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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,30 sonra 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KATÎP : Ragıb Bey (Küjtahya) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Adnan (Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-

inikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul 'olundu. İhracat Resminin ilgası hakkında-
iki Kanunun 158 rey ile kabul olunduğu tebliğ 
ve Kars mebuslarının mebuslukları kabul olun
du. Müdafaai Milliye Encümeninde münhal bu
lunan âzalıklar için rey istihsal olunarak tenef
füs için celse tatil olundu. 

İkinci cetee 
Adnan 'Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-

inikat İstiklâl mahkemeleri için teklif edilen 
talimatnamenin ademikabulüne karar verildi. 
Müdafaai Milliye Encümenine Kars Mebusu Ca-
vid, Karahisarı Sahib Mebusu Ömer Lûtfi, Si-
no'b Mebusu Rıza Nur, Karesi Mebusu Vdibi, 
Ardahan Mebusu Hilmi, Konya Mebusu Vehbi 
beylerin intihabolundükları tebliğ olunarak 
celseyi1 hafiyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Dr. Adnan M. Ragib 

Kâtip 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. • 

3. — TEZKERELER 
1. — Orduda hizmete tâlîbdlan asker mebus

lara maatteşekkür münasip vazifeler verileceğine 
dair Garp Cephesi Kumandanlığından alınmış 
olan telgrafın Meclise takdim edildiği hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi. 

REÎS — Efendim, Müdafaai Milliye Vekâ
letinden bir tezkere vardır. 

Müdafaai Milliye Vekâletine 
21/VII/M37 ve M. Z. 20915-4808 No.li tah

rirat cevabıdır. 
Büyük Millet Meclisi azayı kiramından esa

sen asker olanların orduda hizmete tâlibolmala-
rından dolayı ordu namına arzı şükran ve min-
nettari eylerim. Müşarünileyhime münasip va
zifeler tevdii musammem olduğundan emre 
amade olmalarının tebliğ buyurulmasım istir
ham ederim. 

Garp Cephesi K. 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisi azayı kiramından bâzı

larının orduda hizmete tâlibolmalarmdan dolayı 
ordu namına arzı 'şükran ve minnettari eylediği
ne dair garp Cephesi Kumandanlığından mev
rut telgrafname suretinin merbutan takdim kı
lındığı mâruzdur, 'efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

(Muvafık .sesleri) 

2. — Hiyaneti vatanİyeden mahkûm Röntgen 
mütehassısı Osmanoğlu Mehmed'in tekrar mu
hakeme ve mahkûm edilmesinin muvafık olmadı
ğına dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm ma
kinist Mehmed hakkında Heyeti Vekile Riya
setinden mevrut evrakı hükmiye var. Bunu Ad
liye Encümenine gönderiyoruz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, Ad
liye Encümeninde tetkik edilerek Meclisi Âliye 
arz edilmiş birtakım evrak var. Meclisi Âli 
evrakı hükmiyeyi bir neticeye raptetmediğin
den dolayı Adliye Encümeni evraka bakmıyor. 
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Şimdi efendim, onlar evraka bakmaz iken tek
rar göndermek bilmem bir fayda temin edecek 
mi? İstirham ederim, Meclisi Ali bir an evvel 
o gibi evrakı tetkikten geçirsin ve bunlar da 
gönderilsin de ona göre encümen de çalışsın. 
Yoksa bunu lüzumsuz olarak encümene havale 
etmiş olursunuz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bu evrakın Mec
liste teehhürü neden ileri gelmiştir? Bu evra
kın teehhürünün sebebini şimdi söz söyliyen 
arkadaşımız Hakkı Habi Bey de biliyor, söyle
sin. 

BEİS — Malûmuâliniz hiyaheti vataniye ev
rakının Mahkemei Temyize verilmesine dair 
Adliye Encümeni mazbatası var idi. Onu ruz-
namemize koymuştuk, diğer evrakın müzake
resini ona talik ediyorduk. Onun için bu gibi 
evrakı müzakere edemedik. İlk ruznamede bu 
evrakı çıkarırız. 

2. — TEKLİFLER 

1. — Cepheye gitmiş olan heyetin, memleke
tin muhtelif mıntakalarında müfettişi umumi
likler ihdas edilmesine dair teklifi (2/343) mü
kerrer) 

BEİS —• Efendim, cepheden avdet eden ar
kadaşların verdikleri ve Heyeti Aliyeniz tara
fından kabul edilen bir takrirde bir müfettişi 
umumilik meselesi vardı ve Heyeti Murahhasa, 
Dahiliye, Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri 
huzuriyle müzakere edilmiş buna ait bir kanun 
lâyihası hazırlamıştı. Onu takdim ediyorlar ve 
müstacelen müzakeresini teklif ediyorlar. Biz 
de müstacelen müzakere edelim. (Encümene git
sin sesleri) 

Bir defa heyeti, unıumiyesini okuyalım, on
dan sonra maddeleri müzakere ederiz. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Bey, bir 
defa yazalım. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, bir ke
re heyeti umumiyesini okuyalım, maddeleri 
bilâhara yazarız. 

MADDE 1. — İcabatı ahval dolayısiyle ber-
veçhiâti menatıka muvakkaten Büyük Millet 
Meclisince müntehap birer müfettişi umumi izam 
olunur. 

MADDE 2. 
âtidir : 

Manatıki mezkûre berveçhi 
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(A) İzmit, Bolu, Zonguldak, Bilecik, Eski-

şehr, 
(B) Karahisarı Sahib, Konya, Aksaray, Si

lifke, 
(P) Antalya, İsparta, Burdur, Denizli, Ay

dın, Menteşe, 
(T) Kastamonu, Kângırı, Sinob, 
(S) Samsun, Amasya, Tokad, Sivas, 
(C) Ankara, Çorum, Yozgad, 
(Ç) Kayseri, Niğde, Kırşehir. 

MADDE 3. — Müfettişi umumilerin vazife
leri, memleketin menabii maddiye ve mânevi-
yesini müdafaai memleket icabatma hüsnüsu-
retle tevcih esbabını temin etmektir. 

MADDE 4. — Müfettişi umumiler bulunduk
ları vazifelerde askerî, mülki ve adlî bütün şu-
abatı idariyeyi teftiş, halkın hukukunu siyanet 
ve hâsıl ettiği kanaate göre icabedenleri en ya
kın istiklâl mahkemesine tevdi ederler. 

MADDE 5. — İstiklâl mahkemeleri, müfet
tişi umumiler tarafından tevdi olunan hukuku 
şahsiyeden gayri bütün umuru rüyet ederler. 

MADDE 6. — Müfettişi umumiler, muhabe
ratını vekâletler ile icra eyler ve her on beş 
günde Büyük Millet Meclisi Riyasetine bir ra
por ita ederler. 

MADDE 7. — Her müfettişi umuminin mm-
takasmdaki, bütün memurini mülkiye, askeriye 
ve adliye o müfettişin emirlerini infaza mecbur
dur. 

MADDE 8. — Müfettişi umumiler, mmtaka-
larındaki memurinden azil ve tebdili icabeden
leri, devairi aidesine işar eder. On beş gün zar
fında devairi aidesi bir karar ittihazına ve ce
vap itasına mecburdur. Cevabın ademivürudun-
da o memurun elini işten çektirir. 

MADDE 9. — Müfettişi umumilerin hususi 
şifreleri ve maiyetlerinde ikişer kâtip ve mik
tarı kâfi jandarma bulunur. 

MADDE 10. — Devri teftiş münasebetiyle 
harcırah verilmez. Ancak, vesaiti nakliye üc-
-reti ita edilir. 

MADDE 11. — İşbu kanunun icrasına Bü
yük Millet Meclisi Heyeti Vekilesi memurdur. 

—.8 — 
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MADDE 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

muteberdir. 
REİS — Efendim, şimdi arzu buyurursanız 

maddeleri birer birer yazalım. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 

evvelâ Lâyiha Encümenine ve sonra da Dahi
liye Encümenine gitsin, burada doğrudan doğ
ruya müzakere edilecek bir şey değildir. (Ha
yır, sadaları, gürültüler) Burada müzakere edi
lecek kanun değildir, encümenlere gitsin, efen
dim. 

