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İDÂRE
Dâhiliye Vekâleti’nin Aylık Mecmû‘ası

Ağustos [1]928
-------------------------------------------------------------------------------

 Sayı: 5       Yıl: 1

-------------------------------------------------------------------------------

  Resmî Kısım

Ta‘mîmler
İdâre-i Umûmiyye

Bahriye Müzesi Müdîr-i sâbıkı Binbaşı Mehmed Adil bin Receb Efendi Ka-
pudan’ın bir daha hizmet-i devletde kullanılmaması hakkında

 Sayı: 3743        4/8/[1]928

 Bahriye Müzesi Müdür-i sâbıkı Binbaşı Kasımpaşalı Mehmed Adil 
bin Receb Efendi Kapudan’ın Müze’de mahfûz Macar ziynet altınlarıyla 
bazı zî-kıymet eşyâyı bir komisyoncuya terhîn ve demirbaş eşyâ defterinden 
bazı sahîfeleri tebdîl eylemek cürmüyle maznûnen Bahriye Dîvân-ı Harb-i 
Dâimîsince cereyân
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eden muhâkemesi neticesinde sâlifü’z-zikr altınları terhîn eylediği sâbit ol-
masıyla altı ay habsine ve bir daha hizmet-i devletde kullanılmamak üzere 
tekā‘üde sevkine dâir verilen karâr iktisâb-ı kat‘iyyet ve icrâ-yı tekā‘üdü ahî-
ren tasdîk-i âlîye iktirân eylemiş olduğu beyânıyla mûmâ-ileyhin bir daha hiz-
met-i devletde kullanılmaması hakkındaki işbu karârın ta‘mîmi Müdâfa‘a-i 
Milliye Vekâlet-i Celîlesi’nden iş‘âr buyurulmakla ta‘mîmen teblîğ olunur, 
efendim.

----------------------------

Tavas Kazâsıyla Kal‘a-i Tavas Nâhiyesi’nin isimleri hakkında

 Sayı: 3762        4/8/[1]928

 Denizli Vilâyeti dâhilinde bulunan Tavas Kazâsı’nın ahâlî arasında 
“Parangume” ve (Kal‘a-i Tavas) Nâhiyesi’nin de sâdece Tavas nâmıyla yad 
edilmekde olması mu‘âmelât ve mürâselâtda bazı yanlışlıkları mûcib olduğu 
anlaşıldığından Tavas Kazâsı isminin “Tavas” ismiyle ve Kal‘a-i Tavas Nâ-
hiyesi’nin de yalnız (Kal‘a) olarak tesmiyesi muvâfık görüldüğü ta‘mîmen 
teblîğ olunur, efendim.

------------------------

Zirâat Bankası Hey’et-i Umûmiyye intihâbâtında me’mûrlarının mazhar-ı 
teshîlât olmaları hakkında

 Sayı: 3813        7/8/[1]928

 Hey’et-i Celîle-i Vekîlece tasdîk buyurulmuş olan 1926 târihli Zirâat 
Bankası Nizâmnâme-i Esâsîsi mûcebince her sene intihâbı lâzım gelmekde 
olan hey’et-i umûmiyyenin bu seneki intihâbâtı Ağustos ayında icrâ olunaca-
ğından
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esnâ-yı intihâbda Zirâat Bankası me’mûrlarının vilâyâtca mazhar-ı mu‘â-
venet ve teshîlât olabilmeleri esbâbının te’mîni Zirâat Bankası Müdüriyet-i 
Umûmiyyesi’nden iş‘âr ve taleb olunmakdadır. Ol vechile mu‘âvenet-i muk-
teziyyenin te’mîn-i îfâsı ta‘mîmen temennî olunur, efendim.

