasını üç madde
teşkil etmektedir. Birincisi tefsiri kanuni mese
lesi . . Büyük Millet Meclisi müstemirren
hali inikatta bulunması dolayısiyle bu .vazifenin
de. doğrudan Meclisten yapılrriası tabiidir.
İkincisi; memurinin muhakematı meselesi. Bu
na da Dahiliye ve Adliye Encümenlerinin va
zettiği esas kabul olunursa o cihet te halledil
miş olur.
Üçüncüsü; Ahali ile Hükümet arasındaki ihtilâfatm halli ve imtiyazat mesaili vardır ki bu
na da Adliye, Mülkiye, Maliye azalarından inti
hap olunacak üçer zatın teşkil edeceği bir encü
mene tevdii suretiyle de bu mesele halledilmiş
olur. Bu mesele hakkında tanzim olunan mevaddı kanuniye berveçhi z» tahrir edilmiştir:
MADDE 1, — ŞÛFayi Devlet teşkilâtı mül
gadır.
MADDE 2. — Kanun tefsiri meselesi münha
sıran, .müstemirren hali_ inikatta bulunan Büyük
Millet Meclisine aittir.
MADDE 3. — Memurin Muhakematı Kanu
nu mucibince Şûrayi Devlete mevdu, vezaif Da
hiliye, Adliye, Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye,
Hariciye, Maarif, Nafıa, Seriye, Evkaf,. İktisat
Vekâletlerinden alınacak birer müdürden müte
şekkil Encümeni Mahsusa aittir.
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MADDE 4.—: Hükümet ile ahali meyanında
mütehaddis illtilafatm hal ve.faslı ve imtiyazat
•ve şirket . mesailinin tetkik ve intacı Adliye,
Dahiliye, Maliyi Encümenlerinden mürekkep
üçer zattan müteşekkil bir encümene mevdudur,
MADDE 5. — İşbu kanun tarihi
ınuteberdir.
'
.

neşrinden

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Heyeti Vekile memurdur.
Yozgad Mebusu
Feyyaz Âli
Makamı Riyaseti Celileye
Şûrayi Devletin vezaifi umumiyesinin Mec
lisi Âliden müntehap dokuz zattan mürekkep
bir heyete tevdiine dair berveçhi ati lâyinâi kanuniyejd teklif ederim:
MADDE 1. —- Şûrayi Devletin vezaifi umumiyei ı kanuniyesi Büyük Millet Meclisinden
müntehap dokuz.azadan mürekkep bir heyete
tevdi edilmiştir.
MADDE 2, — Teşkil edilen Şûrayi Devlet
Heyetinin muamelâtı kalemiyesini ifa eylemek
üzere bir mümeyyiz ve üç kâtipten ibaret bir ka
lem teşkil edilmiştir. *
MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden
itibaren meriyülicradır.
MADDE 4. — İşbu -kanunun icrasına Büyük
Millet Meclisi Hükümeti memurdur.
Cani'k'Mebusu
Nafiz
Riyaseti Gelileye
Şifahen arzettiğim esbabı mucibeye binaen
berveçhi âtimevaddı kanuniyenin kabulünü tek
lif eylerim: MADDE 1. — Her daire nezdindeki hukuk
müşavirlikleri mülgadır.
MADDE 2. — Heyeti Vekile Riyasetine mer
but bir reis ve dört azadan mürekkep bir Hu
kuk Müşavirliği Dairesi ihdas edilmiştir. Veza
ifi nizamnamei mahsusla tâyin edilecektir.
MADDE 3. — Şûrayi Devletin kavaninin
tatbikmdan mütevellit ihtilâfata dair olan ve
zaifi Hukuk Müşavirliği Dairesine tevdi edil
miştir.
MADDE 4. — İşbu, kanun tarihi neşrinden
itibaren mer 'idir.
MADDE- 5. —< İşbu kanunun icrasına Heyeti
Vekile, memurdur. ->
29 Kânunusani 1337
Karahisarı Sahip
Mehmet Şükrü
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Riyaseti Celileye
Şûrayi Devletin teşkiline en ziyade saik olan
şey memurini mülkiye • aleyhinde tanzim olunan
tahkikat evrakıdır. Bilcümle memurinin, gerek
vazifeden münbais olsun, gerek ceraimi şahsiyesinden olsun, doğrudan doğruya Adliyeye
verilmesini ve mecalisi idarenin tahkikatı evve
liye ile mükellef tutulmamasmı teklif eylerim.
