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3. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Ana
dolu için yapılan Rum -pontos propagan
dasına dair Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri. 219 

4. — İzmit Mebusu Sırrı -Beyin, Pontos 
propagandası hakkında vesaik neşrinde 
siyasi fayda temini melhuz olup olmadığı
na dair Harieiye Vekâletinden sual tak
riri 219 

5. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 

REİS — Meclis Küşadedildi, zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde saat ikide bilinikat 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Düşmandan istirdadedilen mahaller 
ahalisine muavenet icrasına dair Heyeti Veki-
leden mevrut lâyihai kanuniye müstaceliyet 
karariyle Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale ve Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğlen 
tatillerine dair olan takririne mezkûr mesele
nin Heyeti Vekileye aidiyetine dair Dahiliye 
Vekâletinden mevrut tezkerei cevabiye kıraat 
edildi. 

. Sulh hâkimleri Kanununun dördüncü mad
desinin tadiline dair Sinob Mebusu Şevket Be
yin teklifi üzerine Adliye Encümenince tan
zim ktomış olan maddei kanuniye bilmüzake-
re aynen kabul olunarak ikinci müzakeresi beş 
gün sonraya tehir edildi. Kırşehir Mebusu Sa
dık Beyin bu husustaki teklifinin müzakeresine 
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Beyin, mekteplerin halen açılmaması es
babına dair Maarif Vekâletinden sual 
takriri. 219 

9. — Müzakere edilen madde 219 
1. — Müfettişi Umumilik hakkında 

kanun lâyihası, Karesi Mebusu Vehbi Be
yin, Mülkiye müfettişlikleri teşkili Oıak-
kmda kanun teklifi ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası (2/356) 219:228,230:245 

lüzum olmadığına dair Adliye Encümeni maz
batası kabul edildi. Şeyh Eşref meselesinden 
dolayı mahkûm olan eşhasın affı hakkındaki 
lâyihai kanuniye müzakere edilerek birinci 
maddesi Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin 
takriri mucibince tadilen, kanunun temini 
meriyeti hakkındaki ikinci madde ilâveten ve 
ikinci maddesi üçüncü madde olarak aynen ve 
heyeti umumiyesi müstaceliyet karariyle ka
bul olundu. Koçgiri'ye gidecek olan heyeti tah-
kikiye için yapılan intihapta Bolu Mebusu 
Yusuf İzzet Paşa ile Amasya Mebusu Ragıb, 
Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi, Kastamonu 
Mebusu Abdülkadir Kemali, Sinob Mebusu 
Hakkı Hami beylerin ihrazı ekseriyet eyledik
leri ve tetkik heyeti ve encümeni için yapılan 
intihapta hiçbir zat ekseriyeti mutlakayı ihraz 
eylemediğinden ikinci intihaba lüzum olduğu 
tarafı Riyasetten tebliğ olunarak teneffüs için 
Celse tatil olundu. 

îkinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Müfettişi umumiliklere dair lâ
yihai kanuniyenin heyeti umumiyesi hakkında
ki müzakereye lehte ve aleyhte olmak üzere 

BtBİNOl GELSE 
Açılma saati: 2,00 sonra 

REtS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Mahmud Said Bey (Muş) 
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devam olunarak saat be§ buçukta Mecliste ekse
riyet kalmadığından Cumartesi günü aynı ruz-
name ile içtima edilmek üzere celseye nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Atıf Mahmud Said 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Hatırımda kaldığına göre beş altı ay evvel 
Kanunu Cezanın 203 ncü maddesine ait yedi 
madde teklif etmiştim. Bu maddeler Adliye En
cümeninden bir türlü çıkmadı. Halbuki memle
ketin vaziyetiyle fevkalâde alâkadar maddeler
dir. Bu kanunun Nizaranamei Dahilî mucibin
ce ruznameye geçirilmesini rica ederim. 

REİS — Adliye Encümeninin bir mütalâası 
var mı bu hususta? 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim! Adliye 
Encümeni kendisine tevdi edilen evraka henüz 
vazıyed ettiği için şimdiye kadar her gün devam 
etmek suretiyle işleri çıkarmaktadır. Binaen
aleyh Abdülkadir Kemali Beyin takrirleri de sı
rası geldiği zaman çıkarılır. 

EMİN B. (Erzincan) — Nizamnamenin ah
kâmı tagayyür edemez. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Adliye «Encümeninin çıkarması ihtimali yok
tur. Ondan dolayıdır ki, ben istifa ettim. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Müddetten bahse
diyorlarsa encümenin yed-i ihtiyarında bulunmı-
yan bir sebep o müddete fasıla vermiştir, müd
det de henüz hulul etmemiştir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Abdülkadir Ke
mali Bey buyurdular ki; bu maddeler çıkmamış
tır. Binaenaleyh encümendeki ataletten dolayı 
ben istifa ettim, zannederim, bu tarzda beyanat 
bunu ima etmektir. Encümenin çalışıp çalışma
dığını anlamak için encümen defterini tetkik et
mek ve çalışıp çalışmıyan kimler olduğunu anla
mak için de oradaki isimlerin tahkiki lâzımdır. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Nizamname mucibince hak talebediyorum. 

REİS — Efendim, üç ay zarfında encümen
lerden çıkmıyan evrakın bir an evvel çıkması için 
sahibi teklif Heyeti Umumiyede müzakeresini 
talebedebilir. Encümen de esbap ve mazereti mü
himine serd ile henüz evrakı alarak tetkikine te
şebbüs edeceğinden bahsediyor. Bu takriri na-
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zarı mütalâanıza arz ediyorum. Encümenin mü
talâası alınmaksızın müzakeresine geçelim mi; 
yoksa bir müddet daha tehir edelim mi?. (Te
hir, sadaları) O halde bir müddet daha tehir ede
lim. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Sekiz sene kürek cezasına mahkûm Ali-
oğlu İbrahim'in affına dair kanun lâyihası 

REİS — Alioğlu İbrahim'in bakiyeyi müddeti 
cezaiyesinin affı hakkında Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye Adliye Encümenine gönde
rildi. 

6. — MAZBATALAR 

1. — Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Zara'nın Koçgiri karyesinden ^Mustafa ve onar se
neye mahkûm Ağa Dede ve arkadaşları hakkın
daki hükmün ref'ine dair Adliye Encümeni maz
batası 

REİS —Hiyaneti vataniye ile mahkûm Alı
şan ile rüfekası hakkında Adliye Encümeni maz
batası var. 

Efendim! Bu mesele evvelce Adliye Encü
meninin müsavi arası ile Heyeti Âliyenize gel
mişti. Adliye Encümeninin bir kısmı hükmün ref'-
ini, bir kısım tasdikini talep ettiğinden ekseri
yet hâsıl olamadığı için müsavi rey ile Meclisi 
Âlinize gelmişti. Meclisi Âliniz uzun bir mü
zakereden sonra Adliye Encümenine yeni aza
nın ilâve ve huzuriyle icra edilecek müzakere 
neticesinin Meclisi Âliye bildirilmesi için en
cümene iade edilmişti. Şimdi muahharen tan
zim edilen mazbatayı okutturuyoruz. 

Adliye .Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürümünden dolayı maz

nunu aleyhim olan eşhastan Alişan ile kırk iki 
nefer rüfekasmm Hiyaneti Vataniye Kanunu
nun ikinci maddesine tevfikan idamlarına ve 
fer'an zimethal olan Kemah'ın Terkiluh karye
sinden Ağadede ve heyeti ihtiyariyeden muh
tar Sefer ve âza Mehmed ve Şetmi karyesinden 
Kulo'nun oğlu İsmail ve Alişir'in akrabasından 
bek'ü Memi ve Onbeş karyesinden muhtar Şa
hin ve Hudi karyesinden İbrahim'in onar sene 
müddetle küreğe konulmasına, ve diğerlerinin 
beraetine dair Kemah Bidayet Mahkemesinden 
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verilen ilâm evvelce Encümeni Adliyede tetkik 
olunarak vicahen idama mahkûm edilen Zara'-
nın Koçgiri karyesinden Seyidali oğullarından 
Mustafa hakkındaki hüküm mevcut azadan üçü
nün mütalâasına göre ref'i mucip görülmüş ve 
kürek cezasına vicahen mahkûm ve Terkiluh 
karyesinden Muhtar Sefer ile âza Mehm'ed hak 
larmda verilen kürek cezasının ref'inde de 
mevcut âza müttefik bulunmuş ve idam hak
kındaki ref'e taraftar olan azalar meyaııında 
encümenin reisi de bulunmakla reisin tarafı ter
cih olunarak Heyeti Umumiyeye sevk edilip He
yeti Umum iyece encümenin diğer âzasından da 
bulun .durulacak evvelce müttehaz karardan 
hangi tarafın fikrine iştirak 'ederler- ise ona gö
re karar ittihaz kılınmak üzere iade kılınmıştı; 
Bu kere evvelki azaların gayrı olarak Es
kişehir Mebusu Abdullah Azmi Beyle Antalya 
Mebusu Halil İbrahim ve Maraş M'ebusu Hasib 
Beyler de mevcudolarak tetkikat icra kılınarak 
idama mahkûm Mustafa'nın hakkında mütte
haz karar ve hükmün ref'ine taraftar olan aza
nın fikrine Hasib Beyl-e Halil İbrahim Bey 
dahi iştirak etmekle merkum Mustafa'nın hak
kındaki idam kararının ref'ine ekseriyet ve 
diğerleri muhtar Seferle âza Mehmed hakkın
daki hükmün ref'inde ittifak hâsıl olmakla He
yeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

22 Teşrinievvel 1337 
Adliye Encümeni Eeisi 

Eskişehir Mebusu 

Mahkûmunaleyh Mustafa'nın vukuatta müsel-
lehan derdest ve kendisinin ifadei evveliye-
deki itirafatı hükme kâfi delâilden görülmekle 
merkum hakkındaki hükmün ref'i hakkındaki 

karara muhalifim. 
Abdullah Azmi 

Âza Âza 
Kırşehir Kâtip Mustafa Hilmi 
Müfid Okunamadı 
Âza Aza 

Hasib Mustafa hakkındaki ref'i hük
me muhalifim 
Hakkı Hami 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim ! Zannedersem bu Koçgiri hadisesiyle alâ
kadar olan bir meseledir. Eğer o mesele ile alâ
kadar ise yakında oraya bir heyeti tahkikiye 
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gidecek. Onun neticesine göre muamele olunsun. 
(Hayır sadaları) 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim bu mesele 
başka. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim Adliye 
Encümeninde tetkik edilen bu evrak Heyeti Ce-
lilenizin ikinci defa vukubulan iadesi üzerine 
vâki olmuştur. Birinci mesele şudur : İdama 
mahkûm edilen Mustafa hakkındaki hükmü ve 
evrakı rüfekamızdan altı kişi tetkik etmiş ve bu 
altı kişiden üçümüz, eğer mutlaka * hakkındaki 
hükmün esbabı mucibeye müstenit ve âdil ve 
hakka makrun bir hüküm olduğuna kanaat hâsıl 
edilirse muvafıktır, idam edelim, yoksa kürek 
cezasına tahvilini mucip hiçbir sebep yoktur. 
Binaenaleyh mahkûmiyeti cihetine girilirse ida
mın infazı; mahkûmiyeti cihetine gidilemezse 
hükmün ref'i lâzımgelir, dedik, diğer üç arkadaş1 

idamın küreğe tahvilini istedi. Bizim tarafımız
da encümenin reisi de bulunduğu münasebetiyle 
reisin bulunduğu taraf tercih ile berayı tasdik 
Heyeti Celilenize arz edildi. O vakit encümende 
altı âza mevcudolup daha fazla âza bulunmama
sına binaen verilen hükmün idamı mucip bulun
masına ve memleketin asayişine mütaallik olma
sına binaen diğer azaların da mevcudiyle tek
rar müzakere edilmesi için bir daha tetkikatı 
yapılsın diye Heyeti Celileniz bize iade etti. En
cümende isimlerini arz ettiğiniz zevat da hazır 
olduğu halde bu evrakı yeniden tetkik ettik. Za
ten haklarında kürek cezası verilip mahkûm 
edilen adamların hükmünün ref'inde eski encü
men âzalarının heyeti umumiyesi ve yeni iltihak 
eden arkadaşlarımızda müttehittir. Bu idama 
mahkûm olup da idam hükmünün ref'ine taraf
tar olan eski arkadaşlarınızla yeni arkadaşları
nız ikisi de evrakı günlerden beri tetkik ederek 
ref hükmünü verdiler. Haklarında idam hükmü 
verilen bu adamların idamı değil, mesuliyetleri
ni mucip bir şeye tesadüf edilemediğinden dola-, 
yi şimdiye kadar idam cezasına mahkûm olarak 
hapisanede yattıklarından ve bu husustan dola
yı mağdur oldukları anlaşıldığından hükmün bir 
an evvel ref'ine ve Meclisi Âlinizin adaletinin 
bir an evvel tezahür ederek tahliyelerine emir 
verilmesine muvafık kaldılar. 

Mustafa Kemal Bey biraderimizin söylediği 
meseleye gelince : Koçgiri'ye gidecek Heyeti 
Tahkikiye, gerek orada mahkûm olsun, gerek 

— 21$ — 
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hakkında tahkikat ve takibat icrası lâzımgelsin, j 
bu zuhur eden hâdisattan dolayı asıl faillerle 
fer'an zimathal olanları ve oradaki hâdisata se
bebiyet verenler memurinden mi, askerden mi, 
ahaliden mi bunları tahkik ederek, mahkûm 
olanlar hakkında isabetsizlik varsa onları Mec
lisi Âlinize arz etmek ve diğerlerinin de şimdi
ye kadar çektikleri perişanlık ve sefalete niha
yet vermek üzere gidiyor. Bu mesele ise, hükme 
iktiran etmiş, mahkemeden çıkmış, berayi tetkik 
Meclisi Âlinize gelmiş, bir kere tetkikine baş
lanmış, kabul edilmiş ve ikinci defa da ikmali 
nevakısı için iade olunmuş bir meseledir. Heye
te verdiğimiz takdirde bu adamlar sekiz, doku
zar ay bu adamların masumiyeti hakkındaki en
cümeninizin noktai nazarı tasvip buyurulacagı
na nazaran, fazla yatmaları lâzımgelir. Mağdu
riyetlerine nihayet vermek için Adliye Eneüme- 1 
ninin yapmış olduğu mazbatanın kabulünü He
yeti Celilenize arz ediyorum. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. 

BÎR MEBUS BEY — Mesele tenevvür et
medi. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bendeniz Mü-
fid Efendi hazretlerinin yalnız bir mütalâasına 
cevap vereceğim. Geçen gün Meclisi Âlinizin 
vermiş olduğu bir karar üzerine encümen evrakı 
tetkik ve intacedemiyecektir, kanaatini ekseri
yetle ihzar ettikleri zaman Müfid Efendi Hazret
leri buna muarız kalmışlardır. Eğer mütalâaları 
veçhile bu kabul edilecek olursa, encümenden 
gelerek ruznameye dâhil olan vakayii isyaniye 
âmillerinin tecziyesinin ve fer'an zimethal 
olanlar hakkındaki muamelei lâzimenin ifasının 
istiklâl mahkemelerine tevdii hakkındaki encü
men mazbatası şimdiden reddedilmiş olacaktır 
Bu mesele zaten bugünkü ruznamede dâhildir. 
Mümkünse müzakere edilsin. O vakit mesele da
ha ziyade tavazzuh eder. Yanlışlığa mahal kal
maz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Oraya bendeniz 
cevap vereyim. Hakkı Hami Bey biraderimizin 
buyurmuş olduğu mesele eğer vâridolması lâzını-
geleydi geçen Konya hâdisesinden dolayı idama 
mahkûm olup Heyeti Celilece tasdik edilen ev
raka da şâmil olmak icabederdi. Halbuki bu da
ha evvel başlanmış olduğu için daha evvel bitmesi 
lâzımgelir. 1 

. 1337 C : 1 
EMİN B. (Erzincan) — Reis Bey müsaade 

edermisiniz buradan söyliyeyim? Kısa söyliye-
ceğim. Mesele ne Hakkı Hami Beyin söylediği, 
ne de Müfid Efendinin söylediğidir. Bu mesele 
bir şekavettir, Alişir tarafından tertibedilen çete 
Kemah, Kuruçây'a tecavüz etmişler ve on beş 
kişiyi katletmişlerdir. Birçok köyleri yakmışlar
dır. Bu ona ait bir meseledir, Koçgiri meselesi 
değildir. Ne Koçgiri ile alâkadardır, ne de başka 
bir şeyle. 

HASÎB B. (Maraş) — Koçgiri hâdisesinin 
esasım teşkil ediyor. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Encümen namına 
şu cevabı vermek isterim ki, eğer encümen 
sekaveti âdiye meselesine vâkıf olmuş olsaydı 
hiçbir vakit bunu aidolduğu mahkemeye 
tevdide tereddütdetmezdi. Bu evrak encümene 
hiyaneti vataniye cürmü olarak gelmiş ve bunda 
esbabı sübutiye görmediğinden dolayı hükmün 
ref'ine taraftar olmuştur. 

HASÎB B. (Maraş) — Koçgiri meselesinin 
esasatını teşkil ediyor. 

EMÎN B. (Erzincan) — Değil efendim. Bu
nun hiç bir taallûku yoktur. Koçgiri meselesi 
başka bu başkadır. 

REİS — Bu müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Adliye Encümeninin mazbatasını reyinize 
ar?; ediyorum. Hükmün ref'ini mutazammındır. 
Adliya Encümeninin mazbatasını kabul eden
le]1, lütfen el kaldırsın, lütfen ellerinizi indiri
niz. Adliye Encümeninin mazbatasını kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. Adliye Encüme
ninin mazbatası kabul edildi. 

5. — TAKRİRLER 

1. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efen
dinin, İsparta'nın iman için amele taburların
dan usta itasına dair takriri 

REİS — İsparta'nın imarı için amele ta
burlarından usta izam olunmasına dair İsparta 
Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin takriri 
vardır. Tensip buyurrusanız Dahiliye Encü
menine havale edelim. (Ret sadaları) Efendim! 
Bu bir temennidir icraya mütaalliktir. Tensip 
buyurursanız Müdafaai Milliyeye havale ede
lim. Müdafaai Milliye Vekâletine havalesini ka
bul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 
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4. — TEKLİFLER HASAN BASRİ B. (Karesi) — Söz İstiyo-

1. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efen
dinin, İsparta harikzedagânına meccanen ke- REİS — Tahrirî cevapta müzakere açılmaz. 
reste ita edilmesine dair kanun teklifi (2/360) Eğer şifahi cevapta musir iseniz o yolda tekli f-
(Mükerner) to bulununuz. 

REİS — İsparta harikzedagânına meccanen 
kereste ita edilmesine dair İsparta Mebusu Hü
seyin Hüsnü Efendinin teklifi, bu teklifi ka
nuni mahiyetinde olduğu için Lâyiha Encüme-
nino gönderiyoruz . 

8. — SUALLER, CEVAPLAR 
1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, 

tahribedilen bağ ve bahçeler hakkında Dahili
ye ve iMüdafaai Milliye vekâletlerinden sual 
takriri ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin tah
rirî cevabî 

REÎS — Bir sual takriri var. 

Riyaseti Celileyo 
Hasbel mevsim sahip veya' müstecirleri ka

sabaya göç eden bağların ev ve ağaçları bâ
zıları tarafından insafsızca tahribedilmekte ve 
bu hal hem halkı şiddetle dilgir ve hem de 
serveti umumiyei milliyeyi mühim derecede mu
tazarrır etmekte olduğundan müsebbip ve mü
tecavizleri hakkında şimdiye kadar ne yapıl
dığını Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekillerin
den sual ederim. 6 . X . 1337 

Karesi 
H. Basri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti . 
Celilesine 

7 Teşrinievvel 1337 tarihli 906/1711 numara
lı tezkerei aliyeleri cevabıdır : 

Ankara; civarında kâin bağlardaki hanelerle 
eşearın tahripten vikayesi için tevdi buyurulan 
sual takririnden evvel Ankara vilâyeti ile mev
ki kumandanlığı arasında bilmüzakere tedabiri 
lâzime ittihaz ve bağlar devriyelerin muhafaza
sına tevdi olunarak kumandanlıktan vesika ol
madıkça hiçbir kimsenin bağlarından şehre 
odun nakledilmem esi tahtı temine aldırılmış ol
duğu arz olunur' efendim. 

13 Teşrinievvel 1337 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Cevabı kâfi 
görmüyorum. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim, bende
niz de odun kömür meselesine dair bir tak
rir vermiştim. 