-----------------------------

Nâmlarına hesâb-ı cârî küşâd edilen küçüklerin târih-i tevellüdleri hakkında

 Sayı: 3824        7/8/[1]928

 Adliye Vekâlet-i Celîlesi Eytâm Tasfiye Komisyonu’ndan Emlâk ve 
Eytâm Bankası’na müdevver olup nâmlarına hesâb-ı cârî küşâd edilen küçük-
lerin târih-i tevellüdlerinin mukayyed olmaması hasebiyle sene gāyesinde fâiz 
tahakkukuna imkân görülememesinden dolayı eytâmın mağdûriyetini mûcib 
bulunduğu, bu husûsun te’mîni için mezkûr bankadan kazâ nüfûs me’mûr-
luklarına gönderilecek cedvellerde esâmisi mukayyed küçüklerin târih-i tevel-
lüdlerinin mezkûr cedvellere derci ve esâmîleri olup da mahall-i ikāmetleri 
münderic bulunmaması hasebiyle cedvelleri iâdesi cihetine gidilmeyip kazâ 
mahkemesine bi’l-mürâcaa mahall-i ikāmetlerinin tesbîti ile tevellüdlerinin 
tahakkuk etdirilmesi ve mezkûr cedvellerin bilâ-noksân bankanın Ankara’da-
ki idâre-i merkeziyyesine irsâli Emlâk ve Eytâm Bankası Müdüriyet-i Umû-
miyyesi’nden taleb ve ricâ olunmakla mûcebince mu‘âmele olunması ta‘mîmen 
teblîğ olunur, efendim.
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Diyarbekirli Mehmed Hasan oğlu Cuma ve sâirenin vilâyet dâhilinde bulu-
nup bulunmadığının tahkīk ve iş‘ârı hakkında

 Sayı: 3853        8/8/[1]928

 Memleketlerine iâde edilecek eşhâs listesinde isimleri dâhil olup defter-i 
mahsûsunda Konya’da bulundukları muharrer bulunmasına mebnî vesîkaları 
Konya Vilâyeti’ne gönderilmiş olan Diyarbekirli Mehmed Hasan oğlu Cuma, 
Veli oğlu Ömer, Malatyalı Hacı Ahmed oğullarından Osman oğlu Ahmed, 
Ömer oğlu İsmail ve Kahta Kazâsı’ndan Mamo oğlu Musa nâm şahısların 
Konya’da bulunmadıkları Konya Vilâyeti’nden bildirilmişdir. Mûmâ-ileyhi-
min vilâyet-i aliyyeleri dâhilinde bulundukları takdîrde vesîkaları gönderil-
mek üzere keyfiyetin tahkīk ve iş‘ârı ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

---------------------------

Uyuşdurucu mevâd hakkında karârnâme sûretinin leffiyle

 Sayı 3862        9/8/[1]928

 Uyuşdurucu mevâd hakkında tanzîm olunan kānûnun mer‘iyyete 
vaz‘ına kadar bu kabîl mevâddın memleketimize sûret-i idhâli hakkında İcrâ 
Vekîlleri Hey’eti’nin 22 Temmuz 1928 târihli ictimâ‘ında müttehaz karâr 
üzerine tanzîm olunup Başvekâlet-i Celîle’den teblîğ buyurulan karârnâme-
nin musaddak sûreti leffen ve ta‘mîmen gönderildi, efendim.
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Karârnâme sûreti

 6885

 Uyuşdurucu mevâd hakkında tanzîm edilmiş olan kānûnun mer‘iyyete 
vaz‘ına kadar salâhiyetdâr olmayan eşhâsın sûistimâline mâni‘ olmak üzere 
yalnız eczaneler ve eczâ ticârethâneleri sâhibleri nâmına paket ve kıymetli 
kutu ile memleketimize gelen tıbbî afyon, morfin, kokain, heroin ve bunların 
milhlerinin ve %0,20’den fazla morfin ve %0,10’dan fazla kokain ve heroini 
hâvî müstahzarâtın kabûlleri ve bunlardan başkası nâmına gelen paket ve 
kıymetli kutularla her kimin nâmına gelirse gelsin bu mevâdd-ı muhaddereyi 
muhtevî kıymetli mektûb ve kıymetsiz nümûnelerin kabûl edilmemesi Sıhhiye 
ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye Vekâlet-i Celîlesi’nin 2 Kânûn-ı Sânî [1]928 tâ-
rih ve 1/132 numaralı tezkiresiyle vukū‘ bulan teklîfi ve Dâhiliye Vekâlet-i 
Celîlesi’nin 15 Temmuz [1]928 târih ve 3317/573 numaralı mütâla‘anâmesi 
üzerine İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 22 Temmuz [1]928 târihli ictimâ‘ında tas-
vîb ve kabûl olunmuşdur.