Konya Mebusu
Musa Kâzım
(Böyle şey mi olur sesleri), (Olamaz sesleri).
Riyaseti Celileye
Tanzimat dairesine lüzum görülmezse bile
biri Mülkiye ve biri Maliye ve Nafıa olmak üze
re iki daireden ve her daire üçer azadan mürek
kep olmak ve lüzumu hakikî dairesinde bir kaç
kâtip ile bir reisten müteşekkil bulunmak üze
re bir Şûrayi Devlet dairesinin teşkiline müsaa
de buyuru! m a sini arz ve teklif eyleriz.
Bursa
Kırşehir
Aydın
Operatör Emin
Sadık
Tahsin
Riyaseti Celileye
Derdesti müzakere olan işbu lâyihai kanuni
ye; Hükümetin dünkü sistemine, şekli idaresine
göre bir ihtiyaçtan mütevellit teklif olup Teşki
lâtı Esasiye Kanununun kabuliyle tebeddül ede
cek olan şekli idareye nazaran da böyle bir teş
kilâta lüzum-olup üliiiıyacağı mezkûr Teşkilâtı
Esasiye Kanununun suveri tatbikıyesine ve te
ferruatı esasiyesine dair Meçlisi Âliye takdim
edilecek kanunlarla anlaşılacağından şimdilik
mezkûr lâyihai kanuniyenin.-reddini teklif eyle
rim.
Muş
Abdülgani
Riyaseti 'Celileye
Şûrayi Devlet makamına kaim olacak heyet
ler hakkındaki lâyihai kanuniyenin heyeti mnumiyesi için müzakere kâfi görülerek maddelerin
müzakeresine geçilmesini ve (Şûrayi Devlet) tâ
birinin (Meclisi Tetkik) şekline tahvilini teklif
eylerim.
Adana
Zekâi
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceüleşine
1. — Memurin Muhakemat Kanunu mülga
dır.
2. — Memurin hakkında yapılacak takibat
doğrudan doğruya" müddeiumumi tarafından ic
ra olunur.
3. — Şûrayi Devlet mülga olup vezaifi ta
allûku -itibariyle vekâletlere mevdudur.
Balâda muharrer mevadın kabul bııyurulmasını teklif ederim.
Erzurum Mebusu
Hüseyin Avni
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YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Yok ca
nım, müddeiumumiler hangisini takip ediyor?
Müddeiumumiler başka şey yapsın.
Riyaseti Celileye
Müzakerenin kifayetiyle Nafiz Beyin teklifi
veçhile; Şûrayi Devlet yerine kaim olmak üzere
Meclisten dokuz azanın intihabı lüzumunun re
ye yazını teklif ederim.
Kayseri
Ahmet Hilmi
Riyaseti Celileye
Şûrayi Devlet tâbirinin (Tetkik ve Islah)
dairesine tebdilini teklif eylerim.
Erzurum
Salih
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Ç o k âlâ.
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müsaade
buyuruluyor mu ? Usulü müzakereye ait bir şey
arzedeeeğim. Evvelâ ismin, tebdili meselesi mevzuaıbabis oluyor. Rica ederim, evvelâ mevzu
müzakere edilsin. (Hacet yok sesleri).
REİS •—. Efendim, mal ûmu âlileri müzakere
Şûrayi Devlete ait olan vezaifi mütenevviamn
bir mahalle tevdi ve iraesine dairdir. Evvelâ
esası reyi âlinize vazediyorum. Muvazzaf bir
Şûrayi Devlet teşkiline Meclisi Âlinin taraftar
-olup olmadığı hakkındaki noktai nazar taayyün
ettikten sonra bu takrirler...
VEHBÎ B. (Karesi) — İki Meclis olacak o
vakit...
ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — H i ç iki Mec
lis olmaz.