REİS — Efendim, Basri Bey tahrirî cevabı 
kâfi görmüyor. Şifahi cevap istiyor. Bunu tas
rih edeceğiz. 

2. — Kângırı Mebusu Tevfik Efendinin, 
şehre gelen havayici zarııriyenin zaptedihnesi 
esbabına dair Müdafaai Milliye, Dahiliye ve İk
tisat Vekâletlerinden sual takriri've Dahiliye 
Vekili Fethi Beyin tahrirî cevabı 

REİS — Kângırı Mebusu Tevfik Efen
dinin mahrukat, mekûlât hakkındaki sual tak
ririne Dahiliye Vekâletinden mevrut tezkerei 
cevabiye var : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şehre gelen odun, kömür, yağ gibi levazımı 

şitaiye ve zaruriye her eli silâh tutan kuvvet 
tarafından zabıt ve cüzi bedel ile.sahibi mağdur 
edilmekte olduğundan bunun men'i ile ahalinin, 
hususan kura ahalisinin serbestîi amedü şücl-
lerinin temin ve memlekette havayici zaruriye 
buhranının izalesi esbabının Müdafaai Milliye, 
Dahiliye, iktisat Vekâletlerinden sual olunma
sını teklif eylerim. 

8 Teşrinievvel 1337 
Kângırı Mebusu 

Tevfik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
9 Teşrinievvel 1337 tarihli ve 920/1733 nu

maralı tezkerei aliyeleri cevabıdır. 

Şehir dâhiline gelen mahrukat ile levazımı 
sairei zaruriyenin doğruca pazar mahallerine 
sevk edilerek oralarda alınıp satılması, şehir 
haricinde kimse tarafından müdahale ve zapt-
olunmaması esbabı temin ettirilmiş ve mahru
kat ve saire çarşı ve pazar mahallerinde satıl-

—• 2 1 8 — 
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makta bulunmuş olmakla arzı keyfiyet olunur, 
efendim. 

13 Teşrinievvel 1337 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

HACI TEVFÎK Bf. (Kângırı) — Cevap kâfi 
ya. Fakat verdiğimiz takrirler vekâletlere git
tiğinde o zaman işe vâkıf oluyorlar. Müstacel 
bir karar alıyorlar. Böyle olup gidiyor. Ben
deniz yapılmamasını temenni ederim. 

3. — tzmit Mebusu Sırrı Beyin, Anadolu 
İçinde yapılan Rum - Pontos propagandasına 
dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri 

REÎS — îzmit Mebusu Sırrı Bey, Anadolu'
daki Rum ve Pontos propagandasına dair Dahi
liye Vekâletinden, 

4. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Pontos pro
pagandası hakkında vesaik neşrinde siyasi fay
da temini melhuz olup olmadığına dair Hariciye 
Vekâletinden sual takriri 

REÎS — Ve bu mesaile mütaallik vesaik 
neşrinde faidei siyasiye temini melhuz olup ol
madığını Hariciye Vekâletinden sual ediyor, 
alelûsul:' her iki vekâlete de tevdi ediyoruz. 

5. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, mekteplerin halen açılmaması esbabına da
ir Maarif Vekâletinden sual takriri 

REÎS — Senei tedrisiye iptidası hulul ettiği 
hailde henüz mekteplerin açılmaması esbabını 
Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Bey Maarif 
Vekâletinden sual ediyor. Bunu da Maarif Ve
kâletine tevdi ediyoruz. 

2. — t çel Mebusu AU Efendinin, Baltalık 
Kanununun 1 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifi (2/360) 

REÎS — Baltalık Kanununun bâzı mevadı-
nm tadiline dair îçel Mebusu Ali Efendi ile İs
parta Mebusu ve diğer rüfe'kası bir teklifi ka
nunide bulunuyorlar. Lâyiha Encümenine gön
deriyoruz. 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Maarif Encümenindeki münhaUere şu
belerden âza intihabolunmasına ve 1 nci ve 4 ncü 
Şubelere kâtip intihabedilmesine dair Riyaset 
tebligatı 
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REÎS — Maarif Encümeninde bulunan ar

kadaşlarımız mezunen ve kısmen vazife almak 
suretiyle istiklâl mahkemelerine intühaboluna-
rak gitmişler. Encümende ekseriyet kalmıyor. 
Eneümen bundan dolayı içtima edemiyor. Şu
belerden rica ederiz. Bir an evvel Maarif Encü
menine diğer arkadaşları intihabetsinler. Encü
men faaliyetten kalmasın. Birinci şube kâtibi 
mezun,ölüp dördüncü şube kâtibi istiklâl mah
kemesinde 'bulunduğu için şubeler kendisine 
yenliden birer şube kâtibi intiha'betmelidirler 
ki, şubelere tevdi edilecek evrakı kabul edecek 
zevat bulunabilsin. Birinci şubeden rica ederiz. 
Bir an evvel şube azasını içtimaa davet etsin, 
kâtipleri intihabetsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoz-gad) — Şube
nin reisi de yok beyefendi, Rıza Nur Bey me
zunen gitti. 

REÎS — Şube âzası toplanır reis intihabe-
der. 

Ruznamei muzakerata geçiyoruz. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Müfettişi Umumilik hakkında kanun lâ
yihası, Karesi Mebusu Vehbi Beyin, mülkiye mü
fettişlikleri teşkili hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Müfettişi Umumilik Kanununun ba-
kıyei müzakeratma geçiyoruz. Söz lûtfi Beyindir . 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim; maİûm ki; 
kanunlar birer lüzum ve ihtiyaç üzerine tanzim 
olunur. Evvelemirde Müfettişi Umumilik Kanu
nu lâzım mı, değil mi?. Bu meseleyi tahlil ede
ceğiz. Şimdi, müfettişi umumilere tevdi edilen 
vazaifi umumiyeyi nazarı itibara alalım,ki, de-
recei lüzumu tahakkuk etmiş olsun. Müfettişi 
umumiler mmtakalari dâhilinde asayişi umumi-
yeye inzibatı temin için kâfi tedabiri ittihaz ede
cek ve memurini murakabe altına alacak ve bu 
suretle devairi tetkik edecek, şûraları muraka
besi altında bulunduracak. Vezaifi teftişiyesi sırf 
memurini aidiyesini murakabeden ibaret kalı
yor. Şu halde biz şimdi elimizde bulunan Kava-
nini mevzua mucibince taksimatı dâhiliyemizi 
nazarı dikkate alırsak bugün bütün ülkei Osma-
ni vilâyetlere inkisam etmiştir. Hattâ bâzı mu
tasarrıflıkları da vilâyet yaptık. Bugün valiler ne 
yapacaktır? Vazifesi nedir? Ne iş görecektir? Ne 
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kadar malûmatı resmiye varsa devairi mütaal-
likasma kanun mevzuu ile tevdi edilmiştir. Bun
ların birer memuru mesulleri vardır. Gerek inzi
bat için gerek muamelâtı saire için, umuru 
maliye için umum devaire vezaif tevdi edilmiş
tir. Valilere gelince, valilere tereddübeden va
zife, bilûmum dairelerin bütün muamelâtını bil
fiil murakabesi altında bulundurmak ve mesuli
yeti tahtında olarak kavaninin hüsnü tatbik ve 
icrasında kusurları görülenleri işten el çektir
mek, tahtı muhakemeye almak, mahakimi aidc-
sine tevdi etmektir. Bu kanun mucibince mü
fettişlere tevdi ettiğimiz vazife de, elimizde bu
lunan kanun mucibince, tepeden tırnağa kadar 
okuyoruz, aynı şeydir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Maat
teessüf valiler esnemek sandalyesindedir. 

LÛTFİ B. (Devamla) — Pla, şimdi valiler 
bu vazifeyi niçin ifa etmiyorlar? Yahut valilere 
biz itimadedemiyoruz. Çünkü vazifelerini ifa 
etmiyorlar. Valilere vazifelerini ifa ettirmek, 
valilerin vazifelerini bilfiil kendileri de ifa et
mek için bir de müfettişler ilâve ve ihdas eyli-
yoruz. Pekâlâ, şimdi valilerin maiyetlerinde bu
lunan mutasarrıflar, kaymakamlar, nahiye mü
dürleri, hâsılı memurini idare vazifelerini ifa 
etmiyorlar, evvelâ bu ciheti tahlil edelim. Niçin 
ifa etmiyorlar? Eğer bu müfettişleri biz melâi-
kei kiramdan getirip bu ebnayı beşerin fevkin
de evsafı mümtazei fevkalâdeyi haiz zevattan 
intihabedeceksek ona diyeceğimiz yok. Ebnayı 
beşerden intihabedeceksek bu valilerle aynı mü
fettişler arasında bir fark kalmıyacak... Onlar 
nasıl vazifelerini ifa etmiyorlarsa yarın bunlar 
da vazifelerini yapmıyacaklardır. Bunlar da va
zifelerini ifa etmezse, bu devir ve teselsüldür, 
devir ve teselsül ise bâtıldır. 

Gelelim efendim şimdi memurini idare ne 
için vazifelerini ifa etmiyorlar ne için edemiyor
lar? Efendiler, memurini idare bu şerait içinde 
ifayı vazife edemez. Etmesine de imkân yoktur. 
Rica ederim bir kere düşünelim. Şuradaki Kes-
kinmadeni bu vilâyet dâhilinde bir kazadır. 
Mart iptidasından bugüne kadar altı kayma
kam değişmiştir, Bu dama taşı gibi memurini 
idare oradan oraya; oradan oraya, mütemadi
yen sevk edilir, nakledilirse bunlar gittiği muhi
tin daha ahvalini, ihtiyacatını, hayati içtimaiye-
sini, memurinden hangisinin doğru ifayı vazife 
edip etmediğini anlamadan altı tane memur de-
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ğiştiriyoruz. Zaten bunu anlamak altı aya müte
vakkıftır. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Har
cırah almak için. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Bu adam daha va
zifesini ifaya başlamadan kendini istihdaf ede
cek zata intizar ediyor. Ve bu da yeni, yeni fe
nalıklar tevlidediyor ve İni tebdilden maksat 
da harcırah vermektir. Bugün milletin bir ak
çesi için kalbimiz vücudumuzdan koparcasma 
râşedar oluyor. Zira bugün öyle bir vaziyette
yiz ki, elimizde bulunan akçeyi yalnız şu vata
nin istihlâsına, istiklâlimizin muhafazasına sarf 
edeceğiz. Hal böyle iken bilâlüzum ta... 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Ta Şarktan Garba.. 

LÛTFİ B. (Devamla) — Ta Bayezid'den bir 
mutasarrıfı alıyoruz, Antalya'ya, Antalya'dan 
alıyoruz Bayezid'e veriyoruz, bu sebeple de bin
lerce lira harcırah veriyoruz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) - Hikmeti 
Hükümet derler, buna. " 

LÛTFİ B. (Devamla) ~ • Esasen bizim öte
den beri müşteki bulunduğumuz bir mesele var; 
bir memur azledilmemeli, ne vakit ki, o memu
run azlini mucip seyyiatı ahvali, suiistimali ka
nunen tahakkuk ederse bir daha istihdam edil
memek üzere azledilmeli. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Bir 
teklifi kanuni vermiştim, eğer o kabul edilmiş 
olsaydı emin olunuz bu hallere nihayet verilmiş 
olacaktı. 

LÛTFİ B. (Devamla) — Mantık ve hikmeti 
idariye ve siyasiye böyle iktiza eder. Biz ise 
bir memuru maddi ahvalinden veyahut idaresiz
liğinden, beceriksizliğinden dolayı azlediyoruz, 
başka bir yere tâyin ediyoruz. Bu ikinci yer, ak
samı vatanımızdan değil midir? Bir yerde idare
sizlik ve beceriksizlik gösteren bir memuru ne
den ikinci bir noktai vatana gönderiyoruz? Ri
ca ederim. Eğer biz bu halkı, memurlar için, 
onların'menafime hizmet için yaratılmış diye te
lâkki ediyorsak zannederim bu fikir yanlıştır. 
Zira sürü çoban için değildir, çoban sürünün hiz
meti içindir. 

Bir de bu memurların içinden seyyiatı ahvali, 
ihanet ve hiyaneti vataniycsi görülenlerin mesul 
edildiğini de görmedik. Halbuki bugün vukua 
gelen hâdisatı mühimmenin en büyük menşeini. 
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arıyaeak olursak memurini idarenin idaresizliği 
yüzünden husule geldiğini görürüz. Bu halat, 
her hangi bir muhitte halkın, iğfalât ve ızlâlat 
neticesi olarak vukua gelmiş ihtilâl ve isyan gibi 
hâdisat, memurini, maniadan olan memurini ida
renin ahvalden vakit ve zamaniyle haberdar olup 
da cereyanın önüne geçmek hususunda becerik
sizlik göstermesi, vazifesini suiistimalâta uğrat-, 
ması, yani vazifesini hüsnü idare edememesi yü
zünden tekevvün ettiği halde, biz o muhit evlâ
dından yüzlercesini sehpayi idama sevk ediyo
ruz, binlercesini menfalara, mahpeslere nefi ve 
ilka ediyoruz. Bu hâdisenin asıl âmili hakikisi 
olan o idaresiz memurun mesavii halini havi ev
rakını da yeşil örtülü masalarımızın içinde saklı
yoruz, o memuru himaye ediyoruz, müsamaha 

' ediyoruz. Binaenaleyh memurlar böyle cezasız 
kalırsa ve damataşı gibi bir taraftan diğer tarafa 
mütemadiyen sevk edilirse, bu mülkün idaresini 
biz müfettişi umumilerle mi temin edeceğiz? Ri
ca ederim, bu. müfettişi umumiler kime, nereye 
istinadedecek? Bize bu Meclisi Âlinin kudreti 
icraiyesine değil mi? Bu Meclisi Âli bir evrakı 
cinaiyeyi, bir evrakı tahkikiyeyi en büyük bir 
asabiyetle istediği halde celbine muvaffak olamı
yor. (Gürütüler) 

VEHBİ Ef. (Konya) — Çok doğru söylüyor. 
LÛTFl B. (Devamla) — Sayalım mı birer 

birer? Sayılmaz ki. 
CAVlD B. (Kars) — Meclisin aczini izhar 

etmek demektir. Bu, olmaz efendiler. 
REİS — Meclisi Âli memleketin hâkimi mut-

lakıdır. Arzusu her zaman isaf olunur. Rica ede
rim. 

LÛTFl B. (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim, Konya tahkikat evrakını buraya istedik. 
Azîm bir asabiyetle, azîm bir heyecanla istedik, 
haniya geldi mi efendiler? Aradan altı ay geçtiği 
halde henüz gelmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Daha 
noksanı bitmedi. 

LÛTFİ B. (Devamla) — İşte size numune 
sonra... 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Konya ev
rakı birinci şubededir. 

REİS — Meclisi Âlinin kudretini tenkis edi
yorsunuz. 

LÛTFİ B. (Devamla) — Meclisi Âlinin kud
retini hâşâ tenkis etmiyorum. 
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REİS — Evrak gelmiştir. 
LÛTFİ B. (Devamla) — Bilmem ben görme

dim. Ve gelmediği kanaatindeyim. (Gürültüler). 
RAGIB B. ' (Kütahya) — O halde Meclisin 

hikmeti vücudu nedir? 
LÛTFİ B. (Devamla) — Efendim hatibin 

sözünü kesmek, hatibe değil, Makamı Riyasete 
tecavüzdür. Çünkü ben sadetten çıkarsam, sa
dede davet hakkı Riyasete aittir. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Öyle ise 
Reis emrettiği zaman hatip susar... 

LÛTFİ B. (Devamla) — Şimdi efendim; biz 
bu memurların azil ve nasbi, tebdil ve beca
yişi, tahvili hakkında her nezaretten birer liste 
istemiştik. Bu liste hepinizin bildiğiniz bir şey. 
Ben Meclisin Kudreti teşriiyesini tenkis edi-
yormuşum. Rica ederim ben mi tenkis ediyorum, 
siz mi tenkis ediyorsunuz? Liste istemiştik, Ali 
Şükrü Bey istemişti, efendiler bu liste hâlâ 
Meclise gelmedi. (Gelmedi sadaları) Peki neden 
gönderilmiyor? İcra kudreti bizde, bizim namı
mıza bu icraat yapılıyor. Halbuki biz böyle za-
lâm içinde hareket ediyoruz. Bu milletin mesu
liyeti bizim omuzlarımızdadır. Bunların maddi. 
mânevi mesuliyetleri bizim üzerimizdedir. Bir 
gün Dahiliye Vekili buraya geldi. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Dahiliye Vekili 
burada yoktur. Kimin huzuriyle müzakere edi
yorsunuz? 

LÛTFİ B. (Devamla) — Bir gün diyorum. 
I Kimin huzuryilc olursa olsun. Ben Meclisi Âliye 
i soyuyorum. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Hükümetin verdi
ği kanun kendi huzurunda müzakere edilir. 

LÛTFİ B. (Devamla) - - Kendi 'huzuriyle 
müzakere edilmek lâzımgelir, fakat Makamı Riyr 
set müzakereyi açmayaydı. 

REİS — Efendim maVûh\u fi tiniz bu femunrn 
bir'haftadır müzakeresine devam ediyoruz. Da
hiliye Vekâletinden her gün birisi de geliy'T. 

LÛTFİ B. (Devamla) --• Artık gırtlağımı
za çıktı. Dertlerimizi halledelim. Dahiliye Ve
kili buraya geldi. «Efendiler; verilen üç mil
yon kuru§ harcırah tahsisatı altı ay zarfında 
bitti, idare etmedi, ikinci altı aylık için üc 
milyon daha isterim» dedi. Memur tebdil ve 
tahvili keyfemayeşa yağma Hasanın böreği 
şeklinde icra edilirse ve harcırah tahsisatiyle 

i istenilen adamlar taltif olunursa, terfi edilirse 
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TTW 22.10 
buna harcırah tahsisatı yetişmez. Millet buna 
mütehammil değildir. Milletin istitaatı mali
yesini de nazarı dikkate alalım. Vatanın ah
valini bir kere göz önüne alalım. 

Şimdi valiler mi, vazifesini ifa etmedi, me
murini idare mi, vazifesini ifa etmedi? Yoksa 
ifa etmeye vakit mi bırakılmadı? Hamid Bey 
bu kürsüyü muallâdan Hükümet namına söz 
söylediği bir zamanda (esas makina bozuktur) 
dedi. Hamiyeti vataniyesine karşı kendisine 
azîm teşekkürler ederim. Zira bizim derdimizin 
en ziyade nereden neşet ettiğini, tamamiyle men
şeini söyledi. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karamsarı Sahih) 
—- Bir şey daha ilâve etti; siz kanunu mem
lekette tatbik ettirirseniz memurini idare de 
vazifesini yapacaktır; dedi ki bu, büyük bir söz
dür. 

LÛTFl B. (Malatya) — işte Meclisin kud
retsizliğini bu gibi şeyler gösterir efendiler. 
İstediğimiz evrak gelmiyor, demekle Meclisin 
kuvvei teşriîyesini tenkis ediyormuşum. Bu ka
bahat bana tahmil ediliyor. Rica ederim, siz 
muhakeme ediniz. (Yok, öyle şey yok sesleri) Şim
di efendim valiler idare memurları gittikleri mu
hitin ahvalini tamamiyle tefahhus etmeksizin, 
daha muhiti tetkik edip şekli idaresini tama
miyle tesbit edecek bir kanaat sahibi olmaksı
zın oradan tebdil olunuyor. Yerine diğeri 
geliyor. (Hulâsasamı söyle sesleri.) Pekâlâ. Son
ra efendim; bundan dolayı bir kere memurin 
ifayı vazife edemiyor, ikincisi, rüfekayı kiram
dan birisi, bütçe meselesi mevzuubahis değil
dir dedi. Bundan daha gayrimâkul daha gayri-
mantiki bir şey tasavvur etmiyorum. Müfettişi 
umumilik teşkil ediyoruz, her müfettişi umumi
ye top, tüfek veriyoruz, beşer bölüklük süvari 
ila makinali tüfeklerle mücehhez beş yüz kişi 
jandarma veriyoruz. Bu teşkilâtı müdebdebe ve 
muazzama para ile dönecek efendiler. Şimdi 
bu masarifi azîmeyi biz göze alıyoruz. Çünkü 
bu müfettişler kavaninin hüsnütatbikmi mu
rakabe edecektir. Kavaninin hüsnü tatbiki için 
evvelemirde memurinin maaşını vermek lâzım
dır. Bugün vilâyetlerden gelen telgraflar, fer-
yatnameler ayyuka çıkıyor. Memurlar beş aydan 
beri maaş alamamıştır. Bir jandarma neferi beş 
altı ay maaş alamazsa efendiler biz bunlrı hiç
bir zaman vazaifi inzıbatiyede istihdam edeme
yiz, her hangi bir vazifeyi tevdi ettiğimizde ka-
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atili altmış paraya satar, getirmez, mahalline tes
lim etmez. Çünkü açlık her fenalığı göze aldırır, 
memurin aç kalırsa hiçbir zaman inzibat temin 
edilemez ve kavanin hüsnü tatbik edilemez. Bi
naenaleyh memurinin aydan aya maaşını verme
liyiz. Bunu vermeye bizim bugün istitaatı mali
yemiz müsait değilse yeniden yeniye böyle mü-
debdeb, muazzam teşkilât ile bir masraf kapısı 
daha açmak muvafık mıdır (Pek doğru sesleri) 

Şimdi efendim; hulâsai kelâm olarak şunu arz 
edeyim ki; gerek istitaatı maliyemiz, gerek ahva
li siyasiyemiz böyle fazla masraf kapısı açmaya 
müsait değildir. Eğer valiler vazifelerini ifa et
miyorlarsa bu müfettişleri o valilerin yerlerine 
tâyin edelim. Bu kanunun reddini teklif ediyo
rum. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bütün mütalâat-
tan Meclisin, hükümetin gösterdiği şu şekle 
aleyhdar olduğu anlaşılıyor. Binaenaleyh kanu
nun heyeti umum iyesinin reddi lâzım gelir. 