-----------------------------

407 numaralı karârnâmenin 1643 numaralı tahrîrât-ı umûmiyye ile teblîğ 
edilmiş olduğuna dâir 

 Sayı: 3989       15/8/[1]928

 19 Temmuz [1]928 târih ve 3429 numaralı tahrîrât-i umûmiyye ile tas-
hîhi bildirilen 407 numaralı karârnâme 1 Nisan [1]928 târih ve 1643 numa-
ralı tahrîrât-i umûmiyye ile teblîğ edilmişdir. 19 Temmuz [1]928
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târih ve 3429 numaralı tahrîrât-i umûmiyyede 1943 numara gösterilmesi nu-
mara yanlışlığından münba‘is olduğu ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

----------------------------

1225 numaralı kānûnun 2’nci mâddesinin tashîhine dâir 

 Sayı: 3990       15/8/[1]928

 28 Nisan [1]928 târîh ve 1664 numaralı tamîme zeyldir.

 Bazı devâirin 1927 sene-i Mâliyesi büdcelerine tahsîsât-ı fevka’l-â-
de ve munzamme i‘tâsına ve bazı devâir büdcelerinde münâkale icrâsına ve 
sâireye mütedâir olan 1225 numaralı kānûnun ikinci mâddesi aslında [1927 
sene-i Mâliyesi Ticâret büdcesinde (Teşvîk-i Sanâyi‘ Kānûnu’nun on birin-
ci mâddesi mûcebince sınâ‘î mü’esseselere verilecek prim) unvânıyla yeniden 
açılan 639’ncu fasıla (1200000) lira tahsîsât-ı fevka’l-âde olarak vaz‘ edil-
mişdir] olduğu hâlde, Türkiye Cumhûriyeti Riyâseti Kalem-i Mahsûs Müdü-
riyeti’nden mersûl musaddak sûretde tahsîsât-ı mezkûrenin sehven (200000) 
lira olarak yazılmış olduğu bi’t-tedkīk anlaşılmış ve sehv-i vâki‘in tashîhi 
müdüriyet-i mezkûrenin 8/8/[1]928 târih ve 4/425 numaralı cevâbî telgraf-
nâmesinde izbâr kılınmış olduğu Başvekâlet-i Celîle’den teblîğ ve iş‘âr bu-
yurulmakla mezkûr mâdde-i kānûniyyenin ol vechile tashîhi ta‘mîmen teblîğ 
olunur efendim.

 [Keyfiyet 12 Ağustos [1]928 târih ve 962 sayılı Resmî Gazete’ye derc 
olunmuşdur.]
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Sûret 

 Âlî Karâr Hey’eti’nin vazîfe ve vaz‘iyeti peyderpey vürûd etmekde 
olan yüzlerce evrâk ve vesâiki bir buçuk sene gibi mahdûd bir zamanda te-
dkīk ve intâc etmeğe münhasır bulunduğu ma‘lûm olmasına rağmen hey’et 
tarafından devâire yazılan muharrerât ve vâki‘ isti‘lâmât cevâblarının i‘tâ-
sında ve istenilen evrâk ve vesâikin tevdî‘inde iltizâm-ı sür‘at edilmemekde 
olduğu ve bu yüzden maslahat-ı âmme müte’essir ve bi’n-netice bir çoklarının 
mağdûr ve mutazarrır olması tabî‘î bulunduğu cihetle uzun müddet te’hîr-i 
mu‘âmeleye tahammülü olmayan hey’etin istediği evrâk ve vesâikin kābil ol-
duğu kadar süratle tevdî‘i ve isti‘lâmâta cevâb verilmesi esbâbının istikmâli 
hey’et-i müşârun-ileyhâ riyâsetinin 12 Ağustos [1]928 târihli ve 30 numaralı 
tezkiresinde iş‘âr edilmekde olduğundan muktezâsının îcâb edenlere ehemmi-
yetle emr ve teblîğine müsâ‘ade buyurulmasını arz ve ricâ ederim, efendim.