REİS — Heyeti Vekilenin teklifi ki Şûrayi
Devlet teşkiline mütedairdir, encümen bunu ka
bul etmemiştir. Fakat Heyeti Vekilenin tekli
finin reye konulması yolunda şimdi tadilname
mahiyetinde takrirler verildiği için reyinize arzediyorum. Heyeti Vekilenin teklifi veçhile Şû
rayi Devlet teşkilini kabul buyuranlar el kal
dırsın. (Hayır, ret sesleri), indiriniz Beyim lüt
fen ellerinizi. Efendim Şûrayi Devlet teşkilini
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Esasını bir
kere reyinize arzediyorum. Şeklini tesbit ede
ceğiz. Lütfen yanlışlık olmasın bir daha . . .
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKÎLt Dr. AD
NAN B. — Efendim neyi reye koydunuz Reis
Bey?
REİS — Efendim, Şûrayi Devlet hakkında
ki Heyeti Vekilenin teklifi kanunisini prensip
olarak reye vazettim.
DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKlLÎ Dr. AD
NAN B. — Heyeti Vekilenin teklifi kanunisi ayrrea bir Şûravi Devlet teşkilini havi değil ki.
Maaş yok. Ayrıca bir Şûrayi Devlet yok, yanlış
oldu.
REÎS — Neticeyi arzetmedim. Okuyunuz tak
rirleri.
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V E H B Î B. (Karesi) — Reye konan şeyin ne
ticesini bMelim.
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ Dr. AD
NAN B. — Eğer müsaade buyurursanız izahat
vereyim.
REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine
karar verildi, nasıl olur?
Dr. ADNAN B. (Devamla) — Reis Bey Şû
rayi Devlet teşkiline esas, prensip olarak bizim
Hükümetin teklifinden bahsetti. Şûrayi Devlet
ayrıca bir daire şeklinde değildir. Serlevhayı
okursanız Şûrayi Devlet devairi makamına ka
im heyetlerdir ki bunların maaşı falan yoktur.
(Olamaz sesleri). Müsaa buyurur musunuz? 0lur, olmaz, onu nihayette söylersiniz, bunu red
detmekle Şûrayi Devlet esasını reddetmiş olmu
yorsunuz değil mi? (Hayır sesleri). Esasen ayrı
bir Şûrayi Devlet teşkilini kabul etmiyorsunuz.
Anlaşılmadı.
REİS — Ş i m d i takrirler tamamen okundu..
Münderieatına muttali oldunuz. Hangi takriri
kabul buyurursanız . . .
VEHBÎ B. (Karesi) — Teklif Şûrayi Devlet
teşkiline dairdir efendim. Diğer memurlar bu
vazifeyi göremiyecektir. Bittabi yerine maaşlı
memurlar gelecektir. (Gürültüler).
NAFİZ B. (Canik) — Usulü müzakere hak
kında bir şey söyliyeeeğim.
R E İ S — Takrirler okundu. Tekrar okutturu
lup reyinize müracaat edeceğim. Nazarı mü
talâaya aMığmız takrirler olursa, encümenin
teklifi ile beraber müzakere edelim. Çünkü en
cümenin teklifi; Şûrayi Devlete ait olan vezaifin bir kısmın ihata ediyor. Bir kısmı onun ha
ricindedir. Heyeti Vekilenin teklifine encümen
zaten iştirak etmedi.. Mevzuu müzakere ise encü
menin teklifidir.
(Feyyaz Âli Beyin takriri tekrar okundu)
REÎS —. Bu takriri nazarı itibara alanlar
lütfen el kaldırsın (Ret, ret sesleri). Nazarı
mütalâaya alınmadt
(Nafiz Beyin takriri tekrar okundu). (Ka
bul sesleri).
REİS — Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el
kaldırsın. Nazarı mütalâaya alındı.
(Karahisârı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü
Beyin takriri tekrar okundu).
NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFÎ B. — Ben
deniz hukuku şinas değilim. Devairin bukuk mü
şavirleri, Heyeti Vekile Riyasetinin hukuk mü
şavirinin tahtı emrinde içtima edecek bir heyet
haline gelecek ve Şûrayi Devlet vazifesini bu
göreeektir. Halbuki hukuk müşavirlerinin vazifei asliyesi -T mensup oldukları vekâletlerin a vuk^t-ıdır; Onlar eşhas ile olan ihtilâfatta ha
sımdır. Muhasama yapar. Hasım tarafını teşkil
eder. Halbuki Hükümetin avukatı hem hasım
hem hâkim olamaz. Binaenaleyh bu noktaya
nazarı dikkatinizi eelbederim.