HACI AHMEI) HAMDİ Ef: (Muş) — Kim 
aleyhtar? Kimse aleyhtar değildir. 

HACI TEVPlK Ef. (Kângırı) -~ Efendim, 
hükümet kanunu geri istiyor. 

ENCÜMEN R E M HAYDAR B. (Van) — 
Meclis istedi, Meclis geri alsın. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) -^ Efendim,, hükü
metin müfettişi umumilik hakkındaki şu lâyiha 
ve esbabı in ucubesini. (Esbabı mucibe yok «ada
ları) 

Peki. Lâyiha Heyeti Celilenizde üç dört gün
den beri dûrudiraz müzakere olunuyor. Bende
niz Dahiliye Vekili tarafından gelen müsteşarın 
huzuriyle icra edilen müzakerenin birkaç safha
sında bulundum. Dahiliye Vekâleti namına söz 
söyliyen müsteşar bey bu kanunun aleyhinde bu
lundu. Tamam olan şeyi nakza sây etti. Bende
niz demiştim ki; bu bir kaidei umumiyedir, ka
nunu buraya getiren adam şimdi nakzına sây 
ederse sayı merduttur. Çünkü kanunu getirmek
te bir mâna yoktu, demiştim. Kendi kendime. 
Halbuki bu müfettişi umumilik kanunu, bende
nizin anladığım bir nokta yarsa. Heyeti Celile-
niz içerisinden birçok arkadaşların imza ettikle
ri bir takrirden tevellüdetti. O takrir de taşra
larda halka karşı yapılan birçok mezalimin; bir
çok fenalığın önünü almak için verilmişti. 

Takririn mahiyeti de Meclis; icrai sıfatiyle 
içerisinden adam göndersin, tahkikat yaptırsın, 
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bunların derdine bir an evvel deva olsun. Yo
lunda bir tmenniden ibaretti. Zannederim Hü
kümet bu takririn Meclis tarafından nazarı 
tasvibe alınacağını hisseder etmez bu kanunu 
ortaya koydu. Ve o takriri geri bıraktırdı. 
Müfettişi umumilik Kanunu elde mevcut bu
lunan Teşkilâtı Esasiye Kanununun en son mad
desidir. Teşkilâtı Esasiye Kanununun - evvel
ce de bir arkadaşımızın söylediği veçhile - şe-
cerei tııbâya döndüğünü, kökünden başlanılıp 
başı bırakıldığını ispat ettiler. Eğer Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun mütemmimi bulunan Mü
fettişi Umumilik Kanunu tatbik edilmek icab-
ederse evvel beevvel o kanunu mevkii tatbika 
koymalı, saniyen Heyeti Muhteremece bu su
retle kabul edilmiş ve halka karşı her veçhile 
hizmet edeceği nazarı âlinizde taayyün etmiş 
bir kanunun aylardan beri tatbikatına başlan-
mamasmdaki esbab ve hikmet de bizce meçhul
dür. Bir kanun bu Heyeti Muhteremeden çı
kar da tatbikatı icra edilmez ve bu Heyet o 
kanunun tatbikatının teehhürüne de ayrıca bir 
karar vermezse niçin ortada kanun şeklinde 
mecmualarımıza giriyor? Her ne ise, gerek Teş
kilâtı Esasiye Kanununun son maddesini a tat
biki ve gerek Meclisi Âlinizden verilen takrir
deki müfettişlik kelimesini ele alacak olursak 
bu lâzım mıdır, değil midir? Bunu tetkik (tmek 
icabeder. Hepimiz ve hepiniz bilirsiniz ki, bir 
mesele hakkında ne suretle muamele cereyan 
ediyor. Devletin kanununa tevfikı muamele edi
liyor mu, edilmiyor mu? Memurlar vazifesini 
bihakkin ifa ediyor mu, etmiyor mu? Malı a-
kimde adalet tevzi olunuyor mu, olunmuyor mu? 
Bunları anlıyabilmek için bir teftişe lüzum 
vardır ve bu muhakkaktır. Müfettişin her hal
de bir vazifesi vardır. Teftişin vücubu, lüzu
mu, zatı mesele, zatı maslahat kabul edildikten 
sonra heyeti teftişiye hakkında ihtiyar edile
cek masarif acaba bütçemize kabili ithal midir? 
Bunun konmasına imkân var mıdır, yok mu
dur? Bu ayn bir meseledir. Halkın parasını 
alan bir heyet, halkın vergisini alan bir heyet 
ve halkın elindeki malına, halka hizmet etmek 
noktai nazarından usulü meşruası dairesinde 
vazıyed eden bir heyet, halkm işi görülüyor mu, 
görülmüyor mu diye anlamak için tâyin ede
ceği böyle memurların masarifini nasıl olabi
lir de esirgeyebilir? Saniyen bu masarif esir
genmediği gibi şimdi zannedersem bu müfettişi 
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| umumilik Kanununu ortaya koymak lâzımgelirse 

ve o müfettişi umumiye verilen vazaif birer 
birer tadat edilmek lâzımgelirse bunun tatbiki 
imkânı yoktur. Eğer Anadolu'da ve memleketi
mizde yapılan işleri anlamak ve bu işlerin kanu
na muvafık, Meclisin amaline muvafık bir su
rette cereyan edip etmediğini anlamak lâzımge
lirse bir takrirle muvakkaten bu teftişata mü-
taallik mesaili esaslı düşünerek ve şimdiye ka
dar yapılan tatbikattaki noksanları bularak it
mam edelim. Yoksa bunu da alelacele çıkarıp 
da teftiş namı altında gönderecek olursak (Lût-
fi Beyin fikrine iştirak ederim) parayı israf et
miş oluruz. Binaenaleyh hulâsa olarak arz ede
ceğim bir nokta varsa; bu Müfettişi Umumilik 
Kanununu doğuran takririn mevkii müzakere
ye alınarak müzakere edilmesini ve bir karar 

i verilmesini rica ederim. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Şimdiye kadar evvelâ 

bendeniz sonra diğer arkadaşlar bu kanunun nak-
.zma dair bir kelime telâffuz etmedi. Ve herkes, 
her arkadaş daima bu şekil ile Ve bu suretle mem
lekete hizmet olmıyacağını söylediler. Ve mütte-
fikan kanaatlerini sarf ettiler. Yalnız Dahiliye 
Vekili Muhteremi buna kail oluyorlar ve buyu
ruyorlar ki ; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinden mülhem olarak bu kanunu yaptık. 
Orada müfettişi umumiler vardır. Ve müfettişi 
umumilerin maiyetinde müfettişler istihdam edi
lecektir. menatıka taksim de oradan alınmıştır. 
Hakikaten Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 - 24 
ncü maddeleri bunlardan bahistir. Fakat 22 - 23 
ncü maddelere çıkmadan evvel, Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun onuncu maddesi mucibince mem
leket coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet nok
tai nazarından vilâyetlere, vilâyetler kazalara 
münkasem ve kazalarda nahiyelerden terekküb-
edecek. Evvelemirde bu maddeyi ne vakit yaptı
lar ki, müfettişi unmmiyeye ihtiyaç messetti? 
Binaenaleyh müfettişi umumilikler o esas üze
rine konmuştu. Burada Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun birinci maddesinden başlıyarak kazalar 
nahiyelerden terekkübeder de müfettişi umumi
ye sıra gelirse, biz de kendileriyle beraber bağı
rırız. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibin
ce mahallî şûralar, idareler teşekkül ettikten 
sonra halk tabakası hakkını kullandıktan sonra 
onlara tecavüz oluyor mu? Olmuyor mu? Bun
ları tetkik için oralara müfettişi umumiler gide-

' cek. Yoksa mesele bugünkü tarzı idareyi teftiş 
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etmeye lüzum var mı, yok mu? Bahsi değildir. 
Bugünkü tarzı idareyi elbette teftişe lüzum var
dır. Fakat bugünkü idareyi bugünkü tarzda tef
tiş olabilir. 

Yoksa bugünkü tarzı idareyi yarınki tarzı 
idarenin müfettişi umumileriyle teftiş ettirecek 
değiliz, sonra onları da bugünkü bozukluklar 
içinde mahvederiz. Eski livalar vilâyet oldu. 
buyuruldu. Eski livalar şûradaki tarife göre 
Aâlâyet olacaktı, vilâyet olduktan sonra, mü
fettişler teftiş edecektir. 

Bendeniz evvelâ arkadaşlarımın sözlerine 
cevap vereceğim, sonra noktai nazarımı söyli-
yeceğim. Müfettişi umumilerin vazaifinden, 
ehemmiyetinden ve asayişe, kavaninin tamamen 
tatbikine bakacağından bahsettiler. Tabiîdir 
onlara bakacak. Fakat bugünkü valilerin de 
aynı vazaif üzerlerinde yüklüdür. Onlar bakmı- • 
yorsa baktırmak için başka müfettişlere lüzum 
var mı? Böyle alelıtak sorulursa - ki ekseri ar
kadaşlar bu noktadan tutuyorlar ve yanlış yo
la gidiyorlar - bugün müfettişliklere ihtiyaç hâ
sıl olmuş ve geçmiştir. Hattâ insan memlekette 
teftiş fikriyle değil, gözü yumuk olarak elini 
uzatsa suiistimale dokundurabilir. Binaenaleyh 
teftiş zamanı geçmiştir. Fakat, bu tarzda tef
tiş değil böyle memleketin manatıkı mahsusa-
smda, bugünkü şekilde hali sulh avdet edip. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu bihakkin tatbik 
edilmedikten sonra derhal bu manatıka taksim 
etmek o kadar fenadır ve o kadar mahzurludur 
ki ; biz bunun aleyhinde bulunuyoruz. Yoksa 
memleket sulhu umumiye kavuştuktan sonra 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu bihakkin tatbik 
edilip de 23 ncü maddesine geldikten sonra tak
sim edilecek manâtık belki buna benziyecek ve
yahut böyle tesbit edilecek, belki de edilmiye-
cektir. Manatıka taksim edilmek demek, be-
hemahal, her halde tesbit etmek demek değil
dir. 

Sonra arkadaşlardan birisi, üç kişiden mü
rekkep teftiş heyetlerine taraftar oldu. Bu da 
yanlıştır. Bu icra ve teftiş işi bizde daima âdet
tir. Her hangi işi görmiyecek iseniz Meclise ha
vale edersiniz. Dikkat buyurulursa memleke
timizde iş görmiyen idare memurları daima ev
rakı mecalisi idareye, komisyonlara havale 
ederler.. İdarenin ruhu, sıkı teftiş ve vâsi sa
lâhiyettir. Bizim memleketimizde memleketi uyan-
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dıraeak, ileri götürecek, vâsi salahiyet, sıkı teftiş, 
vazifesini suiistimal edenleri derhal tecziye. Fakat 
salâhiyeti tevsi etmek ve bu da öyle iki kişi ile, 
üç kişi ile, dört kişi ile olmaz. 

Şimdi bendenizin noktayı nazarım; bu ka
nunu Teşkilâtı Esasiye Kanununa ibtina etti
rerek kabul etmek demek, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu hepimizin ve milletin nazarında 
keenlemyekün yapmak demektir. Hepimiz ümid-
ediyoruz ki memlekette Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun ihtiva ettiği mevat bilhakkin tatbik 
ettirilirse o vakit bu müfettişi umumilikten 
memleket refah ve saadet yüzü görür ve halk 
hakkına sahibolur. Bu müfettişi umumileri şim
diden tatbik edip de aksini gördüğümüz tak
dirde hepimiz inkisarı hayale uğramış ve fazla 
olarak bütçemize ağır bir yük ilâve etmiş ola
cağız ve Teşkilâtı Esasiyeden de hepimiz so
ğumuş olacağız. Binaenaleyh arkadaşlarımızın 
dediği gibi, bihakkin Tuba ağacı gibi muallâk 
yapmaktan ise bunu köylerden başlıyalım ve 
idarei mahalliyeleri teşkil edelim. Ondan son
ra onları teftiş edecek adanı arıyalım. Bugün
kü tarzı idareyi, teftişi de ayrıca düşünelim. 

Meclisin istediği teftiş; arkadaşlarımızdan 
bâzıları gitsinler vilâyatı teftiş etsinler dedik
leri bu ikinci kısımdır. Teşkilâtı Esasiye Kanu--
nunda olan değildir ve hattâ Müdafaai Milli
ye Encümeninde bu, müzakere edilmiştir. Hü
kümetin de noktai nazarı, Meclisin de noktai 
nazarı bugünkü vaziyeti fevkalâde memleket 
içinde yapılan suiistimalleri menetmek üzere 
acilen bir tedbir olmak üzere yapılmış bir tef
tiş heyeti idi. Yoksa böyle esaslı bir teftiş ve 
milletin yegâne ümidi olan kendi hakkını kul
lanmaya nıütaallik bulunan Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu çürütecek bir kanunu kabul etmek 
doğru değildir. (Bravo, sadaları) Bendenizce 
bu kanunu reddetmek doğru değildir. Bunun 
müzakeresini tehir eder ve encümene gönderi
riz. (Reddedelim, sadaları) 

ENCÜMEN REÎSl HAYDAR B. (Van) — 
Vehbi Beyefendi refiki muhteremimiz sözünün 
başında bendenize tariz ve heyeti mecmuasını 
ise teyidetmiş olduğundan dolayı kendilerine 
teşekkür ederim. Ben sekiz on defa tekrar et
tim, bir daha tekrar edeyim, encümen bu ka
nunu istemedi ve kendisi yapmadı. Burada bir 
celsei hafiyede teftişe ait bir takrir verildi ve 
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Heyeti Umumiyeniz onu büyük bir heyecanla 
istedi. Hattâ bâzıları Refet Paşa Hazretlerine 
dediler k i ; isterseniz şimdi getiriniz. Sabaûıa 
kadar oturalım ve çıkaralım. 

DOKTOR SUAD B. (Kastamonu) — Bu 
müfettişlik kanunu değildi. 

HAYDAR B. (Devamla) — Rica ederim! 
Bendeniz bunu söylemiyorum, esasen bu mev
cut değildi ki, size istenilen budur diyeyim, 
hepisini arz edeyim. Nihayet müstaceliyet ka
rarı verildi, önce Hükümet bu kanunu yaptı 
ve ertesi günü bize tevdi etti. Bize tevdi edi
len kanun, Teşkilâtı Esasiyedeki müfettişi umu
milik Kanunudur. Yoksa bu Meclisten gidecek 
azayı muhteremenin müfettişi umumilik vazife
sine ait kanun değildir. 

Esasen Heyeti Muhteremeniz için, suiistima-
lâtta ve idaresizlikte bulunan memurları teftiş 
ve murakabe için, Hükümetten; bize müsaade 
ediniz, biz içimizden müfettiş göndereceğiz ve-
yahutta bir talimatname yapınız diyerekteıı 
böyle bir müsaade istihsaline ve talebe lüzum 
yoktur. Geçenlerde de arz ettim.. Meclis içinden 
gönderilecek heyetler (Anket parlmanter) yani 
murakabei teşriîye mânasını tazammun eder ve 
murakabei teşriîye doğrudan doğruya Meclis 
içinden doğacak bir haktır. Hiçbir vakit Meclis; 
biz sizin aleyhinize silâh makamında kullanmak 
üzere bize bir talimatname yapınız demez ve 
diyemez. Diyemediğine göre. ve bize de; Teşki
lâtı Esasiye Kanunundaki 22 ve 23 ncü madde
lere dair müfettişi umumilik lâyihai kanuniyesi 
tevdi edildiğine göre, biz bu kanun lâyihasını, 
müfettişe verilmesi lâzımgelen hakkı muraka
beyi ve saireyi nazarı itibara alarak buna muha
lif olmaması cihetini tetkik ettik ve Meclisi Âli
lerine tevdi ettik. Bundan dolayı zannederim 
kabahatli olmadık. Herkesin mütalâasına hür
met ederiz. Arkadaşlardan rica ederiz ki, bu nok-
tai nazarı itibara alsınlar. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendin. 
bir sualim var, müsaade buyururmusunuz ? Mec
lisi Âli buyurduğunuz takrir üzerine bu ihtiyacı 
hissetmişti. Acaba Hükümet bu kanunu yapar
ken bu takriri nazarı dikkate aidimi? Encümen 
bunu nazarı dikkate aidimi? Zannederim ki ve 
o takrirde Meclisin noktai nazarı ve bizim yüz 
yedi imzayı muhtevi olan talebimiz böyle bir 
müfettişi- umumilik kanunu değildi. 
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HAYDAR B. (Van) — Buyurduğunuz veç

hile encümene bu suretle geldiği doğrudur. Fa
kat bu iddia bize ait değil efendim. Çünkü Hü
kümete teklif ettiğiniz, Hükümetin verdiğini en
cümene mal etmeyiniz. Rica ederim. Kaç gündür 
bağırdığımız budur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bizim de 
dediğimiz odur. 

HAYDAR B. (Van) — Rica ederim, Hükü
met şu kanunu bana veriyor, ben onun sizin ka
bul ettiğiniz esasata mugayir olmamak cihetini 
tetkik ettim. Kabahatini oldu? (Hayır sadaları) 

RASlH Ef. (Antalya) — Encümen namına 
izahat verirken buyurdular ki, Meclis teşriî bir 
meclistir. Meclis namına gidecek heyeti teftişiye 
anket parlmanter olur. Evet? Vaktiyle bizim 
Meclisi Mebusana göre bu doğrudur. Fakat bu
günkü Meclis yalnız teşriî değildir, icra salâ
hiyetini de haizdir. Binaenaleyh anket parlman
ter olamaz. Meclisten gidecek bir heyeti teftişiye 
doğrudan doğruya Meclisin salâhiyetine taal
lûk eder bir vazifeyi görecektir. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Reis Beyefendi 
encümenden bir sual daha sormak istiyorum, 
Haydar Bey rica ederim cevap versinler. 

Buyurdular ki bu müfettişi umumilik kanu
nu Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki müfettişi umu-
miliktir. Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki müfet
tişi umumilik suların ve sairelerin teşekkül 
edeceğine binaen kendi tesvii mezuniyetiyle iş gö
recek bir heyeti, Hükümet tarafından tâyin 
edilecek bir memurun murakabesi altına verme
ye razı mıdır, değil midir? Ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun ruhu nedir? Bize bunları tefsir 
etsin. •& 

HAYDAR B. (Van) — Siz kendi kendinize 
tefsir ediniz. 23 ncü maddeyi veren ben değilim. 

i ZEKÂI B. (Adana) — Reis Bey müsaade 
. buyurun, Heyeti Celileyi tenvir edeceğim. Mü-
| fcttişi umumilik lâyihasının Dahiliye Encüme-
! nince tetkik edilen şekli Heyeti Celilenizce gay-
' fimalûmdur. Makamı Riyasetin müzakere edil-
1 mek üzere tabı ettirdiği encümen lâyihası değil 
| yalnız Hükümetin teklifidir. Binaenalyelı o şekil 

ile bu şekil arasında büyük fark vardır. 
(Tahtaya yazıldı sadaları). 

RElS — Efendim müzakerenin mebadisinde 
zannederim ki arz ettim. Bu matbu teklif Hü-

i kümetin teklifidir. Encümenin tadilâtı tahtaya 
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yazıldığı gibi iki maddede ufak bir tadilâttan 
ibarettir. Maddelere geçildiği zaman okuruz. 
Not •edersiniz. 