-----------------------------

Âlî Karâr Hey’eti›nden vukū‘ bulan isti‘lâmât cevâbları hakkında

 Sayı: 4048       18/8/[1]928

 Başvekâlet-i Celîle’den vârid olan 14/8/[1]928 târihli ve 6/3363 nu-
maralı tezkire sûreti bâlâya nakl olundu. Ber-mûceb-i emr u iş‘âr Âlî Karâr 
Hey’etince istenilen evrâk ve vesâikin ve vukū‘ bulan isti‘lâm cevâblarının 
bilâ-te’hîr i‘tâsı ehemmiyetle ve ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

----------------------------

Sûret

 13 Ağustos [1]927, 26 Kânûn-ı Evvel [1]927 târih ve 5092/224, 
8396/384 numaralı tezkire-i âcizîye zeyldir:

 Muhâsebe-i Umûmiyye Kānûnu’nun altmış bir ve altmış üçüncü mâd-
deleri ahkâmı
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mûcebince Dîvân-ı Muhâsebât’a gönderilmekde olan mukāvelenâme ve sû-
retlerinin kānûnen mu‘ayyen olan müddet zarfında irsâl ve bazı mukāvele-
lerde ve bi-tahsîs habishânelerin ekmek ihtiyâcına müte‘allik mukāvelâtda 
müte‘ahhedün-bih mikdârının derc edilmemekde olduğuna mu‘âmelât-ı câriye 
dolayısıyla ıttılâ‘ hâsıl edilmişdir. On bin liradan fazla masrafı müstelzim 
mukāvelâtın icrâdan evvel vilâyetlerde akd olunacak bi’l-umûm mukāvelât 
ile müstenidâtının bir sûretlerinin de yedi gün zarfında dîvâna irsâli muk-
tezî olduğundan bu bâbda Muhâsebe-i Umûmiyye Kānûnu’nda münderic ve 
musarrah bulunan ahkâma ri‘âyet olunması lüzûmunun ve te’mînât-ı kat‘iy-
yenin ta‘ahhüd mikdârına göre ahzı muktezî olduğu cihetle mebhûs habis-
hâneler mukāvelenâmelerine ta‘ahhüd olunan mikdârın tamâmen ta‘yîn ve 
derci mümkün olamadığı sûretde a‘azmî mikdârın bi’t-tahmîn derci husûsu-
nun îcâb edenlere ta‘mîmen emr ve teblîğine müsâ‘ade buyurulması Vize ve 
Tedkīk Komisyonu karârıyla arz ve rica olunur efendim.

-----------------------------

Dîvân-ı Muhâsebât’a gönderilecek mukāvelenâmeler hakkında

 Sayı: 4049       18/8/[1]928

 Dîvân-ı Muhâsebât Riyâseti’nin 13 Ağustos 1928 târihli ve 5026/75 
numaralı tezkiresi sûreti bâlâya nakl olunmakla mûcebince îfâ-yı muktezâsı 
ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