REÎS — Efendim, usulü müzakereye dair 
Mustafa Kemal Bey bir şey buyuruyorlar. Bu, 
evvelâ Lâyiha sonra da Dahiliye Encümenleri
ne gitsin, diyorlar. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, bir müfetiş bir hâkimi azledecek, tâyin 
edecek. Müfettişe böyle bir salâhiyet verilemez. 
Binaenaleyh, bu evvelâ Lâyiha Encümenine ve
rilsin. Ondan sonra Dahiliye Encümenine git
sin, "tetkik edildikten sonra buraya gelsin. 

REÎS — Efendim, usulü müzakereye dair 
olan bu teklifi reyi âlinize arz edeceğim. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — 
Efendim, filhakika arkadaşımızın usulü müza
kere hakkındaki mütalâaları doğrudur, fakat 
kendileri takdir etmiyorlarmı ki, bu hususta 
vaktimiz yoktur? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Müs-
tacelen gitsin. 

ABDULLAH AZMÎ Ef (Devamla) — Rica 
ederim; bir dakika vaktimiz yoktur. Zira biz, 
bugün memleketin hayatına taallûk eden mü
him bir kanunu Nizamnamei Dahilînin sırf şek
linden ibaret olan bir maddesi için tehir etmi-
yelim. 

REÎS — Efendim, o halde usulü müzakere 
hakkında bir teklif vardır; Lâyiha ve Dahiliye 
Encümenlerine gitmeden burada müzakeresini 
muvafık görenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Şimdi, efendim, bunun heyeti umumiyesini 
mi yazalım, yoksa maddelerini mi? 

FAÎK B. (Edirne) — Efendim, bu kanunun 
heyeti umumiyesi esasen Meclisi Âlinizce kabul 
olunmuştur. Binaenaleyh, heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere cereyanına mahal yoktur. 
Derhal maddelerin müzakeresine geçelim. (Lü
zum vardır, sadaları) Maddeleri söyleyiniz, efen
dim. 
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BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Söyliye-

ceğimiz şeyler var, beyanatımız sırf maddelere 
ait değil efendim. 

REÎS — Maddeler okunuyor yazalım. 
(Maddeler tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim müzakereye ait bir mâru

zâtım vardır. Malûmu âliniz bu kanun esas iti
bariyle kabul edilmiştir. 

Sonra başka bir şey daha arz edeceğim efen
dim. On iki arkadaş vardır, muhtelif zamanlarda 
söz almışlardır. Bu on iki arkadaş heyeti umumi
yesi hakkında mı söyliyeceklerdir? Yoksa mad
deler hakkında mı söyliyeeek? (Maddeler hak
kında sesleri) (Heyeti umumiyesinin esası kabul 
edildi sesleri). 

Müsaade buyurun, malûmu âliniz demin müs
tacel en müzakeresine karar verdiniz. Binaena
leyh şimdi maddeler hakkında söyliyeceksiniz. 
Onun için bendeniz soracağım, Süleyman Sırrı 
Bey siz lehinde mi, aleyhinde mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim bendeniz heyeti umumiyesi hakkında söyli-
yecektim, mademki esasını kabul ettik... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey va
kit geçirmiyelim, müzakere edelim. 

REÎS — Mazhar Müfid Bey zatı âliniz lehin
de mi veya aleyhinde mi söyliyeceksiniz? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Karar 
ne ise odur efendim. Eğer heyeti umumiyesi hak
kında söylenmiyecekse madde hakkında söylerim. 

REİS — Abidin Bey siz? 
ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Efendim madde

ler hakkında.... 
REÎS — Besim Atalay Bey zati âliniz? 
BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Madde

ler hakkında,... 
REÎS — Şeref Bey de maddeler hakkında 

söyliyecekler. Necati Bey zati âliniz? 
MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — madde 

hakkında. 
REÎS — Tevfik Efendi siz? 
TEVFİK Ef. (Kângırı) — Madde hakkında 

söyliyeceğim. 
REÎS — Necib Bey siz? 
NECÎB B. — Maddeler hakkında. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 

teklif, arkadaşlar tarafından vâki olmuştu. Bina
enaleyh muamelâtı Hükümete, muamelâtı adliye
ye, taallûk ediyor. Hükümet de hazır bulunsun 
da övle müzakere edelim. 
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(Birinci madde tekrar okundu.) 

HÂŞİM B. (Çorum) — Efendim mıntakalar-
hurufu hece tertibi üzerine yazılmıştır. Birinci 
maddede: icabı ahval dolayısiyle berveçhi âti ma-
natıka Büyük Millet Meclisince müntahap birer 
müfettişi umumi izam olunur. İkinci maddede 
menatıkı mezkûre berveçhi âtidir, diyor ki, artık 
ikinci maddede (berveçhi âti) ibaresi icabetmez. 

Sonra yedi mıntakadan ibaret olduğuna göre 
bendeniz şöyle teklif ediyorum. îcabatı ahval do
layısiyle berveçhi âti menatıka Büyük Millet Mec
lisince müntehap birer müfettişi umumi izam olu
nur. (Ret, sesleri) Menatıkı mezkûre berveçhi 
âtidir, ibaresini, ikinci maddeden kaldıralım öyle 
icabeder. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — (îcabatı ah
val dolayısiyle berveçhi âti menatıka) yerine 
(îcabatı ahval dolayısiyle ikinci maddedeki me
natıka) dersek ibare daha doğru olmuş olur. 

Efendim, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile kabul 
ettiğimiz müfettişi umumiliklere bu kanun bir 
mukaddime teşkil ettiği için ne kadar söylesek 
hakkimiz vardır. Müfettişi umumi izam keyfiye
ti, müzakeresine geçtiğimiz birinci madde ile kes-
bi hakikat etmek üzere olduğu için cidden me
suduz. inşallah bu memlekete tatbiki sayesinde 
ümidettiğimiz hayırlı gayeler hâsıl olur. Yalnız 
efendiler müfettiş intihap ve izamı keyfiyeti 
memleket.için hem nâfi veçhem muzırdır. 

RÎFAT B. (Tokad) — Heyeti umumiyesi 
hakkında söylüyorsunuz. 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Nafidir. 
(Gürültüler) 

YASÎN B. (Gazianteb) — Reis Bey, usulü 
müzakere hakkında söz söyliyeceğim. 

Şimdi efendim, şu maddede mânayı asliyi ih
lâl eder bir şey varsa arkadaşlar rica ederim onun 
üzerine söylenir, yoksa kelime üzerinde oy namı-
yalım. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Ben bu ka
nuna ve bu maddeye aleyhtar olarak söz söyliye-
cek değilim. Yalnız müsaade buyurursanız iki 
kelime arz edeceğim. 

Efendiler, müfettişi umumi intihabatmda hal
kın ruhiyat ve temayülâtmı nazarı itibara alarak 
hareket edersek bu kanun nafidir. Yok buna mu
halif bir tarzda hareket edersek muzırdır. Onun 
için intihap meselesinde fevkalâde ihtiyatkâr ol
mak lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
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dim, bendeniz söz söylemeden evvel soruyorum, 
bu müfettişlikler muvakkat mıdır? Yoksa Teşki
lâtı Esasiye Kanunu mucibince kabul ettiğimiz 
müfettişlikler midir? (Gürültüler), (Muvakkat
tir, sesleri) Şu halde Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
mucibince gönderilmesi lâzımgelen müfettişler 
ne vakit gidecektir? (O başka mesele, sesleri) Bu 
teklifi yapan cepheden gelen arkadaşlarımızdır. 
Arkadaşlarımız cephede iken bâzıları askerî mu
amelâtı teftiş için birer müfettiş gönderilmesini 
teklif etti. Gidecek müfettiş, gidecek arkadaş 
muttali olduğu yolsuzlukları Meclise bildirir. 
Meclis de o memurların mensuboldukları istiklâl 
mahkemelerine yazar. Madem ki, Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu kabul edilmiştir, şimdi bu zaittir. Bu 
maddenin tayymı teklif ediyorum. 

HULÜSÎ B. (Karahisarı Sahib) — Esas ka
bul edildi. Bu hususta söz söylenmez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O hal
de iki darp bir niyet olacaktır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Bolu) — (îcabatı ah
val dolayısiyle) kaydının kaldırılmasını teklif edi
yorum. 

REtS — Bir takrir verir misiniz? 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Müzakerenin kifa

yetine dair bir takrir vermiştim. 
REÎS — öyle bir takririniz yoktur. 
HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Efendim, hem 

teşriî, hem ierai kuvvet ve salâhiyeti haiz olan 
Meclisi Âlinizin şuabatı idareye doğrudan doğ
ruya vazıyed etmesi en büyük bir şeydir. Bunu 
evvelce de... (Madde hakkında, sesleri) Madde 
hakkındadır, efendim. Damdan düşer gibi söylen
mez ya. Elbette bir mukaddimesi olur, şimdi îca
batı ahval dolayısiyle ne demektir? 