Salâhaddiıı Bey, buyurun efendim. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Muhterem 

efendiler. Mevzuubalıs ve müzakere olan mesele be -
ninı ihtısasun olan bir mesele değildir. Bu kür
süde bu mesele için söz söylemeyi arzu etmez
dim. Fakat meselenin memleketin menafii âliye-
sine taallûk etmesi ve idare esasının medeni mem
leketlerde kavaidi temriyeye mübteni olması ha
sebiyle bu hususta bir- az arzı malûmata mec
buriyet hissettim. 

Efendiler bu müfettişi umumiliğin memle
kette tesisi lüzumuna biz bir kere Teşkilâtı 
Esasiye kanuniyle karar verdik. Ve alâkadar 

olduk. Saniyen müfettişi umumilik meselesinin 
bir an evvel tetkik edilmesi keyfiyetini memle
ketin ahvali idaresinde bilhassa eyyamı ahi rede 
başka türlü bir salâh ve intizam vücut bulma
sını his ve teyakkun ederek bilhassa istedik. 
Şu iki nokta i nazaradan hükümet bir kanun ile 
karşımıza çıkmıştır. 

Şimdi 'bendeniz Heyeti 'Âliy elerin den bunu 
anlamak istiyorum. Acaba memlekette doğru ve 
mâkul bir idare esasının vaz'ı bizim matlubu
muz değil midir? Bu noktada müttehit değil 
miyiz? Pekâlâ o halde acaba Hükümeti neden 
muahaze ediyoruz? Bu müfettişi umumilik ka
nuniyle eğer 'Hükümet maksadına varabilecekse 
ve şimdi arz edeceğim esbabı fenniye ve idariye 
ile bir* salâh vücuda getirecek ise neden yapmı-
yalım.? 

(Tetiri]) getiremiyeceği meselesinde İlende
niz anladıklarımı arz edeceğim. Şimdiye kadar 
arkadaşlarımızdan bir kısmı, bu teşkilâtın mu-
cibolacağı birtakım masarif nokta i nazarından 
buna karşılık bulunamaz dediler. Birtakımı da 
burada icrayı umur edecek olan zevatın ne su
retle intihabolunması lâzımgeleceğinden, kud
reti teşriîye ve icraiyenin daha kuvvetli ola
rak yapılması veya yapılma masındaîi, yani fü-
ruattan bahsettiler. Beııdenizce idarel mülkiye
de bir salâh ve bir kudret vücudu matlup ise 
behemehal teşkilâtı idariyede ıslahat lâzımdır. 
Efendim nasıl kabili tasavvurdur 'ki, 67 liva 
doğrudan doğruya bir mer'keze merbut olara'k 
idare olunsun ve bir merkez, bir makam bu 
memleketlerin her birisinin inzibati idari ve 
inzibati siyasisini, teraJkkıyat ve tekemmülâ-

tını takibedeibilsin ? Beııdenizce bu mantıksız
lıktır. Bu arilıy«amadığım bir meseledir. Heyeti 
Âliyeleri bunu hali üzere bırakırsa memleket 
de salâhı idariye doğru katiyen gidemez. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Fransa'da 86 deparman var. 
Bunu 'bir m«rkez idare ediyor. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Onu arz 
edeyim. 

Efendim Fransa'da (86) departmanı bir 
merkez idare eder. Fa'kat her memleketin ayrı 
telgrafı vardır ve on dört saat içerisinde bir 
baştan bir başa 'gidilebilir. Tarzı idaresi, hattâ 
tâyin olunan zevatın mahiyeti ilmiyesi bilin-
miyen bir memlekette böyle yapmak, anarşiye 
gitme demektir. Efendiler bu memleket evvel
ce idare olunduğu zaman hic olmazsa elimizde 
vilâyetler vardı ve Dahiliye Vekâleti 14-20 ve 
daha evvel 24 vilâyete muhata]) idi. Bugün vilâ
yetleri 67 tane eüz'ü livaya taksim ve hepsi de 
kendi kendine idare olunmak üzere salâhiyet 
ita olunduğu zaman beşini, altısını bir merkeze 
celbederek, idare olunup olunmadığını evvel
emirde teftiş etmek ve idareye muktedir ve 
müstait !bir hale getirdikten ve ona emniyet ge
tirdikten sonra bırakmak lâzımgelmez mijdi? 
Vilâyetlerin şekli idarei sabıkını neden bozduk? 
Eski vilâyetlerden efendiler ne zarar gelmiştir? 
Efendiler size pek açık olara'k söyliyeceğim ki. 
ilk hata oradan başlamıştır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Salâhaddiıı Bey 
affedersiniz. Bu 67 liva son ik tıs ab etmiş olduğu 
şekli idareye nazaran birçok- mesailde sahibi 
salâhiyet oluyorlar. Şu halde bu 67 liva eskisine 
nazaran zannediyorum ki, daha az merkeze mer
but kalacaklar. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Daha gü
ze1! buyurdunuz. Onların yapacakları işte faili 
muhtar olup olmadıklarını, yapmaya muktedir 
olup olmadıklarını kim görecek beyefendi? Liva
ların ne tarzda idare olunduğuna dair merkezde 
katiyen bir şey bulamazsınız. Memleket bu suret
le idare olunamaz. Memleketin her tarafı tellerle 
merbut olursa bilinir bir .surette idare olunur ve 
o zaman sağlam bir makimi tesis edilmiş olur. 

Efendiler, bizim memleketimiz ilim ve irfan
la ve saire ile donatılmış bir memleket değildir. 
Bu memlekette evvelâ gayet kuvvetli ve mazbut 
bir idare tesis etmeli, gayet muntazam bir idare 
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yapmalıdır. .Başka, türlü bir idare yaparsanız is
tikametleri kaybedersiniz. Bendeniz idarei mer-
keziyenin kuvvetlendirilmesinde yalnız başka nü-
katı nazar düşünüyorum. Bir taraftan bu memle
ketin bu suretle idare olunamıyaeağı o kadar be-
dihidir ki; ispata girmek istemem, 67 taburu bir 
merkezden idare etmek kabil olur mu? Mantığı
nıza müracaat ediyorum. (Asker gibi olmaz, sa-
daları.) Tıpkı asker gibidir. (Daha zordur, sacla-
lan.) Elbette daha zordur. Çünkü askerlik bir 
idarei inzıbatiyeden ibarettir. Talim ve taalJümii 
muayyendir. Halbuki idarei mülkiyenin birtakım 
desatiri vardır. İdarei mülkiye yalnız idarei mül
kiye değildir. Maliyesi, maarifi ve sairesi hep 
birbirine muvazi giddr. Efendiler teşkilâtı idari-
yemizi salâh ve ıslah namına olarak biz nıaattes-
süf idareyi yarı değiştirdik. Yani birtakım vilâ
yetler vardı ki, sakat şekilde idi. O vilâyetleri 
ortadan kaldırmakla iyi bir iş işlemedik. Şimdi 
sebebini anlatayım. Hiç olmazsa valiler kendi 
mmtakai vilâyetlerinde âmiri müstakildi. Bina
enaleyh tabiatiyle bir teftiş vardı. O valilerin 
ellerinde bir atı ve arabası yoktu. Bir yerden di
ğer bir yere gitmek için defterdardan harcırah 
almak için muhasebede para bulunup bulunmadı
ğın] anlamak harcırah için müsaade almak zaru
retindedir. Böyle valilerle tabiatiyle hiçbir is 
görülemez. Binaenaleyh esasen idarei dahiliyenin 
ınuvaffakiyetsizliği, kendisinin muntazam bir 
plânı olmamasından ve istediğini anlatamuma-
sındadır. Siz orduların ıslah ve salâhı için lâzım 
olan şeyi verdiğiniz bir zamanda,' memleketin ve 
ahalinin saadetini tazammun eden bir idare için 
de ufaktefek masarifi niçin vermiyorsunuz efen
diler? 

LÛTFlB . (Malatya) — Verdik. 
SALÂHADDlN B. (Devamla) — Verilme

miştir efendim. İşte bu, verilecek şeylerden biri
ni teşkil ediyor ve Hükümet bunu istemekte pek 
haklıdır. Efendiler, memleketi idare etmek de
mek, halka saadet vermek demektir, halkın âti
sini kurtarmak demektir. Bu kadar âli ve mühim 
olan bir meselede bu makinanm güzel işlemesi 
acaba niye mütevakkıftır ve ne yapmak lâzım ge
lecektir? Bu; zannederim en ziyade muhtacı te
emmül meseledir. İdarei mülkiyeye bir kuvvet 
vaz'ı ve onu işletmek keyfiyeti zannederim bu 
Meclisi Âlinin en ziyade temini muvaffakiyetini 
mucibolacak esbaptandır. Mütarekeyi mütaakıp 
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ordu mıntakaları dâhilinde asayiş ve inzibatın te
mini için Hükümet Düveli Mütelifeye karşı bir is 
yapabilmek zanniyle ordu mıntakasmda asayiş ve 
intizamı ordu kumandanlıklarına ihale etti. Şu 
suretle o vakitten bu vakte kadar elyevm manatı-
kı memleket içerisinde bir idarei askeriye vardı. 
İnzibat umurunu tekmil ordu kumandanlarından 
soruyordu. Neden acaba? 

SİRRİ B. (İzmit) — O salâhiyet veııi verildi. 
SALÂHADDlN B. (Devamla) — Tâ müta

rekeyi mütaakıp o emir, lılrkânı Har biyeden İs
tanbul'da yapılmış ve verilmiştir. Onunla her ta
rafa karşı durulabiliyordu. Şekavete karşı ted
bir idi. Efendiler, memleket idaresi rüesayı ida
renin mesuliyetine mevdudur. Nerede o rüesayı 
idare ki, memleketi idare etsin ve inzibatı temin 
etsin? Siz bu inzibat ve asayişi bundan böyle or
dunun üzerine yükleteceksiniz. Ve orduyu ken
di vazifinden hariç işlerle meşgul edeceksiniz. 
Acaba bununla doğru bir iş mi yapıyoruz? (isti
yoruz, sesleri) O halde efendiler, idareye kuvvet 
veriniz". Sivil idareye yani mülki idareye kuvvet 
veriniz. Ve ona kuvvet vermekten korkmayınız. 
Çünkü verdiğiniz kuvvet kanuni bir kuvvettir. 
Pek yanlış yola gidildiğini gördüğüm için biraz 
kanaatimi arz etmek istiyorum. 

LÜTFl B. (Malatya) — Öyle değil Beyefen
di. 

SALÂHADDlN B. (Devamla) — Nasıl ol
duğunu bilâhara zatıâlinizden öğreniriz. 

Efendiler, sivil idareye, yani, idarei mülki
yeye kuvvet bahşetmek bizim borcumuzdur. O 
kuvvet ancak salâhiyette, tabakatı idarede esas
lı terakki edebilecek kademeler bulunmasiyle 
olur. Bugün memleket sırf mutasarrıflıklar
dan ibarettir. Yani vilâyetler filân sözdür. 
Baştan başa mutasarrıflıklardan ibaret olan bu 
memleketin üzerinde Dahiliye Vekâletinin va-
zifei murakabesini yapacak kimlerdir? Efen
diler. koca bir memleketin hepsini fırka mm-
takalarına taksim edin ve merkeze bir Harbiye 
Vekâleti koyun memleketi idare et deyiniz, 
edemez. Bakınız teşkilâtı askeriyenin mükem
meliyeti ve memlekette az - çok bu makinanm 
muntazam olması doğru yerine konmuş olma
sındadır, fakat teşkilâtı mülkiyede bu yok
tur. Bunun hatasını çekiyoruz. Yeni vilâyetler 
yapamadık. Ve eskileri yıktık, yenileri yapa
mazsak idaremiz yine böyle gider. 
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Efendiler, müfettişliklerin tesisi eğer bizim 

bütçemizi, idaremizi yıkaeaksa - ki, bendeniz bil
miyorum - hiçbir menfaat temin etmiyeeektir. 
Efendiler; menfaat temin ettirebilmek sizin 
elinizdedir ve onu istemek lâzımdır. Geniş olan 
mmtakalardan bahsetmek isterseniz otomo
biller vardır. Memleket kendi başında bü
yük ricali idare görmek ister. Bir kısım ar
kadaşlarımız, orduları bulunan müefttişli'kler 
ne olacak? Diyor. Efendiler, ordu filân yok
tur. Biz bugün mevcudolan jandarma kadro
muzda bu müfettişi umumiliklerin olabileceğini 
düşünerek encümeninizde altı tane seyyar jan
darma alayı, mahsus seyyar olarak kabul et-

~ mistik, bu orada vardır. Saniyen Hükümet lis
tesinde beş on müfettiş koymakla bunların 
hepsini tâyin etmeye mecbur değiliz. Salisen 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun icabatmdan fa
kat sonuncu icabatmdan diyorlar. Efendiler, 
bu birinci ieabatmdandır, ve bunun aksini iddia 
ederlerse bendeniz müteşekkir olacağım ev
velâ bir memleket öğrenilir, ondan sonra onun 
üzerinde iş yapılır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Hâlâ mı iğreneme
dik? 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Efendi
ler, hiçbir şey malûmunuz değildir Maalesef 
Memleketin nüfusu ve ahvali coğrafiyesi, yol
lan hiçbir şey mazbut ve mukayyet değildir-. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Memlekette otu ili
yoruz. Geziyoruz, nasıl bilmiyoruz? 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — O halde 
öğrendiğinizi çıkar söylersiniz. Gayet gariptir. 
Bu tarzın mânasını aıılıyamıyoııını. İdrake hür
met etmek lâzımdır. Efendiler, masraf denilen 
şey vahi bir şeydir. Vahi bir iddiadır. Çünkü; 

• altı müfettiş tâyin edince idarede bir topluluk 
temin edeceksiniz. Diyeceksiniz ki: Efendiler 
bundan ne hâsıl oluyor? Memurinin ademiistik-
rarmdan, memurinin hukuk ve menafimin mu
hafaza olunamamasından hepiniz müştekisiniz. 
Bugün merkezin etrafında pekçok tufeyli emel
ler dolaşabilir-. Fakat, bunlar müfettişi umumi
liklerin elinde salâhiyeti oldukça madun nııılha-
faza olunur ve binaenaleyh memlekette emni
yet ve asayiş ve adalet bir dereceye kadar bir 
süzgeçten daha geçer. 

Sonra idare meselesinde Teşkilâtı Esasiyede 
nahiyelere verilen vazaif yaptın!acak. Efendi-
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ler, nahiyeleri kim teşkil ettirecek? Teşekkül 
eden nahiyelerin vazaifini ifa edip etmediğini 
kim. tetkik edecek? Esasen memleketi idare 
noktai nazarından kim tetkik ve tetebbu ede
cek? Bunun için usulünüz nedir? Bu usulü yal
nız bii' merkezde tesis etmekle maksada mu
vaffak olamazsınız. Onları tanıyacak, tetkik 
edecek, anlıyacak heyetler, müfettişi umumiler
dir. İlmi ve irfanı olanlar buradadır, istatistik
ler orada tanzim olunacak, memleketin varlığı
na doğru yürüyebilmek için bunu kabul etmek 
katiyen lâzımdır. 

Müfettiş kim olacak? Ali Efendi, Veli Efen
di, bıı mevzuubahis değildir. Meclis istediği za
man istediği mıntakayı teftiş eder, icra eder, 
kumanda eder, ne yaparsa yapar. Fakat, mu
vakkattir, efendiler. Bir Devlet idaresi teşkili 
için o idarenin merkezi olan çekirdek, esaslı bir 
surette olmalı, onun da dosyaları olmalı. Tet-
kikat ve tetebbuat elden ele geçecektir. Mu
vakkat teftişler bir devletin idari hayatında 
esaslı salah vücuda getiremez. O yalnız bâzı ya
rayı iyi yapar; bâzı yarayı yapamaz. Mutlaka 
daimî olmalıdır. Daimî olmak için ne suretle 
olacağını siz düşünürsünüz. Bu kanun Müfet
tişi umumilik Kanunudur. Bu da bendenizce 
ikinci derecede bir meseledir-. Hem teftiş edilir, 
hem icra edilir. Müfettişi umuminin başlıca va
zifesi, memleketin siyaseti umumiye ve siyaseti 
iktisadiyesidir. Mahallerinin siyaseti idariyesini, 
siyaseti dâhiliyesini valiler yapacaktır. Fakat 
onların, âciz olacaklar] yerde onun temin edece
ği kuvvettir. Elhasıl bu bir kademi idaredir. Es
ki Osmanlı eyaletleridir. Müfettişler eyalet bey
lerbeyidir. Bu katiyen lâzımdır. Vilâyetleri yık
tık, mutasarrıflar elinde bıraktık. Halbuki tet
kik ve teftiş edemiyoruz ki. Gönderdiğimiz mü
fettişler eşkâl ile değil esasla uğraşacaktır. Bu
nun kabulü fevkalâde lâzımdır. 

REİS — Efendim encümenin reisi ve maz
bata muharririnden maada 33 zattan yirmi biri 
sözünü söyledi, on üçü kaldı. (Müzakere kâfi 
sesleri) müzakerenin kifayeti hakkında takrir
ler vardır. Reyinize arz edeyim. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — En mü
him bir kanun için müzakere nasıl kâfi oluyor? 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakereyi kâfi görmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Müzakereye devam ede
ceğiz. On dakika teneffüs, 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 4 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KATİP : Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu, celseyi küşad- I 
ediyorum. 

7. — İSTİZAHLAR 

1. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Adapa
zarı ve Çarşamba'dan nefyedilen şahıslara ve • 
Samsun'da şehir haricine çıkması menedilen 56 
kişiye ve Samsun ve Amasya livalarında şakavet 
icra eden Rum eşkıyasına dair Dahiliye Vekâletin- \ 
den istizah takriri 

REÎS !— Bir takrir vardır okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine | 
Adapazarı Kereste Tüccarı ve Dâvavekili Os

man Said Beyin bir Eylülde İstanbul'a ve Çar
şamba kazasından Hacı Hurşid ve Hacı Zekeri-
ya beylerin Gümüşane'ye teb'idolunduklaıı ve j 
Samsun'da elli altı kişinin şehirden harice çık
maları menolunduğu ve Samsun, Amasya liva
ları dâhilinde icrayı faaliyet etmekte olan Rum 
eşkıyasının her gün Müslüman köylerini bas
makta ve kezalik her gün beş altı Müslüman 
öldürmekte oldukları istihbar kılınmıştır. Bun
ların sahih olup olmadıkları ve sahih oldukları 

• takdirde işbu teb'it fiillerinin hangi kanunlara 
müstenit bulunduğu ve Rum eşkıyasının bu ka- I 
dar çoğalmasına kimlerin sebebiyet verdiği ve 
bunların derdesti ile izalei şakavet için ne gibi 
tedabir ittihaz olunduğu hususlarının Dahiliye 
Vekâletinden istizah olunmasına karar veril
mesini talebederim, efendim. 
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Lâzistan Mebusu 

Osman Nuri 

REİS — Efendim, Lâzistan Mebusu Osman 
Bey, Dahiliye Vekâletine bir istizah takriri 
veriyorlar. Reyinize havale ediyorum. İstiza
hı kabul edenler lütfen el kaldırsın. İstizah ka
bul edilmiştir. | 

Malûmuâliniz Nizamnamemiz mucibince Da
hiliye Vekâletine tebliğ ve ruznamemize de it
hal edeceğiz. Eğer birkaç gün tehiri hakkında 
vekâletten cevap alırsak o vakit Heyeti Celile-
nize arz ederiz veyahut hemen cevap vereeekler-
se onu da Heyeti Celilenize arz ederim. 

SIRRI B. (İzmit) — Reis Bey, gün tâyini 
lâzımdır. Bendenizin de bu meseleye dair bir 
sualim vardır. Beraber olursa ikisi birden hal
lolur. 

. REİS — Tabiî efendim. Bu meseleye müta-
allikse tabiatiyle olur, sualleri ve istizahları 
tevhidederiz. Birlikte cevap verirler, efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Vekâletlerden vuku-
bulan suallere geç cevap vermek mûtadolduğu 
için lütfen Makamı Riyasetten tekidedilsin. 
(Handeler) Hariciye Vekâletinden bir sualimiz 
vardır. Hâlâ cevap alamadık, Patras 'a iki ay 
evvel Yunanlılar tarafından götürülmüş olan 
hemşerilerimiz hakkında ne muavenet yapıla
biliyor? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Hariciye Vekâletinden cevap 
verilmemiş hiçbir sual yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Reis Bey, Adliye Vekâletince cevap 
verilmemiş sual yoktur. 

REİS — Kalemin kuyudatı gösterir, rica 
ederim. Yann çıkar ne kadarının cevabı gelmiş
tir. Birer birer arz ederim efendim. (Gürültü
ler) 

2, — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin, Kars Kongresi hakkında Hariciye Ve
kilinin izahat vermesine dair takriri . 