--------------------------

Sûret 

 İhzârât-ı seferiye için menâbi‘-i umûmiyyedeki vesâit-i nakliyye ve 
hayvan mikdârının her ân hakīkate karîb bir hâlde bilinmesi ihtiyâc-ı kat‘îsi-
ne binâ’en 30 Mayıs
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1928 târih ve 872 numaralı kānûn neşr ve i‘lân edilmişdi. Bu kānûna naza-
ran her mahalle ve her karye hey’et-i ihtiyâriyyesi bir ay zarfındaki vukū‘âtı-
nı, Vekâletce mebzûlen gönderilen vukū‘ât cedvelleri üzerinde irâe ve tesbît 
ederek en yakın askerlik şubesi veya Tedârük-i Vesâit komisyonları riyâse-
tine bildirecek ve bu makāmlarca sâhiblerine verilmek üzere tanzîm ve imlâ 
edilecek olan kayd vesîkaları hey’et-i ihtiyâriyelere tevdî‘ edilecekdi. Şimdiye 
kadar yapdırılan teftîşlerde bu kānûn yalnız nefs-i İzmir’de tatbîk edilebil-
miş ve iyi bir netice de elde edilmişdir. Kānûnun tamâmî-i tatbîki için îcâb 
edenlere ekîden teblîgāt-ı lâzıme icrâsına emir ve müsâ‘ade buyurulmasını arz 
ederim efendim.

------------------------------

İhzârât-ı seferiye cedvelleri hakkında

 Sayı: 4067       19/8/[1]928

 Müdâfa‘a-i Milliye Vekâlet-i Celîlesi’nin 9 Ağustos 1928 târihli ve 
3067/6909 numaralı tezkiresinin sûreti bâlâya nakl edildi. Mûcebince mu‘â-
mele îfâsıyla mevzû‘-ı bahs kānûnun tamâmî-i tatbîkinin te’mîni ve bu bâbda 
tekâsül ve terâhîsi görülenler hakkında ta‘kībât îfâsı ta‘mîmen teblîğ ve te-
mennî olunur efendim.

----------------------------

Rusya’ya ihrâc edilecek eşyânın ihrâc vesîkaları hakkındaki karârnâme sûre-
tinin leffiyle

 Sayı: 4160       22/8/[1]928

 Rusya’ya ihrâc edilecek eşyânın ihrâc vesîkalarının sûret-i 
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i‘tâsı hakkında İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 5 Ağustos [1]928 târihli ictimâ‘ın-
da müttehaz karâr üzerine tanzîm olunup Başvekâlet-i Celîle’den teblîğ bu-
yurulan karârnâme ile merbûtunun musaddak sûreti leffen ve ta‘mîmen gön-
derildi efendim.

-------------------------

Sûret 

 Ticâret Muâhedesi mûcebince kontenjanlar dâhilinde olarak Rusya’ya 
bu sene ihrâc olunacak eşyânın ihrâc vesîkaları şu esâslar dâhilinde tevzî‘ ve 
taksîm olunacakdır:

 1- Kontenjanlar muhteviyâtı bu sene yalnız her mahsûlün ihrâc olun-
duğu ihrâcât merkez ve limanlarındaki ticâret odalarına tevzî‘ olunacak ve 
istihsâl mıntıkalarına hisse tefrîk edilmeyecekdir.

 2- İhracat kooperatifi olan yerlerde bu kooperatiflerin mevzû‘ teşekkül 
ve iştigāli olan mevâddın yüzde yetmiş kooperatiflere taksîm ve i‘tâ oluna-
cakdır.

 3- Mütebâkī mevâd ber-vech-i zîr evsâfı hâ’iz olan tüccâra i‘tâ oluna-
cakdır:

 A- İhrâcât tâciri olmak “ihrâcını taleb etdiği mahsûlün ihrâcât tâciri”

 B- İhrâcını taleb etdiği mahsûlün [1]927 senesinde Rusya’ya ihrâcât 
yapmış olmak.

 C- İhracat kudret ve teşkîlâtına mâlik bulunmak.

 A, b, c fıkralarında muharrer evsâfı hâ’iz olup da geçen sene aynı
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mâdde üzerinde Rusya’ya ihrâcât yapmamış olanlara da diğer Rusya’ya ihrâ-
cât yapmış olanlara verilenin nısfı derecesinde ihrâc müsâ‘adesi verilir.