Güya bu kanunu ahvalin icabatı doğurmuş
tur. Halbuki bu kanun, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda mündemiçtir. Binaenaleyh bendeniz de 
Şükrü Bey biraderimizin teklif ettiği veçhile ica
batı ahval dolayısiyle kaydının tayymı teklif ede
rim. 

İkincisi muvakkaten tâbiri var. Malûmâliniz 
muvakkaten tâbirini haiz olan kanunlar tesir 
ve ehemmiyetini kaybeder. Niçin muvakkat di
yoruz? Lüzum görmediğimiz zaman lâğvederiz. 
Lüzum görürsek yine tesis ederiz, binaenaleyh 
bu kelimeye de lüzum yoktur. 

LÜTFl B. (Malatya) — Bu muvakkat tâbiri 
diğer müfettişlerden gayrı olduğu içindir. 
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HAMDİ B. (İzmit) — Fakat bu kelimenin 

vazedilmesine lüzum yoktur. (Doğru sesleri) 
Üçüncüsü efendim, Nebizade Hamdi Bey bi

raderimizin dedikleri gibi, ibarede zaıf vardır. 
Binaenaleyh (Büyük Millet Meclisince âzası me-
yanmdan müntehap birer müfettiş tâyin olunur) 
diyelim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — En
cümen namına söyliyeceğim. Efendim her iki 
kaydın vücudunun lüzumundan bahsedeceğim. 
Çünkü Heyeti Vekile ile bu suretle kararlaş
tırdık. Bir kere ieabatı ahvalden bahsetmek bu 
teşkilâtın Teşkilâtı Esasiye Kanununda bulu
nan müfettişi umumilerden başka bir şey oldu
ğunu gösteriyor. Yani o değildir demektir. (İea
batı ahval) kaydı oraya matuftur. (Muvakka
ten) kaydı da, zaten müfettişi umumiler âdeta 
Heyeti Vekilenin biletimle işlerine muttali olu
yorlar. Onun için bunu da muvakkat tabiriyle 
kabul ettiler. Dahiliye Vekili ve Heyeti Vekile 
Reisi bu suretle kabul etiler. Her iki kaydın se
bebini izah edeyim de ona göre karar ittihaz 
buyurulsun. 

REİS —• Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Müzakerenin 
ademikifayetine dair söz söyliyeceğim. Birinci 
madde üç fıkrayı ihtiva ediyor. Birisi... 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair söyli-
yecektiniz. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Bu madde
nin müzakeresinin gayrikâfi olduğunu arz ede
ceğim.. Bir defa (İeabatı ahval dolayısiyle) de
mek bu lâyihai kanuniyenin esbabı mucibesidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kifayetin 
aleyhinde söz söyleyiniz? Madde hakkında söy
lenemez. Bununla ispat edilir ki, mesele tenev
vür etmemiştir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Rica ederim 
böyle asabiyete kapılmıyalım, tetkik edelim. 
Bendeniz istiyorum ki, bu Meclisten çıkacak ka
nun güzelce bir şey olsun. (İeabatı ahval dola
yısiyle) esbabı mucibedir. Bendeniz bu esbabı 
mucibenin burada zikrini münasip görmüyorum. 

REİS — Rica ederim, müzakere kâfi değil
dir diyeceksiniz. 

HAKKI HAM^B. (Sinob) — Esbabı mucibe 
Söylenmeden nasıl olur1? 
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| DURAK B. (Erzurum) —Müsaade buyuru

nuz, esbabı mucibe var mı ? 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Vardır efendim 

yazılmıştır. Efendim müzakere kâfi değildir, de
mek için esbabını arz etmek lâzımdır. Yalnız 
müzakere kâfi değildir desem neden değildir di
ye sual edilecektir. Bunun için esbabını söyliye
ceğim ; esbabını söylemeden nasıl izah edilebi
lir? Kâfi değildir, demek veya kâfi, demek doğ
ru değildir. Maddei kanuniyeye bir defa şekli 
muvakkat veriliyor. Halbuki müfettişi umumi
likleri Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle Heyeti Celi-
leniz kabul etmiş. (Bu o değil sesleri) 

TUVALİ HİLMİ B. (Bolu) — Bunlar söy
lendi efendim. Fakat (Ettekrarü Hasen) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim ben
deniz şimdiye kadar hiçbir arkadaşımın sözünü 
kestiğimi bilmiyorum. Usulü müzakereye dair 
söz isterim ve bahsederim. Arkadaşlarım hatamı 
tashih etsinler, bendeniz memnun olurum. Ne 
için toplandık? Birbirimizin bittabi nevakısım 
ikmal ederek güzelce bir şey yapmak için. Ben-
denizce maddenin ehemmiyeti vardır. Haddiza
tında Meclisi Âli bunu Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
diye kabul etmiştir. Bugün vaz'edeceğimiz bu 
kanun belki ebedi olacaktır. Diğer manatıka da 
teşmil olunacaktır. Bu itibarla diyorum ki, mad
denin bâzı fıkaratmm tadili elzemdir. Diyebili
rim ki, bu maddenin şu şekliyle hiç lüzumu yok
tur. 

icabat dolayısiyle değil, haddizatında mü
fettişlere lüzum var idi ve olduğundan dolayı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda zikrettik. Bugün 
icabat kendiliğinden meydana gelmiş olduğun
dan şimdi tatbik ediyoruz. Halbuki bunu sekiz 
ay evvel tatbik edecektik. Bu itibarla ieabatı 
ahval dolayısiyle değil, zaten kabul edilmiş bir 
şeydir, bu zaittir. Sonra ieabatı ahval dolayı
siyle muvakkaten Büyük Millet Meclisince bir 
müfettişi umumi izam edilmiştir. Şimdi ieabatı 
ahval dolayısiyle olur. Alt taraftaki fıkra zait
tir. Şu halde ne olacaktır? Oîsa olsa denebilir 
ki, anadolunun bâzı aksamı berveçhi âti aksa
ma taksim ve Büyük Millet Meclisi âzasından 
birer müfettiş izam olunur. Bu müfettişi umu
miler, şüphesiz Teşkilâtı Esasiye Kanunu tat
bikatına başlandığı zaman diğerleriyle tahvil 
edilecektir. Bu itibarla; (İeabatı ahval dolayı-

] siyle Meclis âzası arasından muvakkaten) tar-
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zında maddenin kabulü hatadır. Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ile bir zıt ve mübayenet teşkil 
eder. Bununla mevcut bir kanunu tadil etmek 
istiyorsanız. Lâğvetmek istiyorsanız ancak o 
kanun mucibince Anadolunun bâzı. aksamı me
natıka... 

EEÎS — Müsaade buyurunuz. Şu beyanatı
nız müzakerenin kifayeti aleyhinde mi; Heyeti 
Celile hakem olsun. (Başka vardır, sesleri) 

YASÎN B. (Gazianteb) — Reis Bey müsaa
de eder misiniz, az söyliyeceğim, usulü müzakere 
hakkında... 

REÎS — Müzakerenin kifayetine dair mi, 
söyliyeceksiniz t 

YASÎN B. (Gazianteb) — Şunu nazarı iti
bara alalım. Bu tedabir ordunun cenahını ve 
gerisini muhafaza için yapılmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu diye, bilmem ne 
diye muhakeme ve münakaşa etmiyelim. (Gü
rültüler) Ordunun cenahını ve gerisini takviye 
edecek bir kanundur. (Gürültüler) 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin aynen 

reye vaz'ım teklif eylerim. 
Gene Mebusu 

Celâl 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Şimdi efendim tadil takrirleri vardır. 

Riyaseti Celileye 
(Büyük Millet Meclisince) kaydından son

ra ; (Kendi aralarından) kaydının ilâvesini tek
lif eylerim. 

Aydın Mebusu 
Dr. Mazhar 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki; (Büyük Millet Meclisin

ce) fıkrasından sonra; (Kendi âzası meyanm-
dan) ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Sururi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki; (îcabatı ahval dolayısiy

le) cümlesinin ve (muvakkaten) kelimesinin 
tayyını ve; (Büyük Millet Meclisince) cümle-
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sinden sonra; (Âzası meyanmdan) ibaresinin 
ilâvesini teklif ederim. 