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REtS — Şimdi okunan Şükrü Beyin takriri
ni nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın (Ret
sesleri). Nazarı itibara alınmadı.
Efendim diğer takrirler manzuru âlileri ol
duğu veçhile teklifi kanuni şeklinde değildir.
Şimdi mevzuu müzekere encümenin teklifi şek
li ile: nazarı mütalâaya aldığınız şekildir. Bir de
Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa Beyin bir tak
riri vardır. Ondan evvel Hüseyin Avni Beyin
takririni reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın-. Nazarı mütalâaya alın
madı.
Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa Beyin tak
ririni okutturuyorum.
;

Riyaseti Celileye
.?: Memurini mülkiye haklarındaki ceraime mütaallik mukarreratın mercii rüyeti olan Şûrayi
Devlet mevcut olmadığından Şûrayi Devlete
ait vezaifi tetkikiyeye bir merci tâyini hakkın
daki teklif Büyük Millet Meclisinin karariyle
Dahiliye Encümenine havale buyurulmuş ve en
cümeni mezkûrece icra kılınan müzakere netice
sinde devairi mülkiye müdiranmdan mürekkep .
bir heyet marifetiyle tetkikat icrası için ekse
riyetle bir teklifi kanuni kaleme alınıp Heyeti
Umumiyeye takdim kılınmış ise de âeizleri de
dâhil olduğum Dahiliye Encümeninin bu bap
taki kararı cihatı âdideye binaen hilafı usul ve
hakkaniyettir. Şöyle ki bilûmum ceraimin tah
kikat ve muhakematı esasen ciheti adliyeye ai
diyeti müsellemattan olup bütün cihanı medeni
yette de bu usul mer'i ve mecburidir.
Zira adliyeye ait olan bir cürmün hükme
esas olan tahkikatını ve takdiratını ihtisası oimtyan kuvveti icraiyeye vermek adil ve hakka
ve usulü meşverete muhaliftir.
Memurini mülkiyenin fevkelkanun idari mu
amelâta mecburiyeti ve umuru adliyenin bizde
tamamiyle temini adalete ademi kifayeti ve doğ- i
rudan doğruya mahkemeye şevkleri memurinin
muhilli vaki' ve haysiyet gibi ahval dolayısiyle ı
tahkikatı iptidaiyelerinin mafevklerinee icrası i
lüzumu encümence esbabı mania olmak üzere
: serdolunuyorsa da bu esbap külliyen gayri va
rittir. Çünkü idari fevkalâde muamelât tâ,biri
o kadar vâsi ve serapa ahkâmı kanuniye ve ni
zamiyeden hariç bir çok suiistimalâtı cami bir
tabiri gayri mahduttur ki takdiri sırf kuvvei ic
raiyeye terk ve hasrolunacak olursa dünyada
idareten mubah olmayacak bir cürüm kalmaz, i
Bir: idare memuru bilmecburiye hilafı kanun J
fevkalâde bir muamele yapmış bulunursa bunun
mazur olup olmadığını takdir etmek bitaraf me- \
murini adliyeye ait olmak suretiyle izharı ;
hakkaniyet mümkün olabilip bu takdiri memur i
mecburen mafevkine terketmek kuvvei icraiye- |
ye kuvvei adliye vezaifini dahi ilâve eylemek I
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demek olur. Bu hesapça memurin mülkiyenin
mukaddes ve gayri mesul olduğuna kail olmak
iktiza eder ki şimdiye kadar hiç bir memurun
ceza görmemiş olması da buna şahittir.
Memurinin vaki' ve haysiyetlerinin muhafa
zası meselesine gelince; hasmiyle muhakeme
den eekinmiyen peygamberan ve ashab, enbiya ve
kibarı evliya gözönüne alınınca bir fakir köylü
ile bir memurun seyyanen huzuru mehakimde
durup muhakeme olması mesnunen meşru bir
emri müstahsan olup muhilli vaki' addoluna
maz. Kanunu Esasimize de tamamiyle muvafık
düşer.