 4- İster kooperatiflere ister muhtelif tâcirlere ihrâc müsâ‘adesi verilmiş 
olan ihrâcâtın, menâfi‘-i milliyemizi sıyâneten en kuvvetli teşkîlâta mâlik 
mü’essese tarafından ve müştereken yapılması ve aynı mâddeyi ihrâc edecek 
tüccâr ve mü’essesâtın aralarında anlaşarak müttehid hareket eylemeleri mat-
lûb ve mültezemdir.

 5- Ruslarla tesbît olunacak liste mûcebince Türkiye’den Rusya’ya ihrâc 
olunacak mevâddın ticâret odalarına sûret-i taksîmi İktisâd Vekâletince îfâ 
olunacakdır.

 6- İhrac vesîkalarının bâlâdaki esâslar dâhilinde ticâret odalarınca sû-
ret-i tevzî‘ ve i‘tâsına âid teferru‘ât ve bu vesîkaların müddet-i mer‘iyyeti 
husûsu İktisâd Vekâletince bu ta‘lîmâtnâme ile tesbît ve ticâret odalarına 
teblîğ olunacakdır. Tatbîkātdan mütevellid ihtilâfâtın halli zımnında geçen 
sene teşkîli kararlaşdırılmış olan müsteşârlar komisyonuna bu sene Ticâret 
müdürü de dâhil bulunacakdır. Ve ayn-ı esâslar dâhilinde îfâ-yı vazîfeye 
devâm edecekdir.

 7- Geçen sene ki ta‘lîmâtnâmenin bu esâslara mugāyir olmayan ahkâmı 
bâkīdir.

------------------------

Karârnâme sûreti

 6968

 25 Mayıs [1]928 târih ve 5227 numaralı karârnâmeye zeyldir.

 İktisâd Vekâlet-i Celîlesi’nin 22 Temmuz [1]928 târih ve 131 numaralı
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tezkiresiyle vukū‘ bulan teklîfi üzerine Ticâret Muâhedesi mûcebince kon-
tenjanlar dâhilinde olarak Rusya’ya bu sene de ihrâc edilecek eşyânın ihrâc 
vesîkalarının tarz-ı icrâsına âid mu‘âmelâtın tesbîti zımnında Müdâfa‘a-i 
Milliye, Mâliye ve İktisâd vekîli beylerden mürekkeben teşkîli tensîb olunan 
encümen tarafından ihzâr kılınan sûreti merbût yedi mâddeden ibâret esâsât 
İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 5 Ağustos [1]928 târihli ictimâ‘ında mütâla‘a ve 
tedkīk olunarak evvelki ta‘lîmâtnâmeye zeylen kabûl edilmişdir.

-----------------------------

Mukaddemâ Mülkiye-i Hey’et-i Mahsûsası tarafından devlet hizmet ve 
mü’essesâtında adem-i istihdâmına karâr verilen Ömer Lütfü Bey hakkında-

ki karârın ref‘ edildiğine dâir 

 4235        25/8/[1]928

 Dörtyol Bidâyet Mahkemesi Riyâseti’nde iken kazâ-i mezkûrun Fran-
sızlar tarafından işgālinde kaymakamlığını kabûl ve îfâ-yı vazîfe eylediğin-
den dolayı mukaddemâ Mülkiye Hey’et-i Mahsûsası tarafından devlet hiz-
met ve mü’essesâtında adem-i istihdâmına karâr verilerek vazîfeden ilişiği 
kat‘ edilen Maraş Asliye Mahkemesi a‘zâsından Ömer Lütfü Bey’in icrâ 
kılınan tedkīkāt neticesinde Dörtyol Kaymakamlığı’nı îfâ eden başka Ömer 
Lütfü Bey olduğu tahakkuk etmesine mebnî hakkındaki müttehaz karârın 
ref‘ine karâr verildiği Âlî Karâr Hey’eti’nin 1 Ağustos 1928 târih ve 42/222 
numaralı tezkiresiyle bildirilmiş olduğu Adliye Vekâlet-i Celîlesi’nden iş‘âr 
buyurulmakla teblîğ-i keyfiyet olunur efendim.
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İnallı Ballı Nâhiyesi isminin «Kızılırmak»a tebdîl edildiğine dâir 