İzmit Mebusu 
Hamdi 

Riyaseti Celileye. 
Birinci maddenin; (îcabatı ahval dolayısiy-

le berveçi âti menatıka muvakkaten Büyük 
Millet Meclisince kendi âzası meyanmdan birer 
müfettişi umumi intihap ve izam olunur.) Şek
linde tadilini teklif «eylerim. 

Malatya Mebusu 
Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçi âti şekle ifrağını 

teklif ederim: 
îcabatı ahval dolayısiyle berveçhi âti mana-

tıkı muvakkataya Büyük Millet Meclisi âzası 
meyanmdan müntehap birer müfettişi umumi 
izam olunur. 

Kütahya Mebusu 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin (Büyük Millet Meclisince, 

âzası meyanmdan müntehap) şeklinde tadilini 
teklif ederim. 

Trabzon mebusu 
Nebizade Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Müfettişi umumilik hakkındaki lâyihai ka-

nuniyenin birinci maddesinin berveçhi zir ta
dilini tebliğ eylerim. 

Madde 1. — Berveçhi âti menatıka muvak
katen Büyük Millet Meclisince müntehap bir mü
fettişi umumi izam olunur. 

Ergani Mebusu 
Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Yedi mmtakadan ibaret olan müfettişi umu

milik hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 
(icabatı ahval dolayısiyle) ibaresi yerine (ahvali 
fevkalâde dolayısiyle) ibaresinin ve (berveçhi âti) 
ibaresinden sonra (manatıkı sebaya münkasam 
mahallere) ibaresinin ikinci maddenin tây edil
mesini teklif ederim. 

Çorum Mebusu 
Hâşim 
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Riyaseti Celileye 

Müfettişlere mevdu vezaif pek mühim ve mü
tenevvi olduğundan beher mmtakaya bir müfettiş 
izamı muvafık değildir. Teftişatm üç zattan mü
rekkep heyeti teftişiye tarafından ifası hikmet ve 
maslahata evfaktır. Binaenaleyh birinci madde
deki (müntehap) kelimesinden sonra (üçer zat
tan mürekkep teftiş heyetleri izam olunur) fıkra
sının tadilen kabulünü teklif ederim. 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Sururi 

ALI SURURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim takririm hakkında iki kelime müsaade 
buyurursanız söyliyeyim. 

REİS — Sonra, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye (Büyük Millet Meclisince) 

tâbirinden sonra (meyanında ve hariçten) keli
melerinin de ilâvesini teklif eylerim. 

Muş Mebusu 
Osman Kadri 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin aynen kabulü için reye 

vâz'ını teklif eylerim. 
Erzurum Mebusu 

Salih 

REÎS — Buyurun Ali Sururi Efendi, takri
rinizi izah ediniz!... 

ALÎ SURURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim, malûmuâlileri bu kanun ile müfettişi umu
milere verilen vezail pek mühim ve mütenevvidir. 
Hattâ diyebiliriz ki, istiklâl mahkemelerinin va
zifesinden daha ağırdır. Çünkü idaridir. Biz de 
tafsile hacet yoktur, hâkimi münferit hâkimi müş-
temi her ikisi de mevcut iken istiklâl mahkeme
lerinin teşkilinde hâkimi müştemi usulü tercih olu
narak ona göre mahkemeler üçer zattan teşkil 
edilmiştir. Şimdi müfettişler de öyledir. Mütaad-
dit müfettişler de olabilir. Fakat gayenin ulviye
tine kutsiyetine teaddüt ve ehemmiyetine binaen, 
birer müfettiş olmaktansa üç zattan mürekkep 
teftiş heyetleri göndermek her veçhile muvafık 
olur zannederim. Gerçi heyeti celileniz nisabı mü
zakere meselesini bir az câyı müzakere görebilir. 
Fakat Heyeti Celile onun da çaresini bulur. Bir 
fikrin yapacağı tahkikat başkadır, üç fikrin içti
maiyle hâsıl olacak netice ve isabet yine başkadır. 
Binaenaleyh rey Heyeti Celilenindir. j 
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REÎS — Heyetçe cevap verecek misiniz, efen

dim? (Hayır, sesleri) 
ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Efen

dim o, Meclise ait bir keyfiyettir, eğer Meclis ke
miyetinden bir şey gaip etmiyeceğini kabul «der
se 

ALÎ SURURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Onun varesini bulmak ehvendir. (Reye şada-
lan) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun. Tadil 
tekliflerinden altı takrir var ki, aynı mealde
dir. O da şudur : Birinci maddedeki (Büyük 
Millet Meçlisi) fıkrasından sonra (kendi âzası 
meyanmdan) ibaresinin ilâvesini teklif ediyor
lar, 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Fazladır efen
dim. 

REİS — Kendi âzası meyanmdan ibaresinin 
ilâvesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Muş Mebusu Osman Kadri Beyin de bir tek
lifi var. O da diyor ki : Büyük Millet Meclisi 
âzası meyanmdan ve hariçten.. Bunu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
medi. 

(Ergani Mebusu Sırrı Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Ret sesleri) Nazarı itibara 
alınmadı efendim. 

(Haşim Beyin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri nazarı itibara alanlar el

lerini kaldırsın, nazarı itibara alınmadı. 
(Amasya Mebusu Hamdi Beyin takriri 

okundu) 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bu takrir re

ye vaz'edilemez. Çünkü üçüncü maddenin leh 
ve aleyhinde söz söylenmemiştir. 

REİS — Efendim, üçüncü madde henüz 
okunmamıştır. Bu takrir üçüncü madde okun
duktan sonra reye konmalıdır. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Bu takrir şu su
retle kabul olunursa güzel bir kanun şeklini 
alır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bu takrir ka
bul edildiği takdirde dördüncü maddenin tadi
li lâzımdır. Belkide beşincinin de.. 

REÎS — O halde bunu birinci madde olarak 
teklif ediyor. (Takrir tekrar okundu.) 

_ 8 — 
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ıMUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 

takrire göre üçüncü maddenin ehemmiyeti kal
mıyor. 

REİS — Müsaade ediniz. Bunu sonra üçün
cü maddede düşünürüz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şükrü 
Bey biraderimizin verdiği takrir evvelâ kanu
nun maksadı vaz'mı veciz bir ifade ile anlatı
yor. Halbuki birinci maddeyi kabul ediyoruz. 
Maksadı teessüsünü sonra söylüyoruz. Bende
niz arkadaşlarım gibi, muvakkaten, kaydiyle 
kabulünü teklif ediyorum. Yalnız, muvakkaten 
tâbiri, bütün arkadaşların kabul ettiği gibi, Teş
kilâtı Esasiye Kanununda mevzuubahsolan mü
fettişi umumilikler için bir tatbikat tecrübesi 
olacaktır. Binaenaleyh, muvakkaten, kaydiyle 
kabulünü teklif ederim. 

REİS — Müsaade buyurursanız (Büyük Mil
let Meclisi Âzasından) tâbirini de bu teklifinize 
ilâve edelim. (Hay, hay sadaları) 

O halde madde böyle oluyor : 
Madde — Memleketin menabii maddiye ve 

mâneviyesini müdafaai memleket icabatına hüs-
nüsuretle tevcih esbabını temin etmek üzere 
ikinci maddede muharrer menatıka Büyük Mil
let Meclisi Azası meyanından müntehap mu
vakkaten bir müfettişi umumi izam olunur. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Bey, (muvakkaten) kelimesi (Büyük Millet 
Meclisi) tâbirinden evveldir. 

REÎS — Evet efendim, böyledir. 
Şimdi efendim, bu takriri reyi âlinize arz 

ediyorum. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —'Hal

buki Ali Süruri Efendi üç müfettişi umuminin 
izamını teklif etmişti. Evvelâ bu mesele hallol
sun, ondan sonra... 

EMİR Pş. (Sivas) — Muvakkat meselesi ka
bul edildi mi? 

REİS — Efendim, takrir sahibinin arzusu 
üzerine (muvakkaten) tâbiri kabul olundu de
miyorum, reye arz edeceğim. 

EMİR Pş. (Sivas) — Fevkalâde vazife ile 
gönderdiğimiz müfettişlere bir de muvakkaten 
tâbirini kullanırsak ehemmiyetten ıskat etmiş 
oluruz. 