REİS — Kars Kongresi hakkında Hariciye 
Vekâletinden izahat verilmesini arzu.ediyorlar. 
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Riyaseti Celileye 

Kars Kongresi hakkında Hariciye Vekâletin
ce izahat verilmesini tekli £ ederim. 

22 Teşrinievvel 1337 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

HARİCÎYE VEKÎLI YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Efendim, bendeniz evvelemirde 
bunun için söz istedim ve bâzı arkadaşlardan 
rica ettim. Üç gün oluyor, Kars Muahedesini 
alıyoruz. Fakat Türkçesi iyi tercüme edilmeden 
gelmiş. Fransızcası da natamam olarak geldi. 
Emrederseniz iyi tercüme edilmiyen kısmını ge
tirtip arz edeyim. Müsaade ederseniz Pazartesi
ne bırakalım. (Pazartesine sesleri) Doğrultalım 
hepsini; ondan sonra Meclisi Âlinize arz ederiz. 

REİS — Efendim; Müfettişi Umumilik Ka
nununun bakıyei müzakeresine devam ediyoruz. 

Söz Tevfik Rüşdü Beyindir. 
TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaş

lar; Müfettişi Umumilik Kanununu hükümet bu
raya getirmekle hiç şüphesiz ki, bizim Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda musarrahan istediğimiz bir 
esasa riayet etmiş oluyor. 

MUSTAFA KEMAU B. (Ertuğrııl) — Va
kitsiz gelmiştir. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Müsaa
de buyurursanız bendenizin hangi tarafta oldu
ğum taayyün eder.. Ancak Müfettişi Umumilik 
Kanunu okunduğu zaman insan ister istemez ve 
eri büyük bir hüsnü niyetle tevil etmek dahi is
tese onun mevludu nakıs olduğunu itiraftan 
kendini alamıyor. Pek acele yapılmış Müfettişi 
Umumilik Kanunu münasebetiyle burada cere
yan eden müzakeratı dinlediğimiz vakit anlıyo
ruz ki, meseleyi gittikçe müphemiyete sevk et
mekte kanuna yardım ediyoruz. Arkadaşlarımız
dan bâzıları bu kanunu istemekle maksadın Mec
listen âza göndermek olduğunu söylediler. He
yeti Celilenin bu fikrde olacağını katiyen zan
netmiyorum. Çünkü Meclis kendi azasını gön
derip birini teftiş etmek istese ona ait kanunu 
Hükümetten istemez. Onu istediği vakit kendi 
vücudunu inkâr etmiş olur. Hiç şüphesiz ki Mec
lis bu kanunu Hükümetten istediği vakit ancak 
ve ancak Teşkilâtı Esasiye Kanununda olan mad
delere mütaallik bir kanunu istemiştir. Şu hal
de bu meselenin müzakeresine Meclisten âza gön
dermek mevzuubahsolamaz. 
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BÎR MEBUS BEY — İstenilen kanun o me

alde değildir. 
TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Hangi ar

kadaş arzu ederse bilâhara cevap versin. Tekrar 
ve tekrar ediyorum. Meclis kendi istediği yere 
müfettiş göndermekte her gün serebesttir. Ona 
ait kanunu Hükümetten istiyemez. Ve isterse 
kendi vücudunu inkâr etmiş ve esası intihabı
na riayet etmemiş olur. Binaenaleyh Hükümet
ten istenilip de getirilen kanuıi\ hiç şüphesiz 
Teşkilâtı Esasiyede mevzuubahsolan Kanundur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hükümetten 
istenümemiştir, efendim. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — İstenme
di Şu halde tashih olunacak bir nokta var. Bu
rada Hükümet namına söz söyliyen zat bu kür
süye çıkıp, siz alelacele istediniz; alelacele ge
tirdim, dedi. Bendeniz o beyanata iptinaen söz 
söylüyorum. O tashih olursa hiç şüphesiz bu 
sözlerime mahal kalmaz. Binaenaleyh şimdi biz 
bu kanunu ancak Teşkilâtı Esasiyede mevzuu
bahsolan kanun noktai nazarından tetkik etme
liyiz. Orada ileri sürdüğümüz mesele nedir? Eğer 
yalnız o maddelerin sernamesi olan müfettişi 
umumilik kelimesine bakılırsa meselenin tavaz
zuhu biraz güçleşir. Çünkü : Orada müfettişlere 
birtakım hukuku ieraiye veriyoruz ve birtakım 
vazaif tevdi ediyoruz ve gösteriyoruz ki : Mak
sadımız yalnız göz kulak demek olan müfettişlik 
değildir. Onun fevkinde daha başka bir usulü 
idare arzu ettiğimizi irae etmek istiyoruz. Hiç 
şüphesizdir ki : Mevaddı esasiyeyi kendisinin 
istediği kavanin ile muhafaza ediyoruz. Memle
ketinizi idare noktai nazarından mıntakalara 
ayırmak ve işleri daha yakından görmek ve 
yakından göz altında bulundurmak ve eğer tâ
bir caizse idari kalbi taaddüdettirmek istiyoruz. 
Meclis böyle istiyor. Meclis bunu memleketi göz 
önüne getirerek söylemiştir. Yalnız bir idare ile, 
bir kalb ile idare edemiyor ve hiç şüphesiz ki, 
bütün arkadaşlarımız buna iştirak etmiş olmalı
dır ki, gayet kuvvetli tâbirle o kanun çıkmıştır. 
Binaenaleyh mevzuubahsolan mesele o Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda böyle bir müfettişi umumilik 
istemiş olduğumuz halde şahsiyeti mâneviyeleri 
yalnız nahiyelere ve vilâyet dediğimiz livalara 
vermişiz. Onlara Meclis vermişiz ve onu da tâ
yin ve tesbit etmişiz. Binaenaleyh onun hari
cinde hiç bir mmtakaya bir şahsiyeti mâneviye 
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vermek hakkımız yoktur. Olsa olsa ancak idari 
bir şekilde bir teşkilât yapılabilirdi. Nitekim 
müfettişi umumilik maddesine taallûk eden me-
vaddı mahsusa da onu gösteriyor. Bu maruzatı
ma nazaran müfettişlik meselesinin de Meclisten 
âza göndermek meselesi gibi bu kanunun müza
keresinde mevzuubahsoJaeağı tezahür eder. Ne
tice bu müzakere sırf müfettişi umumilik madde
sine taallûk ediyor. Ona ait mütalâama, sözlerime 
başlarken, bunun bir mevlûdü nakıs olduğunu 
arz etmiştim. Onun için bunu izhar etmek istiyo
rum. Bu kanunu şüphesiz Meclis istemiş, fakat 
istediğimizi tatmin edecek mahiyette olarak eli
mize gelmemiştir. : 

Senelerden beri devam eden iki kusurumuzu 
ileri süreceğim. Biri ilim ile, tetebbuat ile uğra
şan arkadaşlarımız- okuyorlar. Tetkik ediyorlar 
Dünyanın bütün idare kitaplarını ellerinden ge
çiriyorlar. Ve nihayet malûmatı topladıktan son
ra muadeleyi fikirlerinde kuruyorlar. Memlekete 
tatbik etmek istediğimiz şey biz bilmezsek de hâ-
disat bize bildirecektir ki, dünyada en büyük 
mantık, vakayiin mantıkidir. Y'oksa bizim ken
di kendimize oturup kurduğumuz mantıklar, 
vakayii ve teselsülü vakayii öğretemez ve ilim bi
ze emrediyor ki, okuduğumuz kitaplardan öğre
neceğimiz tarzı tetkik ve tahlildir. Onlarla mem
leketi mütalâa etmeliyiz. Usulü dâiresinde öğret
meliyiz. Ve memlekette hâdisatm emrettiği şe
kilde ilmi tatbik etmeliyiz. Hiç şüphesiz iktisa
diyat ve içtimaiyatı bugüne kadar mütalâa edil
miş olmıyan memleketimizin; etmiş olanlar varsa 
bile, bir kitap şeklinde önümüze koymadıkların
dan malûmumuz bulunmıyan bu husus hakkında 
bugün alelacele bir kanun tesbit etmek ve mem
lekete hediye etmek, şimdiye kadar hediye edi
len kanunlar gibi kanunlar mecmuasına yeni 

bir sayfa ilâve etmekten başka bir şey değildir. 
Şu kadar ki; mademki Meclis İTLI kanun için bu 
kadar acele etmiş ve istemiş, demek ki, büyük 
bir ihtiyacın karşısında bulunmuş. Demekki, 
memlekette daha yakından bir teftişe ihtiyaç 
gösteriliyor ve daha yakından idare makinamı-
zın âmillerinin memleketin her tarafına tevezzü 
etmesini arzu ediyor. îşte bu noktadan bu kanu
nu tetkik edelim. Şayet kanun kabul edilecek 
olursa, bendenizin noktai nazarım; buna muvak
kat bir zaman verelim. Ve hiç olmazsa birçok 
masraflarla yapılacak olan bu teşkilâta bir ma-

).1337 C : 2 
hiyeti tetkikıye ilâve edelim. Bu adamlardan is-
tiyelim ki; memleketimizi mütalâa etsinler ve 
raporlarla gelsinler. Fakat bu kanunu tetkik 

! ederken durdutmıyacağımız en büyük mesele, 
memleketin ihtiyaca,tiyle beraber siai maliyesini 
de tetkiktir. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Sevgili 
i arkadaşlar! Bizim birçok harekâtımız, şimdiye 

kadar hani oğlum bina okur döner döner yine 
j okur, darbımeseline masadaktır. Alelacele Av-
j rupalılar bizi sıkıştırdı. Sultan Mecid zanıanm-
I da eski eyalet tarzını yıktık. Biz bu inkilâbımız-

da Hoca Nasreddin'in aksine olarak yıldızları 
büyülttük ay dedik. Livalara vilâyet dedik. Şim
di de Tanzimatı Hayriye'den evvelkine, riicıı 
ediyoruz. Düsturu mükerremler, Hidivi azamlar, 
Defletlû, kerametli! vali paşalar hâzeratını vü
cuda getirmek istiyoruz. Paşa döküntüsü şeklin
de alay alay etrafında imamı, kâtibi, hademesi, 
müfettişi bilmem nesi, taburu, mitralyozu ve tü-
feııgi ve helümme cerâ... Hepsiyle beraber mü
fettiş paşa gidiyor (handeler) efendiler teftiş 
meselesi ansızın olmalı. Oürmümeşhut halinde 
yakalanmalı. Seferberlikte bir livamızda bu 
memleketle alâkası olmıyan bir mutasarrıf var
dı. Yüzbin şikâyet üzerine bir müfettiş geldi. 
Müfettiş daha evvelâ kazanın birinden teftişata 
başlar başlamaz karşısına adamlar gönderildi. 
Para almıyor, dediler. Gençtir, bilemiyorsunuz, 
dediler. Her halde zaif bir noktası bulundu, 
merkezi vilâyete körkötürüm geldi, fakat bir şey 
yapamadan gitti. Müfettiş ansızın gelmelidir. 
Kfendim böyle topuyla tüfengiyle, mitralyozu 
ile, kâtibi ile, bilmem nesiyle gidecek müfettiş
ler varmadan memur bira içer, ağzını siler, teş
bihi çekmeye başlar, tarihten ibret alalım.Eski 
iran'ın Sadraplarmdan ibret alalım. Iran aza
meti devresinde müfettişler hafiydi. Efendiler 
valii umumiler, müfettişin kim olduğunu, nere
ye gittiğini, ne zaman geleceğini bilmezdi. 

O ancak merkezi Hükümetle muhabere eder, 
başka türlü yapmazdı. Timurlenk Hükümeti de 
böyle idi. Bu tarz yıkıldıktan sonra onlar da 
azametini kaybetmiştir. 

Efendiler bendeniz bu kanunun şeklinin aley-
hindeyim; aslının değilim. Tabiî bir memleket 
teftişsiz, kontrolsuz olamaz. Hepimiz memuriyet 
hayatı geçirdik. Bittabi böyle şeyleri biliriz. Ben 
şahsıma ait söylemiyorum. Çünkü bir maarif 
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müdürüydüm. Bana ne olabilirdi ki? (Handeler) kikinden 
Şüphesiz ki, kontrolsuz, murakabesiz hiçbir şey 
olamaz. Bahusus bugünkü inkilâbımıza muhalif 
memurin vardır. Efendiler; bunları kısmen bi
liyoruz. Dün yemiş çalmış, ırza, namusa tecavüz 
etmiş her türlü adamlar vardır. Bunlar bugün 
müstahdemdirler. Bunları böyle kontrolsuz bıra-
kıverirseniz neler yapmazlar, (öyledir sesleri) 
Kanun bu şekildedir. Olamaz efendiler! Her hal 
de kanunu, memleketin, halkın •bütçenin ihtiya-
catına tevfik etmek zaruretindeyiz. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ REFET 
Pş. (İzmir) — Efendiler! 

EMİN B. (Erzincan) — Hükümet namına mı 
söyliyeceksiniz. 

REFET Pş. (Devamla) — Evet Hükümet 
namına veyahutta Meclisimiz bizatihi hüküme
tin kendisi olduğundan artık burada hak ve ha
kikati söylemek istiyen bir insana müsaade edi
lir. Bilhassa öyle bir insan ki, bir defa Müda-
faai Milliye Vekili sıfatiyle bu kanunla pek alâ
kadardır. Aynı zamanda bu kanunu tanzim et
miştir. Altında kendi imzası da vardır ve bura
ya, o sevk etmiştir. Kanunun iyice anlaşılmadığjnı 
zannediyorum. Maalesef bundan evvelki müna
kaşalarda ve müzakerelerde bulunamadım. Yal
nız sevgili tevfik Rüşdü ve Besim Atalay Beye
fendi arkadaşlarımın ifadeleri çok doğru ve 
pek çok doğrudur. Fakat anlaşılmamış bâzı yer
ler var. Evvelâ; Tevfik Rüşdü Beyi tasdikan arz 
edeceğim ki; kanun nâkısdır ve Tevfik Rüşdü Be
yefendinin buyurdukları gibi Mecliste öyle zan
nediyorum ki bir seneden beri buna muntazır-
dır. O zamandan beri çıkıp gelmedi. Yalnız be
nim son Dahiliye Vekâleti zamanında ki; iki ay
dan fazla sürmedi ve esasen benim işlerim de 
vardı. Bu suretle vakit müsaidolmamıştı ve 
beni sıkıştırdığınız bir zamanda size hazırlarım 
diye vadettim ve yirmi dört saat sonra buraya 
gelsin mi dedim; sizler de arzu ettiğiniz bu su
retle kanun alelacele geldi. Ve kanun Meclisin 
talebi veçhile beş altı saatlik bir tetkik ve te
tebbu demiyeceğim efendiler bu tasvip neticesi 
olarak gelmiştir ve bu kanunda Tevfik Rüşdü 
Beyin buyurdukları gibi, ilim, tetebbu ve kitap 
karıştırmak olmadı. Belki bunda hayatı haki
kiye tetkik edildi. Ve belki bunda benim iki 
seneden beri Anadolu'da yaptığım devirler, ser
güzeştler âmil oldu. Onun için bunu ben size arz 
ettiğim zaman uzunboylu kitapların tet-
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hâsıl olmuş bir netice değil, 

Belki tecrübeden, hakikata temastan hâsıl olmuş 
bir kanun takdim ettim ve esasen bir defa ben bu 
husustaki ilimlerle, irfanlarla hembezm olmadı
ğım gibi tasvip için de bittabi tetkikatım o kadar 
derin ve mükemmel değildir ve bunu ancak altı 
saat zarfında yapabil dini. 

Evvelâ teftiş meselesi; zannediyorum ki, tef
tiş meselesi için bir şey söyliyemeyiz. Benden 
evvel fikirlerini arz eden arkadaşlarımız da ay
nı sözleri söylediler. Teftişsiz hiçbir makina yü-
rüyemediği gibi bilhassa dahiliye makinası hiç 
yürüyemez ve bu kadar geniş bir memleket bir 
merkezden, bir elden idare edilemez. Sonra mem
leketimizin vesaiti nakliyesi de pek noksandır. 
Hiçbir nazır ve hiçbir Vekil yoktur ki, geniş 
bir memlekette her gün seyahat ederek bu mem
leketin ahvalini, ihtiyacatını görüp anlamak im
kânıma mazhar olabilsin. Beyefendiler; zaten ha
yatta görmediği, bilmediği bir yeri kerametle 
idare etmek ya pek az kimselere veyahut hiçbir 
kimseye nasibolmuş değildir, bizim memleketi
miz esasen tetkik edilmiş bir yer değildir ve 
Dahiliye Vekâletinde bulunduğum zamanda pek
âlâ anladım ki; bizim devairimizde hakikaten 
memleketin muhtelif yerleri ve mahalleri için 
hazırlanmış tetkikat yoktur. Biz memleketi bu
radan idare etmeye ve aklımıza nasıl gelirse ve 
eserse ona göre idare etmeye çalışırız. Ve bu 
hemen cümlenizin başına gelmiştir, zannederim. 
Bugün muhtelif zâbitan, muhtelif jandarma za
bitleri ve polisler hakkında binlerce şikâyet var
dır. Bu şikâyetler doğru mudur, değil midir? 
Bu hususu anlamak bizim için mümkün değil
dir. ^Elimizde lâzım gelen eşhas dosyaları da 
yoktur. Vâki olan şikâyeti kimden soracağız? 
Bilhassa müfettişliklerin lağvından sonra vâki 
olan şikâyetleri bir atlatıyoruz, iki atlatıyoruz, 
üç atlatıyoruz fakat; dördüncüde şikâyet fazla
laştığından azlederiz. Belki bu adam hakkında 
şikâyet doğru idide azli lâzımgelirdi. Belki şi
kâyet doğru değildir de azli lâzımgelmez. Şim
diki halde yaptığımız muamele ancak bundan 
ibarettir. Binaenaley; başlangıçta atlatmaya ça
lışmak, müntehasmda masum veya gayrimâsum 
onu değiştirmek ve azletmek gibi bir muamele 
yapılıyor. Halbuki mücrim ise onun yakasını tu
tup pençei adalete teslim edemiyoruz. Bunun 
için mutlaka müfettişlik lâzımdır. Müfettişlik-
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ler kaldırılacağına zannediyorum, ki, Dahiliye 
Vekâletinin kaldırılması daha iyi olur. 

Bundan sonra bu kanuna gedeceğim. Tevi'ik 
Rüşdü Bey pek güzel bir şey buyurdu. Meclisi 
Âliniz .memleketin her tarafına vâzııılyeddir. 
Memleketin her hangi bir noktasında yapmak 
istediği ve yapacağı bir teftiş için doğrudan 
doğruya Hükümetten hiçbir kanun istememiş
tir. Hükümetten istediği kanun, müfettişi umu
miler hakkındaki kanundur. Müfettişler Mec
listen mi olmalı, ya hariçten olmalı?"Bu nokta
da dahi kendi fikrimi söylemek mecburiyetinde
yim. Bir defa her hangi bir vazife ile tavzif edi
len her insan hareketinden her şeyinden mesul 
olmalıdır. Mesuliyetsiz hiçbir şey olmaz. Yer 
yüzünde mezuniyetler tevsi ve mesuliyetler tâ
yin edilmedikçe hiçbir şey yapmak kabil değil
dir. Her hak bir salâhiyet mukabilidir ve her 
salâhiyet mukabilinde bir mesuliyet dikilmeli
dir ki, o sahibi salâhiyet memleketin başında bir 
musibet şeklinde icraat yapamasm. Tekmil çe
kilen istirahat ve tarihin bize gösterdiği bütün 
felâketler mesuliyetin salâhiyetle karşılaştırılma-
masmdan ileri gelmiştir. Meclisten intihabetti-
ğiniz Vekiller karşınızdadır. Ve onları her an 
tecziye etmek elinizdedir. Çünkü onların teczi
yesi için elinizde geçenlerde mevzuubahsolan 
bir Divanı Âli Kanunu var. Fakat; alelade olan 
diğer müfettişler için böyle değildir. Onlar için 
de böyle kanunlar yapabiliriz. Eğer burada tâ
yin edeceğimiz müfettişi umumilikler gideceği 
yerlerde ve daha doğrusu Müdafaai Milliye ve
yahut diğer vekâletlerin mümessilleri olmayıp 
da böyle doğrudan, doğruya Meclisin adamları 
olursa o vakit, o ne demektir? Rica ederim 
efendiler! Yoksa memlekette birkaç Dahiliye 
Vekilli mi lâzımdır? Eğer oradaki insanları Da
hiliye Vekili hareketlerinden dolayı mesul ede
mezse buradaki Dahiliye Vekilini nasıl tecziye 
edersiniz ? 