 4233        25/8/[1]928

 Çankırı Vilâyeti dâhilinde “İnallı Ballı” Nâhiyesi isminin istimâlinde 
gerek telaffuzca ve gerekse muhâberât-ı resmiyyede su‘ûbete tesâdüf edilmek-
de olduğundan bahs ile mezkûr nâhiye isminin Kızılırmak nâmıyla tevsîmi 
mezkûr vilâyetden iş‘âr olunması üzerine esbâb-ı mezkûreye mebnî zikr olu-
nan nâhiye isminin ol vech ile tebdîlen Kızılırmak nâmıyla tevsîmi tensîb 
edildiği ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

-----------------------

İskan

Tercüme-i hâl varakaları hakkında     57990

 İcrâ kılınan tedkīkāt neticesinde me’mûrîn-i iskâniyyeden bazılarının 
henüz tercüme-i hâl varakası vermedikleri anlaşılmışdır. Bu hâl; mu‘âmelât-ı 
tescîliyyenin hüsn-i cereyânına ve merkezin me’mûrları ahvâl ve vaz‘iyetin-
den lâyıkıyla ma‘lûmâtdâr olmasına mâni‘ olmakdadır.

 Binâ’enaleyh Sicil Nizâmnâmesi’nin (1)’nci mâddesi mûcebince her 
me’mûr me’mûriyete ta‘yînini müteâkib 2: 7’nci mâddelerdeki ta‘rîfât dâi-
resinde tercüme-i hâl varakası i‘tâ etmekle mükellef olduğundan nasb ve 
azilleri merkeze âid olanların nümûnesi vechile asıllarının ve diğerlerinin 
nizâmnâme-i mezkûrun otuz ikinci mâddesi mûcebince sûretlerinin irsâli işbu 
iş‘ârımızdan i‘tibâren bir ay zarfında vesâik-i resmiyye ve musaddakasıyla
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vermeyenlerin maâşlarının da mezkûr nizâmnâmenin 33’ncü mâddesindeki 
sarâhat mûcebince i‘tâ edinceye kadar tevkīfi ve şâyed vermiş olanlar var 
ise hangi târih ve numaralı tahrîrâtla gönderildiğinin iş‘ârı ehemmiyetle ricâ 
olunur efendim.

 16 Ağustos [1]928

-----------------------------

Umûr-ı Mahalliye

Tahsîldârân makbûzları hakkında

 5990/679       25/7/[1]928

 Devâir-i belediye tahsîldârân makbûzlarının her vilâyet ve kazâ bele-
diyesi için ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarasını hâvî bulunması Usûl-i 
Muhâsebe-i Belediye Ta‘lîmâtnâmesi iktizâsından olduğu hâlde bazı vilâyet-
lerde mü’esses matba‘alarca numarasız vilâyet ve kazâ ismi açık makbûzlar 
tab‘ etdirilerek taleb vukū‘unda her hangi bir belediyeye satıldığı görülmek-
dedir.

 Bu şekil sûistimâle müsâ‘id olduğundan gerek idâre-i husûsiyyelerde 
ve gerek belediyelerde Mâliye Vekâlet-i Celîlesince kabûl edilen şekilde kopya 
kağıdıyla imlâ olunur. Nüshateyn tahsîldâr makbûzu istimâli tensîb olun-
muşdur.

 Taleb vukū‘ bulmadan idâre-i husûsiyye ve belediyeler için bu kabîl 
numarasız ve isimsiz makbûz tab‘ eden matba‘a sâhibleri ve mezkûr mak-
bûzları istimâl eden me’mûrîn-i muhtelife haklarında ta‘kībât-ı kānûniyye 
îfâ kılınacağının idâre-i husûsiyye ve belediye idârelerine dâhildeki matba‘a 
müdürlüklerine teblîği ta‘mîmen tavsiye olunur efendim.