Umuru adliyemizin temini adalete ademi ki
fayeti meselesi ise pek gülünç bir mantıksızlık
tır. Bütün memurini adliye ve hükkâmı şer'iye
ve milyonlarca halkın muhafazai hukukunu tev
di ettiğimiz adliyemize dört buçuk memurini
mülkiyenin muhafazai hukukunu tevdiden çe
kinmek dem ince arzolunduğu üzere memurini
mülkiyenin gayri mesul olarak kutsiyetine kail
olmak veyahut m eh akimi adliyeye ait bilcüm
le memurini ve milyonlarca halkı istifayi hak
ve adle kabiliyetten hükmen mahrum addetmek
lâzımgelir.
Binaenaleyh memurini mülkiyenin memuri
ni adliye hakkındaki usul ve kavaide tatbikan
mehakimi nizamiyece tahkikat ve muhakematına bakılması ve tevkif ve muhakemelerinden
evvel mafevklerinin haberdar edilmesi ve cürmü meşhudun gayride lüzumu muhakeme ka
rarından evvel tevkif edilmemeleri gibi müsaadat gösterilmesi hem haysiyetlerini muhafaza
hem de memurin ile halkın Kanunu Esasimiz
ve usulü şer'iyemiz mucibince hukukta müsava
tını temin etmiş olacağından ve bir de bütün
milleti muazzam ai islâmiye ile memurini adli
yenin ve Meclisi Ayan ve Mebusanm tabi oldu
ğu ahkâmı kanuniye ve şer'iyeden memurini
mülkiyenin istisnası kadar mantıksız ve haksız
harekâtın önüne geçilmesi halkçılıktan dem vu
ran rüfekayi kiramın arzuyu hak şinasilerine
de muvafık düşeceğinden ve maahaza memuri
ni mülkiyenin vukua getirdikleri ceraimden
cezadide olmıyarak ve hiç< bir memur kanundan
korkmayıp ancak mafevkine tekâbuyu her
amaline muvaffakiyet için başlıca sebep adde
derek laubali ve gayri.mesul bir tarzda harekâ
tı kanun şikenaneye
cüretleri haklarındaki
tahkikatın mafevklerine aidiyetinden neşet eyle
diği bir emri aşikâr olduğundan ihkakı hak
ve tevzii adalete hadim olmak üzere altı mad
deden ibaret olup merbuten takdim kılınan tek
lifi kanuninin Dahiliye Encümeninin teklifi kannnisiyle beraber Heyeti Muhteremece tetkikini
arz ve teklif eylerim.
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Karahisarı Şarkî Mebusu
Mustafa
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Memurini mülkiyenin tahkikat ve muhakematına
ait teklifi kantini
MADDE 1. — Memurini mülkiyenin tahkika
tı evveliyesine ait 2 . . . tarihli kararname ah
kâmı tamamen mülgadır.
MADDE 2. •— Memurini mülkiyenin memu
riyetlerine ve şahıslarına mütaallik bilûmum
eeraimi memurini adliye hakkındaki usul ve
kavaide tatbiken muhakimi umumiyei nizamiye
ce tahkik ve hükmolunur.
MADDE 3. — Cürmü
meşhudun
gayri
ahvalde cünha ve kabahatten dolayı memurini
mülkiye kablelhüküm tevkif olunamaz.
MADDE 4. — Cinayetle lüzumu muhakeme
sine karar verilen veya esnayi tahkikatta firara
teşebbüs eden memurini mülkiye, İrer ne sıfat
ve rütbede olursa olsun, mafevkine vukuu hal
ihbar olunduktan üç.gün sonra tahtı tevkife alı
nır. Bu müddetin bir haftaya kadar temdidi
hasbelicap hükümet tarafından talep olunursa
firarına zabıtaca meydan verilmemek şartiyle
müsaade olunabilir.
MADDE 5. — Bir memurun cürmü mafevki
nin emri veya muvafakat ve müşareketiyle vukubulmuş ise âmir ve müşarikleriyle beraber
âmirin muhakemesine memur mahkemede tevhiden tahkikat ve muhakemeleri icra kılınır.
MADDE 6. — işbu kanun tarihi neşrinden
itibaren meriyülicradır. Ancak evvelce mülki
yece tahkikatına başlanıpta hitam bulmamış ve
ya kesbi katiyet etmemiş olan mevaddm ikmali
dahi usulü mevzuai adliye dâiresinde mehakimi
nizamiyece icra kılınır.