EMÎN B. (Erzincan) — Nitekim şimdiye 
kadar birkaç Dahiliye Vekili olduğu gibi... 

SIRRI B. (İzmit) — Kumandanlıkta ,olan 
zevatı da böyle tecziye ediyorsunuz değil mi, 
Paşam? 

REFET Pş. (Devamla) — Evet, onu da 
arz ederim... Binaenaleyh; onların sıfatı me-
busiyeti olmakla beraber gayrimesullükleri 
üzerinden alınmıştır. Orada ordu veya kolor-
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du kumandanı olarak yaptıkları hareketin ce-
vebmı buraya göndermeye mecburdurlar. Ben 
hakikatten, ilimden ve hikmetten bahsediyorum. 
Sonra bunların mucibolduğu mazarratı ve 
menfaati de âtiyen arz edeceğim ve ihtimal ki, 
bu vaziyetin fenalığı itibariyledir ki, yine' ay
nı zamanda müfettiş olacak zevatın mebuslar
dan olmamasını rica edeceğim. Çünkü gördük
lerimizden bir ibret alalım. Mazinin hataları
nı istikbale sürmiyelim. İstikbal için maziyi 
daima hakikatle okuyarak öyle yürüyelim. 
Hiçbir zaman mazi istikbal için nasıldır diye 
bir misal almıyalım. Bir mazi bir istikbal için 
doğrudan doğruya başka bir misal olmalıdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, istiklâl mahkemeleri başkadır, ordu ku
mandanlıkları yine başkadır. Onlara kıyas edil
memelidir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Paşa Haz
retleri! Müsaade buyurursanız bu nokta hak
kında.. (Bitirsin sözünü, sesleri) 

REFET Pş. (Devamla) — Bunu arz edi
yorum. Bizim memleketimiz çok geniştir. Ve 
bir Dahiliye Vekili onu buradan bakıp idare 
edemez. O halde Dahiliye vekillerini çoğaltıp 
da her tarafa bir tane mi oturtalım? Tabiî 
bu mümkün değildir. Ve aynı zamanda eğer 
oralardaki müfettişlikler Dahiliye Vekilinin 
emri altında bulunmazsa o zaman siz Dahiliye 
Vekilini nasıl mesul edeceksiniz? Buna imkân 
yoktur. 

Şimdi aşağı doğru ineceğim. Besim Bey pek 
güzel buyurdular. Bizim memleketimiz de bir 
âdet vardır. Eskiyi yeni, yeniyi eski yakarız. 
Yani yıldızları ay, ayları yıldız yaparız. Efen
diler! Bunun en büyük kabahati Tevfik Rüş
tü Beyin buyurdukları gibi biz yalnız kitap 
lara kapılırız. Bizim bir zamanlar ihtimal iyi, 
ihtimal fena tanzimatı Hayriyeden evvel bir1 dev
remiz vardı. O devreyi münakaşa edecek de
ğilim. Tanzimatı Hayriye devri geldiği zaman 
biz Fransızları ele aldık. Onların redingotlu, 
silindir şapkalı, lüstrin pabuçlu adamını ala
rak doğrudan doğruya memleketimizde kullan
dık. Yani memleketimizde o kıyafetle kullan
mak istedik ve o eşkâli memleketimizde tatbik 
etmek istedik. m Halbuki tekrar arz ediyorum, 
buradaki esasat hiçbir taraftan alınmış değildir. 
Yanlız memleketin ihtiyacı esastır. Evet pek 
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iyi buyurdular. Bizde vaktiyle vilâyetler vardı. 
Vilâyetleri kaldırdık. Ondan sonra her birini 
bir liva yaparak bunlara da bir liva unvanı ver
dik ve şimdi de eyalete rüeu ediyoruz. Evet şim
di eyalete rüeu ediyoruz. Sebebi? Bu gayet 
fennîdir ve gayet amelidir. Bu yalnız bizd»e 
değildir. Bu başka memleketlerde de böyle ol
muştur. Bu Fransa'yı da sürüklüyor ve bu hu
susta cüretkâr bir karar veremiyor. 

Şimdi Beyefendiler, bizim eski vilâyetleri 
miz vardı. Eski vilâyetlerimiz dörder sancağı 
ihtiva ediyordu. İçimizde evvelce mülhak olan 
sancaklardan mebus olmuş birçok zevat vardır. 
Onlar pekâlâ bilirler k i ; Kendi sancaklarının 
hususi bir idaresi yoktu ve kendi sancakları doğ
rudan doğruya hususi bütçelerini vilâyetin he 
sabına devrederlerdi. Vilâyet merkezlerinde 
bulunanlar tekmil vilâyetin hususi bütçesinden, 
vilâyetin teşkilâtından istifade eder, yalnız vi
lâyet merkezini şenlendirir, hakikaten kendi 
başlarına müstakil bir hale lâyık olan livalar 
verdikleri paranın hiçbir kısmından istifade 
edemezler, tekmil paralarını bunlara gönderir
lerdi Bunun içindir ki biz livaları müstakil yap
tık ve onlara da hususi birer bütçe hasretdik. 

Efendim vilâyetler o paraların hepsini al
mışlar, fakat kendi mmtakalarmda bulunan 
sancakların ihtiyacını ve umumun ihtiyacını te
min edebilecek müesseseler yapmamışlardır. 
Hangi vilâyetimizde o vilâyetin ihtiyacı katisi
ne kâfi bir hastahane vardır4? Hangi vilâyeti
mizde o vilâyetin ihtiyacına kâfi darülmualli-
min. ve dara] muallimat vardır? Hangi vilâye
timizde kendi ihtiyacına kâfi bir- medresei il
miyemiz vardır6? Ne o vardır, ne o vardır, ne o 
vardır. Gayrimuntazam, gayrikâfi birçok par
çalar vardır. Hiçbir şeyimiz yoktur. Misal ola
rak arz edeyim. Bir zamanlar benim ilk Dahi
liye Vekâletimde bir teşebbüsüm vardı. Onu bu
raya teklif etmiştim. Polis ve jandarmanın tev
hidi meselesidir. Biz mahzâ polisimiz olsun di
ye, Avrupa'da polis vardır diye tatbik etmişiz 
ve tutmuşuz, Erzincana üç polis koymuşuzdur. 
Üç polis koyacağımıza hiç koymasak daha iyi
dir. Bilmem İnebolu'ya bir polis koymuşuzdur. 
Çünkü; o Avrupa'da polis vardır. Bizim de po
lisimiz olsun. Meselâ; Avrupa'da bakmışız ida-
rei hususiyeler vardır, biz de yapmışız. Evet 
tekmil Akşehir'i, Karaman'ı ve Kırşehir'i ve 

bu gibi sancakları haklarından mahrum etmi
şizdir. Fakat buna mukabil hiç olmazsa An
kara, Erzurum, Sivas merkezinde acaba bu vi
lâyetlerin ihtiyacına kifayet edecek bir mües
sese meydana getirebilmiş miyiz4? Maalesef ha
yır. Ne hastanelerimiz, ne de sair bir müesse
semiz vardır. Biz yeni bit- hayata girdik, biz 
artık gözümüzü bir merkeze bağlıyamayız. Si
vas'tan bir çocuğa doğrudan doğruya mutla
ka sen mektebe gireceksin! İstanbul'a gidecek
sin, orada' darülfünuna gireceksin diyemeyiz. 
Van'daki bir gence mutlaka tahsili âli için İs
tanbul'a veya Ankara'ya gideceksin diyemeyiz. 
Yani yalnız İstanbul'da bir medresei ilmiye
miz bulunmakla iktifa edemeyiz. Medarisi dini-
yemiz, ilmiyemiz memleketin muayyen yerlerin
de âdeta Mısır'ın Ezher Medresesi gibi mutla
ka yükselmelidir. Bu nasıl olur"? Bu cereyanı 
iki seneden beri bu memlekette ben açtım. 
Tekrar söylüyorum. Hata etmiş isem hata ba
na aittir, vebali bana İhata etmeyip de doğru 
yaptım ise, savabı bana aittir. Bu yalnız Dahi
liye Vekâletinde açılmış bir yol değildir ve bu. 
yalnız, Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle açılmış bir 
yol değildir. Bu iki seneden beri benim şahsan 
açtığını bir yolun neticesidir. Şimdi o halde de-
mekki, vilâyetlerimiz gayrikâfidir. Vilâyetler 
gayrikâfi olunca acaba iki ilâ üç vilâyet birleş
tirilince livalara bir şey vermek doğru mu? Ha
yır: Evvelâ livaları esas ittihaz etmek ve liva
larda ilim ve irfan yataklarını tesis etmek, on
dan sonra da vilâyetlerin birleşmesi suretiyle 
yapılması icabeden ihtiyaç vardır. O halde bun
ların hudutları, ınıntakaları büyük olacaktır. 
Ve bunlar beyefendinin buyurduğu gibi eski 
eyaletlerdir ve onlardan biz bugün zarar değil 
fayda bekliyoruz. Dün ihtimal ki, biz hata et
tik. Fakat zararın neresinden dönülürse kâr
dır. Fakat bugünkü düşüncemiz, kararımız ha
talıdır, savaplıdır. 

Beyefendiler! O halde eyalet deyiniz, mü
fettişi umumilik deyiniz ne derseniz deyiniz 
mesele isim meselesi değildir, mesele; ihtiyaç 
ve hakikat meselesidir, vatan ve memleket me
selesidir. Beyefendiler! Teni, eyaletlerimizin 
yeni kanunda veya yeni kavaninde ismini ver
diğimiz müfettişi umumiliklerin hudutları, mm-
takaları ne olmalıdır, adedi kaç olmalıdır? Be
yefendiler! Bu hususta âmil hiçbirimizin fik-
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ri değildir, âmil hilkatindir. Âmil, Allah'ın 
bu memleketi yaratmasının hilkatidir. Beyefen- i 
diler! Ovalar halkı ile dağlar halkı başkadır, j 
Bunların tarzı idareleri başkadır. Vadiler, dağ
lar vardır. Bağlar .memleketler arasındaki mu
vasalayı men ederler. Benizler var, denizler 
nakliyatı temin ederler. Limanlar vapurların 
gelip yanaşmasına ve dahilî ihracatın harice git
mesine müsait ve demiryollarının birleşeceği 
yerlerde yapılır. Binaenaleyh; memleket ahva
li içtimaiye ve iktisadiyesiyle bizzat ve binnefis 
manatıka taksim edilmiştir. Acaba bizim yap
tığımız şeylerle bunları doğru bulabildik mi, 
bulamadık mı? Arz ettiğim ve Tevfik Rüşdü 
Beyin buyurdukları gibi kanun pek noksandır. 
Bittecrübe ileri doğru gittikçe bunun noksanı 
anlaşılacak ve itinan edilecektir. Şimdi; Trab
zon limanı vardır. Bu limandan istifade eden 
Erzurum, Lâzistan vardır. Trabzon'dan istifa
de eden bilfarz Ordu var. Bunların heyeti mec
muası bir mmtaka teşkil eder. Meselâ; Erzu
rum bir ınıntaka teşkil eder. Sonra Giresun a 
Samsuna geliriz. Meselâ, Yozgad, Corum, Amas
ya, Sivas, Tökad kamilen ticaretlerini Samsun'
la yaparlar. Bunlar Samsun'a merbutturlar. Bi
naenaleyh Yozgad kendisine bir şose yapmak 
isterse bu şosenin Samsun'a inmesini ister. Ço
rum keza. Pekâlâ efendiler, dikkat buyurunuz; 
işin şimdi en nazik noktasına geldik. Yozgad'-
da yapılacak bir şose evvelâ Samsun sancağın
dan sonra Çoıııjn sancağından geçecek, sonra 
Yozgad'a gelecektir. Eğer turku umumiyeden 
ise Nafıa Vekâletinin burada yapacağı-bir pro
je ile yapılabilir. Fakat turku umumiyeden de
ğildir, bunu misal olarak arz ediyorum. Turku 
hususiyeden ise o halde bunların arasında Sam
sun, Corum ve Yozgad livalarının müşterek me
saisi vardır. Halbuki her liva bir şahsiyeti mâ-
neviyeyi haizdir. Kendisinin menfaatini temin 
edecek şeyler yapmak ister. Yozgad, Çorum 
livasından geçerek Samsun'a doğru geçmek ister
se Çorum'da bunu ikmal etmezse o halde Yozgad 
ne yapacaktır? Bittabi bu suretle müfettişlik 
mıntakaları kendi kendilerine tahsis edilmiş olur. 
Sonra; bunları zaman ile tashih etmek elimizde; 
kanun noksan ise bunları ilâve, ikmal etmek eli
mizdedir. 

Sonra şimdi burada bilhassa Besim Atalay 
Beye cevap vereceğim. Besim Atalay Bey diyor
lar ki : îran satrapları gibi müfettişi umumi, 
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arkasında tabur, top, tüfek, âlem teftişe gidiyor. 
Hayır efendiler; müfettişi umumi mecnun ise 
bunları başına toplar. Fakat inşallah mecnun 
olmıyanlardan intihap edeceğiz. Bunları ona süs 
olarak vermedik. Fakat her halde bir jandarma 
kuvveti vermek lâzım ve verdik. Niçin verdik/ 
Bu şimdi münakaşa edeceğimiz meselenin en can 
alacak noktasıdır. Beyefendiler; müfettişi umu
miler bir defa doğrudan doğruya idare memur
larıdır. Ve diğer vekâletlerin o mıntakalarda mü
messil ve murahhasıdırlar. Bunların yanında de-
vairi teftişiye vardır. Bu devairi teftişiye Dahi
liye, Maliye, Adliye ve saire ve saire bu dairei 
teftişiyeler hepsi müfettişi umumilik'mıntıkala
rında Besim Atalay Beyin dediği tarzda gizli, 
gizli gezecekler, istedikleri yere düşecekler, ora
ya buraya koşacaklar, tekmil esrarı ve tekmil 
hırsızlıkları ve tekmil fenalıklaıı ve tekmil hal
kın ihtiyacını anlıyacaklar ve hem merkeze ve 
hem müfettişi umumiyeye bildirecekler. Müfet
tişi umumi bizzat ınıntaka dâhilinde hemen her 
yere gidip teftiş edecek değildir. Koskoca mü
fettişi umuminin bu suretle gizli teftiş etmesine 
imkân yoktur ve hattâ isterseniz bâzı arkadaşlar
dan intihabedilmiş üç kişi olsun, bunlar meselâ; 
Kastamonu'dan kalkıp gizli olarak istedikleri ye
re gidemezler. Bir defa bunlar mebusturlar. 
Öyle onlar halka görünmeden kolay kolay sakı
nıp kaçamazlar. Onlar mutlaka merasime tâbi
dir. Fakat beriki ufaklar görecekler, anlıyacaklar, 
anlatacaklar. Öteki zat gidecek mahallinde göre
cek, bakacak ve lâzımgelen emirleri verecek, be
yefendiler asıl en mühim kısım ise bu anda bil
hassa Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle kanunu 
müdafaa etmek mecburiyetindeyim. Çünkü me
sele bilhassa müdafaai milliye nokta i nazarın
dan gayet mühimdir. Şimdi beyefendiler; bir 
şikâyet veya bir ihbar vâki oldu, Muş'mutasar
rıfı, yahut da valisi her hangi mesele hakkında 
bir şey haber verir. Aynı zamanda iki gün sonra 
Gene mutasarrıfı veyahut valisi de haber veri
yor, bakarsınız ki, Gene mutasarrıfı veya valisi 
aynı şey hakkında malûmat veriyor, fakat birisi 
beyaz vermiştir, birisi kırmızı. Burada Dahiliye 
Vekili falcıya mı gidecek? Hangisi doğrudur diye 
ve o Dahiliye Vekili ki, oranın ahvali hakkında 
hiç vukufu yok ne yapar biliyor musunuz, Da
hiliye Vekili? Ben Dahiliye Vekili bulunduğum 
zamanda doğrudan doğruya kendim garpteki 
aksamı bildiğim için bir hüküm verebiliyorum. 
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Yazılan doğru mudur, yanlış mıdır? Fakat şark 
vilâyetleri hakkında bu ilim, bu vukufum yoktur. 
Böyle zamanlarda tutup ordu kumandanlarından 
soruyorum ve yapacak bir şeyim yoktur. Çünkü 
Ordu kumandanı o mıntakanın asayişi ile iştigal 
ettiği için ona soruyorum. 

Paşam bu böyle söyledi. O böyle söyledi, ben 
ne yapayım beyefendiler? Müfettişim yok ki gön
dereyim, kendim kalkıp da gidemem o halde 
bu kâğıtları birbirinin üzerine koyup da sak Uya
lım mı? Orduyu işe karıştırıyoruz. Ne oluyor 
beyefendiler? Orduyu işe karıştırmak, orduya 
fazla salâhiyet vermek demektir. Onlar bu salâhi
yeti bizden zorla almıyorlar. Bu salâhiyeti 
biz onların kucağına atıyoruz. Bunu hem 
sabık bir Dahiliye Vekili ve hem de bugünün bir 
Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle söylüyorum. 
Sonra ne oluyor? Ordu kumandanı gidiyor, o 
mmtakada tahkikat yaptırıyor. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Ne sıfat
la? Ordu kumandanı muharebe eder. 

REPBT Pş. (Devamla) — Pekâlâ efendim. 
Kabahat onun değil ki... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bazan 
onun da kabahati oluyor. Çünkü emirsiz yapıyor. 

REFET Pş. (Devamla) — Kabahat onun de
ğil efendim... Ve ben bu emri verdikten sonra 
ne için yapmasın. Ben hakikati ahvali söylüyo
rum; siz dinleyiniz, hükmü veriniz ve icra ede
yim. Çünkü hastalık budur. Sonra beyefendiler, 
tekalifi milliye, icraatı hükümet bilmem ne fa
lan; birçok umumi işler vardır. Bu işleri tev-
hiden yapacak elimizde adam olmadığı için hay
di gel ordu kumandanı diyoruz. Üçüncüsü; or
du kumandanı kendi mmtakasından iaşe istiye-
cek ya.. Çünkü bir ordu iaşesiz olamaz. Ordu 
kumandanı, bilmeeburiye valilerle muhabereye 
başlıyor. Arpa isterim, çavdar isterim, bilmem 
ne isterim, isterim isterim. Vali diyor ki : Vere
mem, bu kadar.. Kumandan; vali vermiyor di
yor veririm veremem; vardır yoktur. Haydi alın 
aşağı valiyi! Ordu kumandanı ile vali arasında 
bu suretle bir münazaa çıkıyor; oldu üç. 

Bunların hepsini sayacağım ve bu kanunu, 
bu teklifi sırf bunun için yaptım : Ben örnekleri 
hakikatten alıyorum. 

Sonra harb vakası vardır, harbde isyan ol
muştur, koş ordu kumandanı! Haydi ordu ku
mandanı... Efendim jandarma kumandanı var. 
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Evet, fakat jandarma öyle devaire taksini'olun
um ştııi' ki... Meselâ şimdi ufak ufak livalar, vi
lâyetler var.. Her vilâyet valisi kendi mmtaka-
sındaki jandarmayı kullanmak ister. Komşusu
na göndermek istemez. Halbuki üç vilâyet ara
sında bii' vaka oldu mu, o der o halletsin! Öteki 
der o halletsin! Bunları birleştirecek bir yer lâ
zımdır. Bu, Dahiliye Vekili olamaz. Çünkü Da
hiliye Vekili çok uzaktır : Deinekki yakında bir 
adam, bir yer bulmak lâzımgelir. Ona yazarsın 
öteki valiye yazarsın ; verir idi, verecek idi, ver
medi diye gürültü olur. Haydi yine ordu kuman
danı. Ordu kumandanı gider, işe girdikten son
ra jandarma kuvveti kâfi gelmez. 

Ivt'endiler asker eli serttir, askerin eli demir
dir. Askerin elinde demir eldiven vardır. Böyle 
olmak lâzımdır. Askerin eli yumuşak ve ipekli 
olamaz. Çünkü asker kırmak için yapılmıştır. 
Asker, düşmanla cenk için yapılmıştır, asker, 
muharebe için yapılmıştır. Asker, memleket dâ
hilinde zaptiyelik etmek için yapılmamıştır. As
ker jandarma değildir. 

HAMDİ B. (Amasya) — .Jandarmanın vazi
fesini askere ne için veriyorsunuz? 