REİS — Rica ederim, esasen müzakere edildi 
o bitti, bu takriri nazarı itibara alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Ekseriyetle kabul edildi. 
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Bundan sonra Ali Sururi Efendinin bir tak

riri var, üçer zattan mürekkebolmasını teklif 
ediyor. Bu takriri kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

O halde birinci maddeyi aldığı şekil ile 
ı-eyti koyacağım. 

MADDE 1. — Memleketin menabii maddiye 
ve mâneviyesini müdafaai memleket icabatına 
hüsnü suretle tevcih esbabını temin etmek 
üzere ikinci maddede muharrer manatıka mu
vakkaten Büyük Millet Meclisince âzası me
yanından müntehap birer müfettiş izamolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Fakat memleketin 
menabii maddiye ve mâneviyesinden sonra mü
dafaai vatan denmelidir. 

REİS — Artık olmaz efendim, madde ka
bul edilmiştir. (Kelime meselesidir kabul edil
sin sesleri.) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Memleket 
kelimesinde tekerrür vardır Heyeti Âliye zan
nederim bu tashihi kabul eder. 

REİS — Efendim maddedeki ikinci (mem
leket) kelimesi yerine (vatan) kelimesini ka
bul edenler, yani «müdafaai vatan» şeklinde 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — Manatıkı mezkûre berveçhi 
âtidir. 

A) İzmit, Bolu, Zonguldak, Bilecik, Eski
şehir ; 

B) Karahisarı Sahip, Konya, Aksaray, Si
lifke, 

P) Antalya, İsparta, Burdur, Denizli, Ay
dın, Menteşe, 

T) Kastamonu, Kângm, Sinob, 
S) Samsun, Amasya, Tokad, Sivas, 
C) Ankara, Çorum, Yozgad, 
Ç) Kayseri, Niğde, Kırşehir, 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Müfettişi 
umumilik ihdasının kabulünden dolayı Heyeti 
Umumiyenizi tebrik ederim. Beyefendiler! Mü
dafaai memleket suretiyle başlıyan bu hare
kât hiç şüphesiz her zaman zikredildiği gibi 
hakiki bir inkılâp ise bütün teşkilât ve kava-
nini aynen mer'i olarak kabul eden kararlar, 
inkılâbı teksif mahiyetinde olduğuna göre, 
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BESİM AT ALAY B. (Kütahya) — Bir dar

bı meselemiz vardır. (Kör değneği) gibi biz 
muayyen manatıkı biliriz. Bir teşkilât yapacak
sak oralarda yaparız. İstiklâl mahkemeleri te
sisi, izamı lâzımgelir, oralara göndeririz; şube
lerin teftişi lâzımgelir, oralara göndeririz, Van. 
Bitlis, Erzincan* Trabzon ne halde.acaba biliyor 
muyuz? Ben oraları gördüm. Onların da bir
takım, şikâyetleri, feryatları yar, göklere kadar 
çıkıyor. Efendiler oralar bir hidiviyet şeklinde 
mi idare ediliyor? Neden oralara müfettişler 
gönderilmiyor? İstiklâl mahkemeleri tesis edil
miyor? Eğer oradaki memurinin hamireleri baş
ka ise bu taraftakilerini de ondan yuğuralım, on
ların duaları müsteeabı ilâhi oluyorsa bunların
la neden olmuyor? Ne işe İzmit, Bilecik, Eski
şehir ve Helümmecara, Bu gibi manatıkı gayet 
büyük, sonra bu manatık taksim edilirken hiç 
vaziyeti coğrafiye gözetilmemiş. Meselâ; Karahi-
sarı Sahib, Aksaray, Silifke, Konya. Bilhassa Si
lifke'nin vaziyeti coğrafiye itibariyle Karahisar-
la hiç alâkası yok. Dört ay kar yağar geçilmez. 
İki bin metre irtif anıdaki o dağlardan nasıl ge
çilecek ? Nasıl teftiş edilecek ? Antalya ile ikisi
ni birleştirmeliyiz. En muvafık bir maslahattır 
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bütün bütün yeni bir şekilde olan müfettişi 
umumilerin kabulü şayanı şükrandır. Ancuk 
manatıkı mezkûre hakkında yapılmış olan 
taksimatı bendenim muvafık bulmuyorum. Gö
rülüyor ki, içerisinde en bariz surette bildik
lerimi söylüyorum, Antalya, İsparta, Burdur, 
Denizli, Aydın, Menteşe gibi altı tane liva bir 
arada eemedilmiş. Az çok mükemmel vesaitle 
bu altı livayı ancak muayyen ve meşhur cad
delerinden geçmek şartiyle yirmi günde dev
retmek kabil değildir. Kaza ve liva merkez
lerine uğramak ve gezdikleri yerlere tekrar 
dönmek ve uğramak mecburiyeti hâsıl t>hır
sa artık bir livadan diğer bir livaya bir se
nede gitmek nasibolmıyacaktır. Pek çok emel
lerle, maksatlarla ihdas etmiş olduğumuz teş
kilâtın bilhassa Büyük Millet Meclisi âza
sından intihabedilmesinden dolayı ehemmi
yet ve kıymeti daha yüksek olması icabeden bu 
zevatın hiçbir iş göremiyeeek surette mmtaka-
sım dolaşması, bütün halk: nazarında, yine bir
çok lehte olmıyan sözlerin ve beyanatın hu-
dusuna sebebiyet verir. Sonra halk, bunlar iş 
görmek için değil, belki dolaşmak ve para al
mak için geziyorlar, diyecekler, her şeyi söy-
liyebilirler, ümidetmem ki, bu suretle teftiş 
mmtakalarına ayrılmaya lâyik olan arkadaş
ların intihabında Meclisten çok kimsenin ay*-
rılmasma veya başka düşüncelere sapmış bu
lunsunlar. Her halde Heyeti Âlinizin içerisin
de bu gibi vezaifi daha vâsi mikyasta kabul 
ve tatbik edecek bol ve çok arkadaşlarımız 
vardır, binaenaleyh bu nokta varit değildir. Şu 
itibarla ayrıca takdim edeceğim takrirde de 
bahsedeceğim veçhile bu teşkilâtın bu suretle 
geniş tutulmasının alehtanyım. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B, 
(Saruhan) — Reis Bey : usulü müzakere hak
kında söz isterim. 

Eefndim ikinci madde birçok livaları ihti
va etmek dolayısiyle her arkadaşın mütalâa 
dermeyan etmesi hakkıdır. Ancak bendeniz 
teklif ediyorum ki ; evvelâ birinci fıkra okun
sun, birincisi hitam bulduktan sonra ikinci 
fıkra, üçüncü fıkra okunsun. Meselâ Mazhar 
Bey biraderimiz Aydın mmtakasmdan bah
setmişti. Eakat o mmtaka orta yerde kalmıştır. 
Oradan (bahsedildiği zaman mesele hallolunnr. 
Binaenaleyh.,; evvelâ birinci fıkranın ; hallinden 
sonra ikinci fıkra okunsun; 

Soılra ikinci cihet, gayet fena bir şeyimiz var. 
Memleketi hiç tanımıyoruz. Kilikya iki kısım
dır, Birine taşlı Kilikya, diğerine sisli Kilikya 
deniyor. . Bunlar ayıptır. Şiarı halkçı ve milli
yetçi olan bir Meclisten böyle kanunlar çıkma
malıdır. Silifke ayrıdır, Kozan ayrıdır. Silifke 
yerine İçel demek lâzım idi. Bunlardan ne za
man bir zevki mânevi duyacağız bilmem ki? 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
diler, bu kanun memleketimizin yaralarını teda
vi edecek bir kanun olduğu için biraz üzerinde 
uğraşmayı muvafık görüyorum. Malûmuâliniz 
zikrolunan manatıkta Meclisimiz tarafından mün-
tahap ayrıca birer İstiklâl mahkemeleri mevcut
tur. Bu katıunda müfettişi umumilere verilecek 
salâhiyet tetkik ve mukayese edilecek olursa, aynı 
manatıkta salâhiyet itibariyle yekdiğerinden ay
rılmış iki heyet göreceksiniz- Müfettişi umumi 
bir kanunu mahsus ile mukayyettir. İstiklâl J$âfc 
kemesi her türlü salâhiyeti haiz, her dairede 
istediği teftişi yapmaya kudretli bir heyettir. 
Şu halde müfettişi umumi nevama İstiklâl mah
kemesinin * yardımcısı • mahiyetinde kalacaktır. 
Çünkü bir daireyi teftiş edecek, meselâ bir me-
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mur suiistimal etmiş ise ona ilisemiyeeek, çünkü 
onun salâhiyeti yoktur. Buraya yazacağız, on 
beş gün zarfında buradaki vekâleti aidesi o zatı 
azledebilecek veyahut o zatı tecziye etmek için 
salâhiyetini istimal edebilecek. İstiklâl mahke
mesi oradaki zatı derhal azledebilir. Binaena
leyh bu suretle yekdiğerinden salâhiyet itiba
riyle ayrılmış iki heyetin orada bulunmasını 
bendeniz muvafık bulmuyorum. Tasavvur buyu
runuz ki, bu manatıkta vazifesi teftişten ibaret 
olan müfettişi umumi, vazifesini suiistimal etmiş 
olan bâzı zevatı istiklâl mahkemesine verecektir. 
İstiklâl mahkemesi onun verdiği karar dairesin
de hareket eder veyahut etmez o başka. Binaen
aleyh aynı mmtakada Heyeti Celilenizden mün-
tahap iki heyetin bulunmasını bendeniz muva
fık görmüyorum. 