MADDE 7. — îşbu kanunun icrasına Adliye
Vekili memurdur.
*• ı
Teşrinisani 1336
'x;;,
Karahisarı Şarkî Mebusu
Mustafa
REİS — Efendiler şimdi okunan Karahisarı
Şarkî Mebusu Mustafa Beyin teklifi kanunisi,
memurini mülkiyenin muhakematına ait olan
kanunun mer'iyetten refile mehakimi nizami
yeye tevdiini kabul buyurursanız . . . (Gürültü
ler). Bunun Şûrayi Devlet kanunu müzakeresi
esnasında müzakere edilmesini kabul edenler
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. Nazarı mü
talâaya alman takrirleri Adliye ve Dahiliye En
cümenlerinin tanzim ettikleri mevaddı kanuniye
ile telifü imtizaç ettirmek üzere, tensip ederse
niz, her iki encümen birleşsin, nazarı mütalâaya
alınan takrirleri nazarı itibara alarak lâyihayı
tesvit etsin, bize getirsin.
OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Arkadaş
larımla beraber bir takririm var, demin okun
muştur.
• , ;
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(Operatör Emin Beyin takriri tekrar okün>-

du).
REİS — Şimdi okunan Operatör Emin Be
yin teklifini nazarı mütalâaya alanlar el kaldır
sın. Alınmadı.
NAFİZ B. (Canik) — Bu encümenin evvelce
tanzim ettiği şeyle telif edilmek üzere değil,
Onlar yekdiğerine zıddır. (Ezzıdan lâyectemian).
bu bir prensiptir. Bunun prensip itibariyle mad
delerini tanzim etmeği tabii iki encümen müşte
reken ifa ederler.
R E Î S — Malûmu âlileri ruznamede diğer bir
mesele vardır. Ayrıca bütçe vardır. Meclisi Âli
Kadro Encümenleri vezaifini ikmal etmek üze
redir ki onlar da Meclisi Âliyi uzun müddet
işgal edecek. Bunlar kırk küsur lâyihai kanuni
yedir. Banlar encümenlerden Heyeti Umumiyeye devrolunmuştur. Bu sebeple işimiz pek çok
tur. Tensip buyurulursa içtimalarımızı sık sık
yapalım ve müstacel olan mesaili Çıkarmış ola
lım. Haftamızı tanzim ederiz, iki üç gününü
bütçe müzakeresine, iki gününü diğer kavaninin müzakeresine "tahsis ederiz.
RASÎM B. (Cebelibereket) — Bendenizin de
bir takririm vardır. Rica ederim okunsun.
Riyaseti Celileye
Şûrayi Devlet büyük vatanperver merhum
Mitat Paşa tarafından tesis edilmiştir. Bir lü
zumu katiye binaen tesis edilmiş olan bu mües
sesenin merhumu müşarünileyhin namına hürmeten olsun ilga edilmemesini teklif ederim.
Cebelibereket
Rasim
R E İ S — Bu takriri nazarı, itibare
lütfen el kaldırsın. Alınmadı efendim.

alanlar

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI
1. — İstifa eden Celâlettin Arif Beyin yeri
ne, Adliye Vekâletine, gösterilen namzetler me*
yanından bir zatın intihap olunmasına dair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi
R E Î S — Erzurum Mebusu Celâlettin Arif
Beyin istifasından dolayı Heyeti" Vekileden
mevrut bir tezkere var.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeHlesine
Erzurum Mebusu Celâlettin Arif Beyin vu
kuu istifasına mebni inhilâl eden Adliye Vekâ-1
letine intihap edilmek üzere tertip olunan nam
zet listesi hurufu heca sırasiyle âtide arzedilmiştir efendim.
Büyük Millet Meclisi Reisi
>
Mustafa Kemal
li-i '
Zekâi B. (Adana),
Osman Nuri B. (Bursa),
Ata B. (Niğde),
Yusuf Kemal B. (Kastamonu).
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ÎİEİS — Bundan sonraki ruznamede intihap
yaparız. Bugün Heyeti Celileniz haberdar olur
sunuz. Yarın pazar olmakla beraber yine içtimamıza devam edelim ve bu müstacel mevadı çıka-
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i'ahnı Yarııı saat birde içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum.

Kapanma saati: 5 badıezzeval
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