J iEFET Pş. (Devamla) — Efendim, meselâ vi
lâyetin jandarmasını birleştiremiyoruz. Bu üç 
vilâyet arasında bir vukuat oldu. Amasya mu-
tasarrıtı diyor ki, vukuat Tokad'dadır. Tokad 
mutasarrıfı diyor ki, Amasya'dadır. O diyor, 
filândadır. S,imdi şaşırıyoruz ki, vukuat kim
dedir. Canım sende gönder sende gönder. Hal
buki kimse göndermiyor. O vakit ordu ku
mandanı jandarma ile iddia ediyor. (Gü
rültüler ) 

BİR MEBUS BEY — Esasen jandarma 
vali ve mutasarrıfları tanımıyor. 

REFET Pş. (Devamla) — Müsaade edin, 
ben de bu gibi fenalıkları sayıyorum. 

Beyefendiler! Bu lâfı bilhassa tekrar ede
ceğim. Çünkü gayet mühim : Bir memlekette 
efradın sene hizmetleri vardır. Meselâ; piyade 
bizde üç sene hizmet eder, Almanya'da iki se-
no hizmet eder, Fransa'da bir sene hizmet ya
par, Bunlar neden böyle yapılmış? Bizde üç 
sene hizmet eder de niçin Almanya'da iki, Fran
sa'da bir sene hizmet yapar. Burada tabiî 
bir esas mesele vardır. Esas mesele, milletle
rin görgüleri ve kabiliyetleri meselesidir. Bil
farz, bir Fransız neferi bir Alman neferinden 



î : 98 22 .10 
daha anlayışlıysa o adam lâzım olan ilmi, ir
fanı ve anlayışı bir sene zarfında kavrar ve 
ona bir sene hizmet kâfi gelir. Almanya 'da da iki 
sene kâfi gelebilir ve orada da iki senedir. j 

Efendiler, hizmeti askeriyenin uzun olması i 
gayet fenadır, memleketi harabediyor. Ikti- ! 
sadiyatımızı mahıv ve harabeden yegâne mesele \ 
budur. Fakat biz hizmeti askeriye müddetini j 
neden üç sene yapıyoruz! Çünkü beyefendiler j 
askerlerimiz daima eşkıya kovalar. Talim ve j 
terbiyei askeriye ile meşgul olamaz. Zaptiyelik ; 
yapar, talim ve terbiye ile iştigal etmediği için j 
bir piyade neferinin öğrenmesi lazımgelen il- i 
mi ve irfanı, biz milletimizin zekâ ve feta-
neti olduğu halde ve bir senede öğrenmek 
mümkün iken mahza mütemadiyen talim ve ter
biyeden hariç kalmak suretiyle üç senede öğ
retmek mecburiyetindeyiz. O halde beyefen
diler! Besim Atalay Beyefendinin dediği gibi 
öyle. alaylı toplu, tüfekli alemli, tabıliı jan
darmalar müfettişlerin arkasından müffetiş 
efendiye nekkarezen olmak için değildir. Or
dunun demir elini daima ve münhasıran düş
mana karşı bırakmak ve orduyu münhasıran 
talim ve terbiyesiyle uğraştırarak mümkün ol
duğu kadar, az hizmeti askeriye ile ordu yetiş
tirmek gençleri kışladan daha evvel kurtar
mak, milleti daha ziyade iktisadiyata alıştırmak 
ve milletin iktisadiyatını yükseltmek içindir. 
Binaenaleyh; beyefendiler ben yirmi beş sene
lik hayatı askeriyemde ve senelerce devam eden 
idarei askeriye ve mülkiye hayatımda gördü
ğüm, düşündüğüm, ağladığım vatan dertlerini 
nasıl ıslah edilebileceğini kendi kendime çok za
manlar düşünmüştüm ve onlar için bâzı ilâçlar 
bulduğumu zannetmiştim ve iki seneden beri 

.münhasıran ve hattâ bu Meclisi Âli açılmazdan 
evvel bu memleketin idarei mülkiyesini bu yo
la çevirmiye çalışmıştım. Memlekette mülhak 
livaların müstakil livalar haline ifrağaıı bu 
usul ile yürüttüm, böyle zorlıyaraktan... Çünkü 
o vakitte yeni eyalet usulünü kimse anlamak ve 
bilmek istemiyordu. Ben o zaman tehlikeyi da
ha büyük göstermek, tekmil azametiyle göster
mek ve bunun yapacağı aksülâmellere meydan 
vermemek ve bundan istifade ederek bu tarza 
koymak isterdim. Teşkilâtı Esasiye Nizamna
mesini de Heyeti Aliyeniz bilir, ben müdafa
aya başladım ve oradaki tarzı idare benim ka-
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lemimden çıkmıştır. Fakat neticesine kadar ka
lamadım. Ben o yazıları bugün bu maksatla 
yazmıştım ve bugün de bunu huzuru âlinizde 
söylüyorum. Kanun bu maksatla yapılmıştır ve 
kanundan maksat da budur. Bunda noksanlar 
olabilir fakat kanun, iyi bir kanun yapacağız 
diye altı sene beklemekten ise bir ân evvel işe 
başlıyahm. Çünkü memleketin her şeyden ev
vel tetkikine muhtacız. Bu kanun bize hiçbir 
fayda yapmasa bile, memleketimin tetkikini te
min edecektir. Bir memleket ezber kanunlarla 
idare edilemez. Bir memleket, mahallinde ya
pılacak tetkikat neticesi meydana gelmiş ka
nunlarla idare edilir. Bu kanun bize hiçbir şey 
yapmasa bile biz hiç olmazsa bu memleketi tet
kik etmiş olacağız. Kanun eksikmiş, bırakın 
zararı yok, mümkünse ve isterseniz hep bera
ber tamamlıyalını. Mümkün değilse noksanlar 
zaman ile tamamlanır. Maddelere geçince mad
deler hakkında da ayrıca sözüm vardır. Şimdi
lik mâruzâtım bundan ibarettir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
pek güzel buyurduğunuz gibi Hükümet öteden -
beri mülki ve adlî kuvvetlerine az itimadetti-
ğinden dolayı ordu kumandanlarına salâhiyet 
vererek, daha doğrusu hükümetsizlik tevlidet-
miştir. Bu hükümetsizi iğin ıstıraplariyle tit-
riyen mebuslar yüz yedi imza ile bu idaresizli
ği tasvir eden bir takrir verdiler. Bu Müfetti
şi umumilik Kanununun esbabı tanzimi de o 
takrir üzerine idi. Buyurduğunuz noktalar baş
kadır. Meclisi Âliye verilen o yüz yedi imzalı 
takrir üzerine, şu buyurduğunuz kanun meyda
na gelmiştir ve esbabı mucibesi bizim arzuları
mızın ve teklifimizin haricinde olan yeni bir 
teklif hâsıl etmiştir. Fakat, bugün, mevzuu mü
zakere olan esbabı mueibeyi düşünmeli ki bu ka
nunu tanzim ederken, o yüz yedi-imzalı takririn 
mânasını, karşınızda tutarak mı yaptınız? Yok
sa buyurduğunuz gibi bu kanun tecrübeleriniz
den mi doğmuştur*? 

REFET Pş. (İzmir) — Hüseyin Avni Bey, 
içtiha'datınızın her zaman 'hürmekârıyım ve ser-
bestii kelâmınızın da takdirkârıyım. • Fakat, 
Hükümetin yanlış hareketlerini söylemek murad-
edilirse buna gelinceye kadar daha ne kadarı 
var... Şimdi biz doğrudan doğruya memleketin 
yaralarına merhem sürmek istiyoruz. Ve onun 
için esasen ilmî elemiyeyim, - çünkü benim ilmî 
tetkikatım yoktur. - Tecrübeler ve düşünceler 
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üzerine memleketin ihtiyacatını şu ufacık mec
muada yerleştirdiğim çarelerle ve maddelerle 
ıslah etmeyi düşünmüştüm. Zatâlileri bana yüz 
yedi imzalı takrirden bahsediyorsunuz. Evet; 
ben de o celsede müfettişi umumiik kanununu 
getireyim, dedim. Heyeti Âliyeniz de hemen ge
tir, dedi... Demin de arz ettim ki; Meclisin gön
dereceği -müfettişi umumileri göndermek her 
zaman elinde bir hakkıdır. Onlar beyefendiler 
müfettişi umumi değillerdir. 

Teşriî ve icrai hakkı haiz olan Meclisinizin 
her âzası her gördüğü fenalığı buraya bildir
mek ve devairi aidesinden talebetmek ve vakâ-
1 eti aidesi takibetmezse onu bu kürsüde sıygaya 
çekmek hakkıdır. Beyefendiler, bu kürsüde 
söyliyecek bir vekil, bir insan herhalde az -çok 
terler. 

FİKRİ FAİK B. (ftew) — Terlemeyi ne ya
pacağız? 

REFET Pş. (Devamla) — Ben terliyorum 
bilmem, (handeler) O vekil efendi buraya çıka
cağı zaman hazırlanan lâyihasını memleketin
den yazdığı telgrafları birer teftiş lâyihası şek-. 
linde kabul etmek lâznngelir. 

Sonra anket parlmanter her zaman •ellinizde
dir. Meclisi Âliniz memleket dâhilinde teftiş 
yapmak için Hükümetin göndereceği kanuna 
muhtaç değildir. Benden istediğiniz kanım o 
değildür. Benden talebettiğiniz kanun; Teşkilâtı 
Esasiye Kanunundaki Müfettişi Umumilik Ka
nunudur. Ben ise o Teşkilâtı Esasiyede mü
fettişlik kanunu ne suretle ve ne no'ktai nazar
dan düşünülmüş ise ve o maddeler ne nokta i 
nazardan yapılmış ise doğrudan doğruya o ka
fa ile geldim. Burada tek bir mesele -vardır; 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa ihtimarki muhalif 
görülen birtakım maddeler vardır. Onu mad
deler baksinde müzakere ederiz. Fakat tama
men Teşkilâtı Esasiye Kanununa derci için te-
şebbüsatta bulunduğum maddelerdeki ruh ne 
ise bu kanundaki ruh. da odur. Ve o kanunu 
burada arz eden benim, burada size vadettiğinı 
kamın ne ise bu kanun da odur. 

HAYDAR B. (Kütahya) — Efendim paşa 
hazretleri buyurdular ki, (her vazifenin yanın
da bir mesuliyet ve o mesuliyetin yanıbaşında 
bir de salâhiyet olmalıdır) ve hattâ bir insan 
kürsüde sıygaya çıktığı zaman terler, dediler. 
Bendeniz kendilerine soruyorum, sizleri millet 

nazarında huzuru millette ikrar ve itiraf etti
ğiniz cürümlerden dolayı Divanı Âliye sevk et
mek istiyorum. Fakat size soruyorum bu mesu
liyeti iâfziyedir. Vükelânın mesuliyetine dair 
buraya bir kanun gönderdiniz ve burada tasdik 
ettirdiniz mi ki, mesuliyeti vükelâdan bahsedi
yorsunuz1? 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Yapılmış
tır. Heyeti Umnmiyeye derdesti takdimdir. Hü
kümet ile birlikte müzakeresini yapacağız. 

HAYDAR B. (Devamla) _ Vükelânın usulü 
muhakemesine dair buraya bir kanun gönder
diniz mi? Sizi Divanı Âliye sevk edip de mu
hakeme etmek istersek bunu hangi kanuna tev
fikan yaparız? (Gürültüler) durunuz efendim 
bunların hepsi lâfzı •mesuliyettir. Fiilî bir me
suliyet yoktur. Eğer mesuliyeti fiiliye olsa bun
lar 'koltuk kavgası yapmazar. O mevkileri işgal 
edecekleri zaman düşünürler, ona göre hareket 
ederler. 

REFET Pş. (İzmir)' — Efendiler, hırsı cali, 
hubbu mevki pek tatlıdır. Fakat mesuliyet ne
dir? Acaba bugün Heyeti Vekile yi mesı»l et
mek gayrikabil midir? 

HAYDAR B. (Kütahya) — Hangi kanuna 
tevfikan paşa hazretleri"? 

•REFET Pş. (Devamla) 1- Benim bildiğime 
nazaran bir defa :elde encümenlerde bu husus
ta müza'kere edilen bir kanım vardır. Bu kanım 
'encümende müzakere edilmiş ve belki Heyeti 
Umumiyeye sevk edilmek üzere derdesttir. Sa
niyen; kanunu esasisinin, henüz nakzedilin iyen 
ve Heyeti Âliyenizin yeni mukarreratiyle nak-
zedilnıiyen maddeleri mamulünbihtir. O Kanu
nu Esasi benim yakamdan yakalar. 

HAYDAR B. (Kütahya) — Efendiler Gazi 
Muhtar Paşa kabinesini mesul edemedik. Çün
kü vükelânın usulü muhakemesine dair elimiz
de bir kayıt, bir kanun yoktu. Mesuliyetten 
bahsediyorlar, o halde o kanunu çıkaralım. 

REFET Pş. (İzmir) — Kanım encümende
dir. O kanunu bir an evvel çıkaralım. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim Hü
kümet bu müfettişi umumilik kanununu yapar
ken Teşkilâtı Esasiye Kanununun müfettişlik 
f aslındaki 22 ne i, 23 ncü maddelerini ve vilâ
yet bahsinde 13 ncü ve 14 neü maddelerini oku
yarak mı tanzim etmiştir? 
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KEPE T Pş. (İzmir) — Vallahi Beyefendi

ler, kanun yanımda yok. Aklımda da yok. Fa
kat; mümkün olduğu kadar Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun şekline tâbi ve sadık kalmaya ça
lıştım. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Şu halde 
Paşa Hazretleri, zatıâlinizin burada dermeyan 
ettiğiniz mütalâaya nazaran Hükümet yalnız 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 22 nei ve 23 neii 
maddelerine bakarak ve bu maddeleri esas itti
haz ederek bu Müfettişi Umumilik Kanununu 
göndermiştir. Yoksa 11 - 12 - 13'ııeü maddelerini 
okumuş olsaydı her halde müfettişi umumilik 
kanunu hükümete mi, yoksa Meclise mi aittir, 
belki de Meclise ait olduğuna kanaat hâsıl ede
rek bunda salâhiyettar olmadığından bahse
derek bu teklifi Meclise iade etmek lâzım gele
cekti. 

REFET Pş. (İzmir) — Beyefendiler lxmim 
bu teklifimi, İzmir Mebusu Refet Paşanın tekli
fidir, diye kabul buyurunuz. 

VEHBİ B. (Karasi) — Efendim beyhude 
yere müzakere ediyoruz. Bütçeye mütaallik olan 
her lâyiha her teklif Bütçe Encümeninden geç
meden mevzuubahsolamaz. Karanlığa doğru gi
diyoruz. Bu bütçeye ne kadar t-esir edecektir/ 
Bütçe Encümeninden geçmedikçe burada mü
zakeresi Nizamnamei Dahilîmize muhaliftir. Bi
naenaleyh evvelevirde Bütçe Encümenine git
mesi lâzımdır. 

REFET Pş. (İzmir) — Mâruzâtta buluna
cağım. Vehbi Beyefedi Muvazenei Maliye Encü
menine göndermek fikrini pek doğru olarak ser el 
buyurmuşlardır. Fakat bir defa daha onun ora
ya gitmesi bizim devairimizde çıkaramadığımız 
kâğıtları devaire göndermeye benzer. 

VEHBİ B. (Karesi) — Nizamnamei Dahilîde 
sarahat vardır. Buna ne kadar para vereeoğiz? 
Para yetişeceği kanaati hâsıl olsa bile yine Büt
çe Encümenine gitmesi lâzımdır. 

BEPET Pş. (İzmir) — Eğer Bütçe Encü
menine gitmesi mutlak zaruri ise o başka mese
le. Fakat bu kanunu günlerden beri, aylardan 
beri bağırdığımız, sızladığımız" ve şikâyetlerin 
tevalisini tashih ve inşa için bunu bir an evvel 
çıkarmak lâzımgelir. Eğer az ve çok deva ise 
bunu bir an evvel çıkarmaklığımız icabeder. İs
tirham ederim. Ben bakınız ordunun mümessili 
sıfatiyle pek müteessirim. Ordu mahza kendisine 
ait olmıyan işleri yapmak yüzünden yıpranıyor. 
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Ordumuzu yıpratmak hakkımız değildir. Ordu 
kumandanları, erkânı, ümera ve saire kendisinin 
mecburiyeti olmadığı halde mahza bu kanun ol
madığından mecburen Dahiliye Vekilinin ve sa-
irenin sözleri üzerine gösterdiği lüzum ve mec
buriyet üzerine orduyu yıpratıyorlar. Orduyu 
yıpratmıyalım. Ordu ile halkı temasta bırakmı-
yalnıı. Ordu hariçte düşmanla uğraşsın. Ordu, 
memleket dâhilinde ancak hain ellerin hariçten 
getirdiği şeylere karşı mecbur olmadıkça mem
leket dâhilinde iş görmekten âri kalsın. Ordu
nun eli demirdendir. İpekten değildir. Onun 
için memur olduğu işleri biraz şiddetle yapar. 
Bunu Dahiliye Vekili sıfatiyle yaptım. Fakat, 
Müdai'aai Milliye Vekili sıfatiyle bilhassa teşri
ini rica etmekle mükellefim. (Jünkü orduya ya
zık ediyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mu
tasarrıflar, kaymakamlar bunu yapamaz mı, 
âciz midir? Rica ederim efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Dahiliye 
muhtaç, mıdır buna efendim? Nerede Dahiliye 
Vekili efendim? 

BİR MEBUS BEY — Bu Dahiliye Vekili 
meselesi değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ordu 
müdahale etmesin. 

I/ÛTFİ B. (Malatya) — Efendim iki vilayet 
arasında vukubulan ihtilâfa üçüncü bir vali gön
derir, tetkik ettirirsiniz. 

REFET Ps. (İzmir) — İki vilâyeti birleşti
rip diğerini boş bırakacağız efendim. 

DURAK B. (Erzurum) —• Zatiâliniz buyur
dunuz ki. : Meclisi Âliden müfettiş göndermek 
daima- Meclisin hakkıdır. Meclisi Ali kendiliğin
den müfettiş gönderebilir. Halbuki bilâkaydü-
şart bir arkadaş kalkıpta bir müfettiş göndere
ceğim diyemez, değilmi? Her halde Meclisi Âli
ye birkaç arkadaş tarafnıdan arz edilmek ve bu 
suretle müracaat etmek lâzımdır. Bununla bera
ber yüz yedi imza ile vermiş olduğumuz takrir
de bu cihet vazıhan gözüküyor. Onun fıkrai sani
yesini okursanız Meclisi Âli Teşkilâtı Esasiye Ka
nununu istememiştir. Çünkü arkadaşlarımız ve 
zatiâliniz de dönüp dolaşıp kanunu istedi bu
yurdunuz. Halbuki 107 imzalı takrirde Meclis 
Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki Müfettişi Umu
miliği istememiştir. Memlekette olan biten fe
nalıkları bir dereceve kadar az ve cok imha için 
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muvakkat olsun, her ne suretle olursa olsun, de
rakap müfettişler izamını istemiştir. Bunun için 
o dairede müzakere etmek zannederim doğru 
olur. (Gürültüler) 

•REÎS — Sual ile, cevap ile bitmez. Bu mese
le. Sıra ile söylersiniz. 

REFET Pş. (îzmir) — Beyefendiler; 107 
imzalı takrir meselesi mevzuubahis değildir. Ona 
her zaman rücu edebiliriz. Benim burada geti
receğimi arz ettiğim Kanun, getirebileceğim Ka
nun idi. Meclise tekrar arz ediyorum. Heyeti 
Âliyeniz öteye beriye müfettiş göndermek hak
kını, salâhiyetini haizdir. 

DURAK B. (Erzurum) — Meclis yalnız bu
nu istemiyor, efendim. Meclis bir seneden beri 
bu kanunu istiyor. Meydanda takrir, imzalar 
meydanda. 

REFET Pş. (İzmir) — O mesele başka bey
efendi. 