İkincisi : Müfettişi Umumilik mıntakaları 
hüsnü suretle tanzim edilmemiştir. Çünkü aynı 
manatıkta İstiklâl mahkemesi vardır. Manatıkııı 
başka suretle ayrılması lâzımgelir kanaatindeyim. 
İkincisi maddede taksimat gayet vâsi tutulmuş
tur. Bu vüsat doğru değildir. Üçüncüsü; mem
leketimizin bütün manatıkını ihtiva etmeyip yal
nız mahdut bir kısmını ihtiva etmesidir. Bu su
retle memleketimizin umum devairine şümulünü 
teklif ederim. Ve bu üç noktai nazardan bu mad
denin tashihini rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İstik
lâl mahkemeleri hem müddei hem hâkim de-
değildir. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim bendeniz bu 
manatıkm, Besim Atalay Beyin buyurduğu gibi 
genişliğinden ve Necati Beyin buyurduğu gibi, 
istiklâl mahkemesinden, filândan bahsedecek de

ğilim. Kanun diyor k i ; Bu manatıkta tesis edi
len müfettişi umumiler halkın menafiini sıya-
net edecektir. Acaba bu manatıktaki halkın hu
kuku mucibi sıyanettir de, Büyük Millet Mecli
sinin teşekkülünden beri şikâyette bulunan vi-
lâyatı Şarkiye ne için muhtacı sıyanet olmasın? 
Rica ederim istiklâl mahkemesi bu mmtakaya 
gidiyor. Müfettişler bu mmtakaya gidiyor. Son
ra oradaki dâvaya hiç bakmıyoruz. Bundan do
layı bir takrir verdim kabul ediniz. Bizim mana-
tıkımız da pek çok mucibi sıyanettir. Harabe ve 
virane olmuştur, efendiler. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — İkinci maddenin 
(A) fıkrasındaki (Bilecik) yerine (Ertuğrul) 
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denmesini teklif ederim. Saniyen Necati Beyin 
dediği gibi; bir mmtakada hem müfettişi umu
mi, hem istiklâl mahkemesi ve hem şube müfet
tişi, hem Büyük Millet Meclisi âzalarının teftişi.. 
(Gürültüler) bunlar bir mmtakada muhtelif 
merciler tesis etmek demektir. Bu müfettişlik
leri, istiklâl mahkemeleri olmıyan yerlerde teş
kil edelim. 

TUNALI HlLMt B. (Bolu) — Ben bu tekli
fin lehinde el kaldırmamıştım, aleyhinde söz 
söylemek için söz istedim. Fakat Heyeti Celile 
karar vermiş olduğu için tabiîdir ki, o sözü söy-
liyemedim. Fakat Cenabı Hak'ka hamdüsena 
ederim ki, şu kürsiye çıkan arkadaşlarım benim 
bu kanunun aleyhinde olduğumu tasdik ettiler. 
Çünkü arkadaşlar bugünkü kuvvet ve kudreti
miz baştan başa katiyen devri teftişe kâfi de
ğildir. Nitekim bu kanunu tanzim eden heyet 
burada yedi kişiye yirmi beş sancak vermiştir. 
Bu yirmi beş sancağı görünce vaktiyle altı.vilâ
yetin teftişi meselesini göz önüne getirdim. Ve 
ben de gittim Diyarbekir'de dört buçuk ay otur
dum. Bir adam asude bir zamanda altı vilâyeti 
nasıl olur da teftiş eder? Zaten buna gülmüştüm. 
Bahusus böyle bir devirde. Arkadaşlar demin 
bir arkadaşımızın dediği gibi, belki tayyare ve
rirlerse işin içinden çıkılır. Binaenaleyh bu ka
nun, tanzim eden heyete yeniden tanzim edilmek 
üzere iade edilsin ve netice, katiyen ikiyi geç
memek üzere her sancağa bir müfettiş gönder
melidir. Arkadaşlar teşkilâtı umumiyeden her 
zaman bahsediyoruz. Oradaki müfettişi umumi
nin bir merkezi olacak, onun etrafında tâli de
recede müfettişler bulunacak. Meselâ Adliye 
müfetişi, nafıa müfetişi ve saire ve saire her 
türlü müfettiş bulunacak o mıntakayı teftiş ede
cek, halbuki şimdi başkasına şâmil olmamak üze
re kendimi ele alayım bilfarz ben intihabolun-
dum, (Devayikül) denilen bir tâbir vardır. O de-
vayikül gibi her şeyde mütehassıs, adliyede mü
tehassıs, şeriyede mütehassıs, ilmiyede ve saire-
de cümlesinde mütehassıs, koskoca altı sancağı 
omuzuma yükleneceğim. Dünyada bulunmıyan 
o irfan ve ihtisasatım ile her meseleyi halledece
ğim. Bilmem ki bu kabili tatbik midir? Her halde 
yalnız bana bir sancak verirseniz bile o vazifeyi 
ifa edemiyeceğimi muterifim. 

Sonra efendim Necati Bey kardeşimiz bu me
selede nazik bir meseleye dokundu. O da istiklâl 
mahkemelerinin bulunduğu mmtakada... 
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RElS — Bu mesele değil. . 
TUNALI HlLMÎ B. (Devamla) — Bu me

sele. 
Müsaade buyurunuz. Oraya, bir kayıt konur, 

istiklâl mahkemelerinin bulundukları mahaller
de müfettişi umumiler gönderilemez denir. Za
ten bunu kabul edersek daha kârlı çıkarız. Çün
kü esasen bütçe itibariyle darlık içerisindeyiz. 
(öyle sesleri) Arkadaşlar ne söylesem zait ve 
tekrardan ibaret olaeak. Binaenaleyh tekrar 
ediyorum. Bu kanunu tanzim eden heyete iki 
sancağı tecavüz etmemek şartiyle yeniden bir 
liste tanzim etmek üzere iade edelim. 

REİS — Hilmi 'Bey, bir takrir verin. 
HASAN BASRl B. (Karesi) — Hilmi Bey 

arkadaşımız manatıkı teftişiyenin daraltılması 
lüzumundan bahsettiler. Halbuki manatıkı tef-
tişiyeyi daralttığımız surette hu kadar manatık 
için lüzumu görülen birçok zevatı maalesef bu-
lamıyacağız ve /Mecliste de ekseriyet kalmıya-
eak. »Sonra müfettişi umumilerin vaziyeti ilcaatı 
zamanla alâkadar olduğu için bunların yalnız 
'bir dairei teftişiyeye muvasalatları ve orada ika 
ettikleri tesir, diğer manatıka da şâmil olacağı 
için, bu mıntakaları daraltmakta bu noktadan 
lüzum yoktur. Maksat halkı suiistimalâttan kur
tarmak ve fakat tesir bahşetmek suretiyle kur
tarmaktır. 'Binaenaleyh böyle ımıntakaları tevsi 
etmekte ve daraltmakta bir mâna yoktur. 
(Malâyüdrekü küllehu lâyütrekü küllehu) 
•Şimdilik bu kadar yapalım, fevaidini istihsal 
ettikten sonra manatıkı teftişiyeyi daraltmak 
mümkündür. Binaenaleyh 'beyhude manatıkı 
daraltmak suretiyle fazla müfettişi umumiler 
intihabı suretiyle bunu tehir edeceğimiz yerde 
bir an evvel bunu kabul edelim ve istihdaf et
tiğimiz gayeye vâsıl olalım. 

Yalnız bilmiyorum, encümen ne düşünüyor? 
Ordu, Oiresun, Trabzon ve Lâzistan mıntakaları 
zannederim ki, her halde teftişe muhtaç bir 
mıntakadır. Sahil olmak itibariyle nakliyat do-
layısiyle birtakım 'suiistimal vukuu muhtemel 
olan bu mıntakayı, dişer yedi mıntaka meyanı-
na ithal etmek derecei vücuptadır. Bendeniz yal
nız 'bu mıntakanın ilâvesi suretiyle maddenin 
kabulünü teklif ediyorum. 

ABİDÎN B. (Lâzistan) — Muhterem arka
daşlar ; bendeniz de aynen Basra Beyin teklifin
de musırrım, hakikaten manatık ne kadar çok | 
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olursa olsun, müfettiş ıbir olduğu vakitte, mü
fettişin ıgideceği yerde elbette bir mesmuatı ve 
gittiği yerde bir icraat yaptığı vakitte diğer
lerine de tesir edecektir. Ve büyük ibir icraat 
yaptığı anda diğerleri de bundan mütenehbih 
olur. Bâzı arkadaşlar diyorlar ki; meselâ Necati 
Bey, mıntakalarda hem istiklâl Mahkemeleri 
vardır ve hem de şubelere giden arkadaşlar 
vardır, müfettişlerin de aynı Meclisten gitme
si, bir yerde Meclisten gitmiş üç heyetin bulun
masını muciptir. Bunlar birbirini nakzeder, 
diyor. Arkadaşlar, bendeniz çok müvesvisim, 
iki ayaklı insan her halde yanılır ve belki bir 
hata yapar, daha iyidir, biraz da birbirini kri
tik etsinler. Ben taraftarım, her üçü de bir 
yere gitsin. Binaenaleyh Sururi Efendi teklif 
ediyordu, üç kişi olsun diye, daha iyidir. (O 
reddolundu sesleri) Binaenaleyh bu manatık 
çok değildir arkadaşlar. Bir raıntakaya gitti 
mi, bir hata buldu mu, oradaki mutasarrıfı 
işten el çektirdi mi diğerine ibret olur. Diğeri 
de vazifesini yapmış olur, bu kanun doğrudur. 
Kabulünü rica ederim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bendeniz 
de teftiş dairelerinin pek geniş olduğuna kaa-
niim. Vakaa Necati Bey biraderimiz gibi, is
tiklâl Mahkemeleri olduğu halde bu müfettiş
liklerin olmaması kanaatinde değilim, çünkü 
her birinin vazifesi ayrıdır. Şimdi, bu müfet
tişlerin alelacele intihap ve izammdaki maksat 
malûmdur. Memleketin bütün kuvayi maddiye 
ve mâneviyesini, vatanın müdafaası için müm
kün olduğu kadar vâsi bir surette emre amade 
kılmak hedefini istilzam ediyor, binaenaleyh 
şimdi bu taksimatta, meselâ Aydın, Muğla, 
Denizli, İsparta, Burdur, Antalya livalarından 
mürekkep altı liva bir ucu Silifke'de, Alman
ya imparatorluğundan vâsi bir daireyi bir mü
fettiş nasıl idare eder? Meselâ sevk emri geli
yor, bunlar, şubelerce, kaymakamlarca, nüfus 
idarelerince, jandarma dairelerince ne suretle 
takibediliyor? Bu husustaki alâkalıların gay
ret ve faaliyetini, nevakısmı bir müfettiş, vaktü 
zamanında birer birer ne suretle görebilir? 
Eğer maksat iş görmekse, bu katiyen kabili 
icra bir şey değildir. Öyle yerler vardır ki, 
kuş uçmaz, kervan geçmez, yol yok, şimendi
fer yok, bu, gayrikabil bir şeydir. Eğer mak
sat iş yapmaksa, her iki livayı bir mıntaka 
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ittihaz etmek şartiyle hiç olmazsa diğer yer
lerde olduğu gibi, meselâ, Ankara, Çorum, 
Yozgad bir mmtaka, Kayseri, Kırşehir, Niğde 
bir mmtaka, bu gibi üç liva bir mıntaka- ittihaz 
edilmelidir. Bunun gibi Denizli, Aydın bir mm
taka, İsparta ve Burdur'un da bir mmtaka itti
haz edilmesini teklif ediyorum. Eğer maksat iş 
görmekse, başka çare yoktur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, arkadaş
ların beyanatı üzerine mesele tenevvür etti. On 
dakika teneffüs verirsiniz. Takrirler tasnif edi
lir, mesele biter. (Mesele tenevvür etti sesleri), 
(Müzakere kâfi sesleri). 

HAŞİM B. (Çorum) — İzmit, Bolu, Zongul
dak, Bilecik, Eskişehir, malûmuâliniz bu beş 
liva bir mmtaka itibar edilmiştir, ikinci (B) 
harfinde Konya, Aksaray, Silifke denilmiş 
Halbuki Besim Atalay Beyin dediği gibi vaziyeti 
coğrafiyesi nazarı itibara alınmak lâzımgelir. 
Zaten Aksaray livası, evvelce Niğde livası dâ
hilinde bir kaza iken geçende biz müstakil liva 
haline ifrağ etmiştik. Binaenaleyh Aksaray'ı 
Kayseri mmtakasına ithal edelim. Karahisarı Sa-
hib, Konya, Silifke dediğimiz zaman, Aksaray 
yerine Kütahya diyelim ki, Kütahya'dan hiç 
bahsedilmemiştir. Eskişehir'den bahsediyoruz. 
Niçin Kütahya'dan bahsetmiyoruz? Diyelim ki: 
Kütahya, Karahisarı Sahib, Konya, Silifke. 

Sonra bir şey daha arz edeceğim: Sivas vilâ
yeti dâhilinde bulunan Tokad, Amasya gösteril
diği halde Karahisarı Şarki gösterilmemiştir. 
Mademki Sivas da Vilâyatı Şarkiyedendir. 

DURAK B. (Erzurum) — Kanunda Vilâyatı 
Şarkiye kaydı yoktur. 

HAŞÎM B. (Devamla) — Karahisarı Şarki'-
nin ithali hakkında bir takrir veriyorum. (Vilâ
yatı Şarkiye mevzuubahis değil sesleri). 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, gerçi encümenin mazbata. muharriri deği
lim, görüyorum ki, encümenden kimse olmadığı 
için cevap vermek mecburiyetinde kalıyorum. Bir 
kere bu mantık, Besim Atalay Beyin tasavvur 
ettikleri gibi alelamya yazılmış değildir. Vak
tiyle Teşkilâtı Esasiye Kanunu yapıldığı zaman 
o kanundaki müfettişi umumiliklere tatbik için 
bir harita yapılmıştı, o harita buraya getirilmiş
tir. Fevzi Paşa, Refet Paşa hazeratı beraber bu
lundukları halde mahreci ve methali nazarı dik
kate alaraktan daha ziyade bu nıanatıkı dâhi-
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liye ve askerî cihetten ayırmışlardır. Fakat 
çokluk, azlık meselesi olabilir. Fakat hiç coğ
rafya bilmez adamlar tarafından yapılmıştır, 
sözünü kendilerine iade ederim. Binaenaleyh 
burada nezaheti lisaniye lâzımdır. Münasebet 
yoksa bile şu şuraya, şu buraya ilâve edilmeli
dir, denilir. Coğrafya bilmez adamlar tarafın
dan yapılmıştır gibi tâbirat bu kürsüye yakışır 
sözler değildir. Binaenaleyh bunu biz yapmış 
değiliz. Onu yapan vektiyle Dahiliye Vekâle
tinde bulunan Ata Beydir. O, bu kanuna esas 
ittihaz edilmiştir. Fakat, Meclis çok görürse 
beher livayı bir mıntaka yapabilir, o başka, 
hiç böyle gözü yumuk, coğrafya bilmez bir 
adam tarafından yapılmış demek yine başkadır. 