REİS — Efendim bu mesele dolayısiyle He
yeti Vekilenin intihabına mütaallik olan ka
nunda bir madde vardır ki, malûmuâliniz He
yeti Vekile arasında tahaddüs eden ihtilâfın hal
li için mercii hal Meclistir. O maddeyi de imâl 
etmiş olacağız. Zannediyorum ki, şimdi Heyeti 
Vekilenin teklifinde hepsinin imzası yoktur. Yu
suf Kemal Beyefendi de teklifin aleyhinde olmak 
üzere söz aldılar. Binaenaleyh diğer rüfekaya 
takdimen söz veriyorum. (Muvafık, sesleri) 

YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) — Yaptı
ğımız kanunun ehemmiyetinden uzun uzadıya 
bahse hacet yok. Çünkü Meclisi Âli epeyce bir 
müddetten beri musirren bu kanunu istemektedir. 
Bu kanunun daha doğrusu memlekette muamelâtı 
Devleti tâyin edecek her hangi bir uzvun mey
dana gelmesi zaruri bir hal aldı. Yani muamelâtı 
Devlet ve idare teftiş ettirilmelidir. Teftiş etti-
rilmedikçe zulüm oluyor. Teftiş ettirilmedikçe 
suiidare oluyor. (Zulüm oluyor, suiidare oluyor) 
sözünü mahsus ayırıyorum. Bir cihetten tevzii 
adalet edilemiyor. İdare makinası iyi yürümü
yor. Memleketin iktisadiyatı nazarı itibara alı
nıp gidilemiyor. Her şubeyi nazarı itibara alın. 
Yani biraz daha açık, daha biraz halk lisaniyle 
söyliyeyim. Halk işim hükümete düşmesin de ne
reye düşerse düşsün diyor. (Bravo sesleri) bu
nun için biz de buraya halkın vekilleri olarak 
geldik. Bir an evvel hakikaten halkın vekilleri 
olduğumuzu ispat etmek istiyoruz, öteden beri 
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halkı sıkan bu muamelâtı ortadan kaldırmak, 
hattâ mümkün ise bu makinanm halkı sıkan 
noktalarım ref'etmek için teftişin lüzumunda 
cümlemiz müttefikiz. İş teftişin şekli icra ve su
reti icrasmdadır. Teftişin sureti icrasını tâyin 
için de Müfettişi Umumilik Kanunu Meclisi Âli
ye sevk edilmiş bulunuyor. Biz bu kanunu arka
daşlarla müzakere ederken bundan zannederim 
üç dört ay mukaddem öbür Hükümet dairesin
de birkaç saat müzakere ettik. O zaman bende
niz şu fikirde idini : Bizim memlekette teftiş de
nildiği vakitte halkın üzerindeki zulmü refi ve 
refaha sevk edecek muamelât ve tedabir hatıra 
gelir. Bir de bu zulmü defettikten sonra o halkı 
refaha, saadete doğru sevk edecek olan yolların 
ihzarı ve eğer bugün elimizdeki kanunlar bu yol
ları temine kâfi ise onların bihakkin tatbikini 
temin noktalarını düşünmek icabeder. Yani 
memleketimizde teftiş dediğimiz zaman yalnız 
jandarmayı teftiş, adliyeyi teftiş memurini ida
re muamelâtını teftişe hasredilmemeli bunlarla 
beraber memleketin hayatı iktisadiyesi, memle
ketin hayatı içtimaiyesinin tanzimi ve bunu tan
zim için lâzımgelen usullerin ihdası lâzımgelirse 
o işlerimizin temin edilmesi de aynı zamanda 
düşünülmelidir. Yani şimdiye kadar yapıldığı 
gibi Türk idaresi denildiği vakitte idarenin dar 
mânasında, yani memurini mülkiye, inzibat me
murları ve buna müteferrik şeyler göz önüne 
gelmemelidir. 

Aynı zamanda düşünmeliyiz ki; polathane-
nin. tütünlerini nasıl yetiştireceğiz? Nasıl sata
cağız? Nasıl bilmem o halkı nasıl ileri götüre
ceğiz, nerelerde yol yapacağız, falan memleketin 
halkını nasıl terakki ettireceğiz ve mahsulâtı ne
relere sevk edeceğiz? Bunları düşünmeliyiz. Ya
ni heyeti ıımumiyesini düşünmeliyiz. Binaena
leyh halkın hayatı iktisadiyesini de katiyen 
unutmamalıyız. Hattâ bendenizin zannıma göre 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda bu nokta şöyle 
uzaktan uzağa nazarı itibara alınmıştır. Bina
enaleyh biz heyeti yeftişiye teşkil edeceğiz, mü
fettişi umumilik teşkil edeceğiz, her ne suret
le oiursa olsun, teşkil »edeceğimiz bir heyeti tef-
tişiyeyi eskisi gibi tasavvur etmiyelim. Ben 
kendi noktai nazarıma göre düşünüyorum. Bun
dan yalnız memurini inzıbatiyenin, memurini 
adliyenin bir dereceye kadar memurini maliye
nin muamelâtını kasdetmemelidir. Bunlarla be-
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raber biraz daha ileri gitmeliyiz. Bence teftiş
ten maksat budur. 

Çünkü Meclisi Âli pekâlâ bilirki; bu günkü 
yaptığı şey bu memleketi ileriye doğru götüre
bilmek, milletle Devletin ve Hükümetin hare
kâtını tanzim edip onları mümkün olduğu ka
dar refah ve saadet yoluna sevk etmektir. Pek 
ala- bilirsiniz ki haddizatında adalet kıymetli 
bir şey değildir. Adalet insanları saadete mu-
sil olduğu için kıymetlidir. Herhangi bir ada
let ki insanları saadete musil olmazsa, insanla 
rın saadetini husule getirmezse o adalet aleti
nin lüzumu yoktur. Adaletten insanların saa
deti maksuttur. Binaenaleyh sureti muharrere 
de bir teftiş heyeti teşkiliyle biz maksadımıza 
vâsıl olmuş olmayız demiştik. O zaman, hattâ 
dikkat buyurulursa Teşkilâtı Esasiye Kanunun 
da müfettişlik mmtakalarından bahsedildiği sı
rada memleketin (Ahvali iktisadiye ve içtimai-
yesi nazarı itibara alınarak) deniliyor. Bu ka
nunun o maddesi Meclisi Âlinizden çıktı. Şüp
hesiz Meclisi Âliniz bu kanunu uzun uüadıya dü
şünerek tetkik ve tahkik ederek yaptı ve bu 
kelimeleri oraya bir maksadı mahsusla koydu. 
Memleketin (Ihtiyacatı idariyesi, ihtiyacatı in-
zıbatiyesi, ihtiyacatı adliyesi) demedi ya? 
(Memleketin ihtiyacatı içtimaiye ve iktisadiye-
si) dedi ve hakikaten de mevcut olan budur. 
Zâten idareyi tanzimeden inzibatı teminden 
adalet makinasmı lâyikıyle yürütmekten maksat 
da bu ihtiyacatı iktisadiye ve içtimaiyeden baş
ka bir şey değildir. 

Binaenaleyh; bendeniz bir heyeti teftişiye, 
bir müfettişi umumilik düşündüğüm vakitte 
böyle düşünüyorum, şimdi o zaman arkadaşlar
la düşünüldü. Bunların heyeti umumiyesi kâ 
fil olmak üzere bir müfettişi umumilik kanunu 
yapılmak için tekrar Heyeti Vekile bu kanun 
lâyihasını Dahiliye Vekâletine iade etmişti. Bu 
defa Refet Paşa Hazretleri tarafından izah bu
yuru! duğu veçhile, müstacel olarak bu şekilde 
bu kanunun takdimine lüzum ve mecburiyet 
görüldü. Şimdi bu kanuna bakınız, arkadaş
lar, bu kanunla yalnız tetfiş yapmıyoruz ya! 
Tetfiş ile beraber teşkilâtı idare de yapı
yoruz. Deminden beri izah buyurulduğu veç
hile bir hatayı itiraf ederek geri gidiyoruz. 
Fakat bu defa ifrattan tefrite veya tefritten 
ifrata gidiyoruz. 
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Eskiden beri memleketi idare eden vilâ

yetleri ortadan kaldırıp livaları vilâyet hali
ne koymakta hata ettiğimizi şimdi anlıyoruz. 
Çünkü ufak livaların kendi kendilerini ida
re edemediklerini, ufak livaların her birinin 
o livanın hayatı içtimaiyesine, hayatı ikti-
sadiyesine merkez olabilecek menabii kâfi ol
madığım gördük. Hattâ eskiden beri olan vi
lâyetler bile kâfi gelemiyordu. Fakat vilâyet
ler bir dereceye kadar âriz ve amik düşünü
lerek hudutları çizilmiş yerlerdi. Ben bir 
müddetten beri diyemem, epeyce zamandan be
ri idare işlerinde bulundum. Ben kendi ken
dime derim ki; o babalarımızın, eski büyük 
paşalarımızın yaptıkları taksimata biz el do
kunurken çok düşünmekliğimiz lâzımgelirdi. 
Onun için onu bozduk. Küçük, küçük kısım
lara ayırdık, bilâhara hata ettiğimizi anla
dık, geri gidiyoruz. Madem ki, anladık, vilâ
yet şeklinde kalalım. Bir ucu Edirne'de^ öbür 
ucu Kastamonu'nun öbür tarafında bir daire 
teşkil ediyoruz, nedir o daire? Müfettişlik mm-
takası, daha doğrusu ve daha hakikisi, de
min bir arkadaşımızın buyurduğu gibi, eya
let. Bir jandarma kuvvetiyle müfettiş var. 
Müfettiş değil o vali ve yahut eski validen da
ha büyük bir şıey; sonra Edirne'nin öbür 
tarafından Kastamonu'nun öbür tarafına ka
dar bunu iki müfettişle teftiş ediyoruz. Tec
rübeme nazaran arz ediyorum. Bunun im
kânı yoktur. Sonra bunun başına bir zat 
koyuyoruz Ona müfettişi umumi diyelim, va-
lii ıfmumi diyelim, ne dersek diyelim, onun 
yanında şimdilik bir valii umumiye lâzım olan 
şeyleri ihdas etmiyoruz. Emin olunuz bunu 
kabul ettikten sonra yavaş, yavaş o ihdas olu
nacaktır. Bir eyalet olacaktır. O eyalet bil
miyorum şimdiki ihtiyacatımıza tamamen mu
vafık mıdır? Yani Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda mündericolan ihtiyacatı içtimaiye ve 
iktisadiye nazarı itibara alınarak mı, yapıl
mıştır acaba? Bu taksim katiyen doğru de
ğildir. Trabzon'la Bayezid'in münasebeti yok
tur. Ben gördüm. Bir taraftan Trabzon öbür 
taraftan Bayezid, valii umumi Trabzon'da otu
racak, Bayezid'den idare edemez, öyle di
yorlar ki : Batum tarikiyle üç günde gider
miş. Şimdiden onu nazarı itibara almam. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Van ile Malatya'
yı ne yapalım? 

— m — 
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EMİN B. (Erzincan) — Pek yakın, arası 

iki aylık yol. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Her ne 
ise, onlar teferruat, ben asıl esasata giriyorum. 

Şimdi, valii umuminin veyahut müfettişi 
umuminin yapacağı işlere gelelim. Ne yapacak? 
Bunların maiyetinde bir heyeti teftişiye bulu
nacaktır. Mülkiye müfettişi, adliye müfettişi 
maliye müfettişi, iktisat müfettişinden ve saire 
müfettişinden mürekkep bir heyeti teftişiye bu
lunacak ve o heyet vasıtasiyle teftiş yapacak. 
Şimdi malûmuâliniz bunun mahiyeti iki türlü
dür. Biri âdeta memleketimizin ihtiyâcatma 
göre siyasi teftiştir. Diğeri fennî teftiştir. Yani 
ttıer müfettiş adliyede istintak dairesine gidip 
de veya müddeiumumilik dairesine girip de 
müstantikin veyahut müddeiumuminin kanuna 
tevfikı hareket edip etmediğini teftiş edemez. 
Onun için o meslekte o işi bilmiş adam olmak 
lâzımgelir. Maliyeyi de alın böyle, adliyeyi de, 
mülkiyeyi de alın böyle hepsi de böyle. Bina
enaleyh. teftişi sureti umumiyede ikiye ayıralım. 
Birisi fennî teftiştir, yani fennî dediğim ihti
sası tazammun eden, ihtisası icabettiren teftiş. 
Bu teftişi öteden beri icra etmekte olan heye
ti teftişiyeye icra ettirmek ieabeder. Zira fennî 
müfettişlerin ihtisası, icrayı teftişatı neticesi, 
yalnız ahvalini teftiş ettiği kimseyi kanuna 
muhalif hareketten dolayı mücazat etmek veya 
muvafık harekâtından dolayı mükâfat et
mek değil, aynı zamanda memurun ahvalini öğ
renmek ve aynı zamanda o dairenin, meselâ ad
liye müfettişi o dairenin ihtiyacatı adliyesini 
derpiş etmek, sureti umumiyede tadilât yap
mak lâzımgeliyor mu, gelmiyor mu? O mahke
meleri tezyit mi, tenkis mi lâzımgelir? Orasını 
nasıl ve ne şekil bir mahkeme ile idaresi lâ
zımgelir. Orada örf ve âdatm tesiri nedir? Hâ
sılı her noktai nazardan oranın ilıtiyacatı adli
yesi nedir? Aynı zamanda bunu müfettişi umu
mi lâyiöıa ile yazar ve o dairenin müfettişi ya
zar. Başka bir müfettiş yazamaz. Meselâ bir ad
liye müfettişi maliye için, maliye müfettişi de 
adliye için yazamaz. Bunlar yazıldığı vakitte 
bir yerde toplanır. Bu kanuna göre nerede top
lanacak? Her müfettişlikte, her valii umuminin 

' maiyetinde toplanır. Edirne'den Kastamonu'ya 
kadar ayrı bir daire, ayrı bir merkezi teftiş, 
öbür tarafında ayrı bir merkezi teftiş, Öbür ta
rafında ayrı bir merkezi teftiş. Buna ne lüzum 
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var? Niçin merkezde bulunmasın, niçin mer
kezde toplanmasın, niçin mütehassıs müfettiş
lerin raporları doğrudan doğruya vekâlete gel
mesin? (Hangisi efendim, sadaları) 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Kim menedi-
yor? 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Bu teşki
lât menediyor. Müsaade buyurun, ben bitireyim 
sözümü de ondan sonra söylersiniz. Bu teşkilât 
menediyor, Ve maksat da budur, başka bir şey 
değildir. 

Pekâlâ bilirsiniz ki, muhtelif müfettişlerin 
dairelerine gönderdikleri teftiş raporlarının, me
selâ adliyeyi ele alalım; yani kendi tecrübemi 
arz ediyorum, vaktiyle Adliye Müsteşarlığında 
gördüğüm şeyleri arz ediyorum, hikâye söylemi
yorum. Vaktiyle epice Adliye Müsteşarlığında, 
Heyeti Teftişiye Riyasetinde bulundum, biliyo
rum. Teftiş nasıl olduğunu; hiç olmazsa adliye 
teftişini... 

EMÎR Pş. (Sivas) — Bir şey sorabilir mi
yim. (Sonra, sadaları) 

YUSU^KEMAL B. (Devamla) — Neticesi
ni arz ediyorum, şimdi meselâ müfettişin gön
derdiği lâyihai teftişiyenin adliyede umuru ce
zaiye Müdüriyetine taallûku vardır. Sonra 
Umuru Hukukiye Müdüriyetine taallûku vardır, 
sonra Sicil Müdüriyetine taallûku vardır, Adli
yenin istatistik Müdüriyetine taallûku vardır, 
Hapisaneler İdaresine taallûku vardır. Maliye
nin keza böyledir. Filân dairenin de keza böyle
dir. Binaenaleyh teftiş raporlarının iyiliğini, 
kötülüğünü tefrik edecek mutlak bemutlak Ve
kâlet içerisinde bulunan heyeti teftişiyedir. Ve
kil ile beraber bulunacak Heyeti Teftişiyedir. 
Bu teftişin fennî, ilmî cihetidir, bir de teftişin 
memleketimize göre siyasi ciheti vardır. Ve zan-

; nediyorum ki, Meclisi Âlinizin bir müddetten be
ri bu müfettiş kanununu istemesindeki en ziya
de sebebi asli budur. îşte bu siyasi cihetini de. 
ne arz ettiğim mütehassıs müfettişler ve ne de 

I umumi müfettişler veyahut fennî müfettişler ya-
j pabilir. Ne de teşkil edeceğiniz valii umumi ve-
j yahut müfettişi umumi yapabilir. Onu ancak 
i ve ancak Meclisi Âli yapabilir ve ancak Meclisi 

Âliniz yapmalıdır. Çünkü şimdi yeni Müfettişi 
Umumilik Kanununda deniliyor ki; Müfettişi 
Umumi bir taraftan Dahiliye Vekâletine merbut
tur. öbür taraftan bütün valilerin mümessilidir. 

' Ne demek? Ben valinin yapmasını istemiyorum, 
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müfettişin yapmasını istiyorum. Bütün muame
lâtı, Devleti idare edecek zatı Dahiliye Vekâleti
nin kontrolü altına vaz'edince onları teftiş edecek 
mi; orduları ve ordu kumandanlarını teftiş ede
cek mi, etmiyecek mi? (Edecek, sadaları). 

Müsaade ediniz. Şekli hâzıra göre ordu ku
mandanlıklarını teftiş edemez. Rica ederim 
bana müsaade edin söyliyeyim. Meclisimizin bü
tün istiklâlini Meclisimizin hükmünün, nüfuzu
nun, murakabesinin her noktaya kadar şümul 
ve nüfuzunu en büyük bir şiddetle arzu 
etmek ve müdafaa etmekle beraber .arkadaşlar, 
vukuatı göz önünden dûr tutmryahm, daima hâ-
disata karşı gitmiyelim memleketin anana tını 
ve milletimizin tarihini, mazisini bugünkü kabi
liyetlerini, bugünkü teşkilâtını, daha doğrusu 
şe'niyetini çiğnemiydim. Çünkü çiğnersek ileri 
gidemeyiz, muvaffak olamayız. Binaenaleyh ben
deniz; ikisinin de cemi kabildir diyorum. Bir 
tarafta mütehassıs müfettişler kalmalıdır, dairei 
teftişiyeye ve böyle mıntaka müfettişliklerine 
lüzum yoktur. Her vekâlette müfettişler ihdas 
edilmelidir. Ondan sonra Meclisi Âliniz zaman 
zaman memleketin muhtelif cihetlerine kendili
ğinden vekiller göndermelidir ve onun adı da 
müfettiş değil, vekil olmalıdır. Ben nasıl bugün 
sizin Hariciyede Vekilinizim mahaza filân işi 
teftişte vekilinizim diye bugün nasıl hariciye işle
rini idareden mesul isem o da o idareden ırtesul 
olmalıdır, öyle meclisten gitmekle gayrimesul 
olmaz. Meselenin sureti halli budur. Bir taraf
tan mütehassıs müfettişler ihtisasları dairesinde 
teftişatı yapar. Diğer taraftan Meclisi Âliniz 
hakkı murakabesini istediği gibi istimal* etmiş 
olur. Ve murakabesini istimalde o arzu ettiğimiz, 
memleketin kabiliyet ve istidadı, halkımızın bu
günkü hali daha doğrusu şe'niyetine karşı, daha 
ziyade halimizi tatbik etmiş oluruz. Ona karşı 

gitmiş olmayız, zamanına göre teftiş yapmış olu
ruz. Zamanına göre mücazat ve mükâfat yapa
rız. Binaenaleyh; bendenizce bu müfettişi umu
milik kanununa lüzum yoktur. Yalnız tekrar 
arz ediyorum. Memleketin böyle pek küçük cü-
zülere ayrılması muzırdır. Zararın ne tarafın
dan dönülse kârdır. Binaenaleyh; bendenize ka
lırsa bir an evvel memleketi eski vilâyetler haline 
koyalım; büyük cüzütamlar haline koyalım. 
Rica ederim, kıskançlık etmiyelim. (Gürültüler) 
İki kelime arz edeyim. Rica ederim bir memle
kette daima halkı terfih ve taaliye doğı-u sevk 
edecek membalar, merkezler bulunmak lâzımdır. 
Bunlar bulunmazsa bunları ihdas etmek ve bun
ları zorla vücuda getirmek lâzım ve vaciptir. Vi
lâyet merkezleri şimdiye kadar bu vazifeyi ifa 
edemediyse bundan sonra ettirelim ve buna emin 
olunuz. Bugün meselâ Genç sancağı merkezi 
bilmem ne sancağı merkezi, bu halkı tenvir ve 
irşatta istenilen vazifeyi ifa edemez. Yerlerine 
göre takviye edelim. Kıskançlık etmiyelim, bu 
elzemdir. 

SIRRI B. (İzmit) — Demekki Teşkilâtı Esa
siye Kanununun tadili lâzımgelir. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Müsaade 
ediniz. Ben Teşkilâtı Esasiye Kanununun ten
kidine girişmiyorum. Zamanı değildir. Faka t ; 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu baştan başa noksan
dır. Eksiktir, Lâkin Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun tuttuğu prensip, ruh mahfuzdur. 

REÎS — Söz alan on altı arkadaşımız var. 
(Müzakere kâfi sadaları) müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. (Hayır sadaları) (He
pimiz söyliyeceğiz sesleri) Müzakereyi kâfi gör-
miyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmedi. Binaenaleyh; devam edeceğiz. 

Pazartesi günü bermutat içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 
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