Saniyen vilâyatı Şarkiyeden bahsediliyor, 
bir şeyden maksat ne ise hüküm ona göredir. 
Bugün ne için müfettişlikler vaz'olunuyor? 
Evet, bu cepheye asker sevk edebilmek, cephe
ye asker sevk olunan yerlerde mjemurini kont
rol altında bulundurmak için yapılmıştır. Yok
sa aleddevam değildir. Vilâyatı Şarkiyede de 
yapılmak lâzımgelirse teklif edilir, orada da 
tatbik edilirse, bir işten maksat ne ise hüküm 
ona göre nazariyesi nazarı dikkate alınarak ya
pılmıştır. Yoksa onlar istisna edilmek nıaksa-
diyle değildir. Binaenaleyh müfettişlik mıııta-
kasımn büyük veyahut küçük olması hakkında 
azayı kiram istedikleri kadar itiraz dermeyan 
edebilirler. İsterlerse bir livayı bir müfettişlik 
mıntakası addedebilirler. Fakat bizim nazarı 

dikkate aldığımız şey, vaktiyle Rumeli'nde al
tı vilâyete, badehu üç vilâyete bir müfettişi 
umumi gönderilmişti. Yani Hüseyin Hilmi Pa
şa gönderilmişti. (Maiyeti vardı sesleri) Rica 
ederim, maiyeti demek, kalem efendisi, yave
ri gibi şeylerdir. Asıl matlubolan müfettişli
ğin icraatıdır ki, bunu bir baştan diğer başa 
tutturabilsin ve onu gösterebüsin. Ben vak
tiyle Rumeli'nde bulundum. Hüseyin Hilmi Pa
şanın bir icraatı, baştanbaşa irtikâbın önünü 
almıştı. Halbuki paşa altı vilâyeti gezmemiş-
tir. 

Binaenaleyh, müfettişi umumilik demek, her 
dairenin her evrakını açarak muamelâtı kırta
siye ile uğraşmak demek değildir. Fenalığını 
gördüğü bir memuru derakap salâhiyeti daire
sinde tecziye etmektir. Onun icraatı elektrik 

' gibi giderken, daha vücudu görülmezden evvel 
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tesir eder. Bit, mutlaka böyle olmalıdır, mâna
sında değildir. Yani büyük mmtakaya ayrılsa 
gidilemez, nazariyesi mevzuubahis değildir. 
Mevzuubâhsolan müfettişin icraatıdır. Binaen
aleyh, istenilirse küçük mmtakalara ayrılabilir. 
(Müzakere kâfi, sesleri) 

BESİM Al*ALAY B. (Kütahya) — Reis Bey, 
müsaade buyurunuz, cevap vereceğim. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Memlekette 
ıslahat ve icrâât yapmak maksadiyle vaz'edilen 
şu kanun korkuyorum ki, idarei memleketi 
zirüzeber edecek, niçin ? Çünkü efendiler; bir 
istiklâl mahkemeleri gönderiyoruz, bir müfet
tişi umumi gönderiyoruz, sonra bir de ahzı as
ker şubelerini teftiş için bir heyet gönderiyo
ruz. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz. (Heyeti 
umumiyesi hakkında söyleniyor, sesleri) Herkes 
bu maddede söyliyeceğini söyledi. Binaenaleyh, 
bendeniz de söyliyeeeğim. (Gürültüler) Ahzı as
ker şubelerini teftiş için gönderdiğimiz heyet
leri lâğvedelim, çünkü, bu müfettiş bütün de-
vairi teftiş etmek salâhiyetini haizdir. 

Sonra (A, B) fıkralarında elyevm işgal al
tında bulunan Bilecik, Eskişehir, Karahisar gibi.. 

BİR MEBUS Bey —' Bilecik işgal altında 
değil. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, arz edeceğim, Kütahya unutulmuş
tur. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Kütahya işgal al
tında.. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Kütahya'
nın unutulduğunun zühulen olduğunu... 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Unu
tulmuş değildir, aksamı kalmamıştır. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Cümlesi
ni yarın istirdadedeceğimize kaaniim. Madem
ki ithal edilmiş, bunun dâhil olmasını talebedi-
yörum. Bir şey kaybetmeyiz. 

Sonra, (T) fıkrasında diğer arkadaşımızın 
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söylediği veçhile hakikaten bu mmtaka gayet 
vâsi, ta Kuşadası'ndan Alâiye'ye kadar devam 
eder. Yirmi, yirmi beş günlük bir mesafe dâhi
linde, kazaları, nahiyeleri de dâhil etmek şar-
tiyle, bu teftişatı yapmak bir senede mümkün 
olamıyacaktır. Sonra aynı zamanda hututu tel-
grafiye karmakarışık, yani bir telgrafın beş 
günden evvel alınması imkânı yoktur. Onun 
için bunu bendeniz teklif ediyorum. İsparta, 
Menteşe, Aydın livaları iki mmtaka olarak ka
bul edilsin. 

Sonra üçüncüsü, yine arkadaşlarımızdan bir 
zatın buyurduğu gibi bendeniz anlamıyorum, 
mademki, memlekette ıslahat yapmak istiyoruz, 
mademki bütün şuabatı idareyi mütemadi bir 
kontrol altında bulundurmak istiyoruz, niçin 
Erzurum, Trabzon, Bitlis ve saire birçok liva
larda tatbik edilmiyor? (Gürültüler), (İstemez, 
sesleri) Binaenaleyh, buralarda da müfettişi 
umumiler tâyinini teklif ediyorum. (İstemez, sa-
daları) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir vardır. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya), — Reis Bey, 
rica ederim yanlış anlaşılmış, cevap vereceğim, 
tarizde bulundu, dediler. Müsaade buyurursa
nız, cevap vereyim, efendim. (Müzakere kâfi, 
sadaları) 

REİS —• Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler, lütfen ellerini kaldırsın. Ekse
riyeti azîme ile müzakerenin kifayeti kabul edil
miştir, efendim. 

Efendim, şimdi pek çok takrir var. O kadar 
mütenevvidir ki, arzu ederseniz bir defa oku
yayım. (Ekseriyet yok, sesleri) 

Efendim, muvafık görürseniz on dakika te. 
neffüs edelim. On dakika zarfında bendeniz 
bunları tasnif edeyim. (Muvafık, sesleri) On 
dakika teneffüs.» 



Î K Î N O Î CELSE 
Açılma saati: 5,45 sonra 

REİS — Reisisani Adnan Beyefendi 

KÂTÎP : Ragıl? Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Arkadaşlardan on be§ zatın imzasiyle pek 

mühim ve müstacel müzakere için şimdi bir cel-
sei hafiyenin küşadı talep ve teklif ediliyor. (Mu
vafık sadaları) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Etendiler; bu 
takrirde mevzuubahsolacak mesele sizin şimdi 
tetkik etmekte olduğunuz meselenin fevkindeftir. 
(Gürültüler) Rica ederim beyefendi haddizatın
da celsei hafiye talebedildi mi bir müzakere açı
lır ve bu mesele üzerine müzakere devam eder, 
bu madde hakkında Heyeti Celilenize lâzınıgelen 
malûmat verilip, celsei hafiye lâzım mıdır, değil 
midir, onun üzerine karar verilir. 

REİS — Malûmuâliniz zaten bugün celsei 
hafiye yapacaktık. Arkadaşlar da tacil ediyor
lar. Reyi âlinize vaz 'edeceğim. Fakat bunu re
yi âlinize vaz'etmeden evvel, evvelce mevzuu mü
zakere olan kanun hakkında verilen takrirlerde 
gayet esaslı, gayet mühim ve çok müteferrik tek
lifler vardır. (İkinci celseye talik edelim sada

ları) Müsaade buyurunuz rica ederim. Bunda 
çok esaslı ve çok müteferrik teklifler vardır. 
Eğer münasip görüyorsanız bu takrirleri, kanu
nu lertibeden heyete gönderelim. Onlar nazarı 
dikkate alsınlar, bilâhara müstaceldi müzakere 
edelim. (Muvafık sadaları) Bu sureti kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. (Muvafık sadaları) 
Kabul olunmuştur. 

O halde takrirleri heyeti mahsusaya verece
ğim. Bu madde hakkında tekrar tetkikatta bulu
nurlar ve neticei müzakereyi bize bildirirler, ya 
maddeyi tadil ederler veyahut eski şeklini müda
faa ederler. 

On beş arkadaşımızın imzasiyle verilen bir cel
sei hafiye akdini talebeden takrir var. 

Celsei hafiye akdini münasip görenler, lütfen 
el kaldırsın. (Kabul sadaları) Kabul edildi. 

Samimin salonu tahliye etmesini rica ederim. 
Celsenin mabadı hafidir. 

(Üçüncü Celse hafidir.) 
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