 Bütün vilâyetlere, Ankara ve İstanbul şehremânetlerine mülkiye mü-
fettişliklerine
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yazılmış, Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’ne arz-ı ma‘lûmât edilmişdir.

-----------------------------

İdâre-i husûsiyye ve belediye me’mûrîn-i mükellefesi [mükeffelesi] 
maâşından kesilecek tevkīfât hakkında

 Sayı: 7590/689      31 Temmuz [1]928

 13 Temmuz 1928 târihli ve 7090 numaralı tahrîrât-i umûmiyyeye zey-
ldir.

 1113 numaralı Kefâlet-i Müteselsile Kānûnu mûcebince idâre-i husû-
siyye ve belediye me’mûrîn-i mükeffelesi maâşından tevkīf edilecek mebâliğin 
ber-mûceb-i kānûn bir ay zarfında Zirâat Bankası’na tevdî‘ ve teslîmi ile alı-
nacak nüshateyn makbûzlardan birinci nüshanın doğrudan doğruya Mâliye 
Vekâleti’nde Me’mûrîn Kefâlet-i Müteselsile Sandığı Riyâseti’ne irsâli ikinci 
nüshanın evrâk-i müsbite olarak mahallinde hıfzı ve bu bâbdaki ta‘lîmâtnâ-
menin muntazaman tatbîki ve vâli ve kaymakamlar tarafından bu husûsda 
dâimî ta‘kībât îfâsı ta‘mîmen tavsiye olunur efendim.

---------------------------

Heykel bedeli hakkında

 7832/698       1 Ağustos [1]928

 Evvelce vilâyât idâre-i husûsiyye büdcelerine vaz‘ edilmiş olan Reîsi-
cumhûr hazretlerinin heykel bedeli olarak Vekâletce istîfâ edilmiş olan me-
bâliğin âid olduğu vilâyetlere tamâmen iâdesi ve her vilâyete nisbî sûretde 
tevzî‘i Maârif Vekâlet-i Celîlesi’nden iş‘âr kılınmış olmakla ber-vech-i âtî 
mu‘âmele îfâsı:
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 1- Esâs heykelin bedeli yüz iki bin liradır. Ve bu para her vilâyete nisbî 
sûretinde tevzî‘ edilmişdir.

 2- Vilâyet idâre-i husûsiyye büdcelerinden şimdiye kadar Maârif Vekâ-
leti emrine tesviye edilen mebâliğ yeni tertîb mûcebince te’diye edilmesi lâzım 
gelen hisse ile mahsûbu icrâ kılınacak fazlası âid olduğu vilâyete iâde edilecek 
ve noksânı vilâyetlerce Maârif Vekâleti emrine tesviye edilecekdir.

 3- Binâ’enaleyh mezkûr heykel bedeli olarak vilâyet-i aliyyelerine 
isâbet eden ………lira ……..kuruşun Maârif Vekâlet-i Celîlesi emrine 
Zirâat Bankası’na tevdî‘i ve keyfiyet-i tevdî‘in vekâlet-i müşârun-ileyhâya 
iş‘ârı

 4- Mebâliğ-i mezkûrenin a‘zamî Eylül nihayetine kadar tesviyesi te-
mennî olunur efendim.

------------------------------

Te’cîl edilecek mü’essesât müstahdemîni hakkında telgraf

 8028        13/8/[1]928

 Yeni Askerli Mükellefiyeti Kānûnu’nun 64’ncü mâddesi mûcebince 
bi’l-umûm resmî ve husûsî hastahânelerin Hilâl-i Ahmer mü’esseselerinde ve 
hükûmet veya ahâlî ellerinde olup ordunun i‘âşe, ilbâs ve techîz ve esliha 
ve mühimmâtının tedârük ve ikmâline yarayan ve seddi hayât-ı umûmiyyeyi 
tazyîk edecek olan fabrika ve mü’esseseler kömür ve emsâli maden ocakla-
rında da vesâit-i nakliyye-i berriyye ve bahriyyede çalışan me’mûrlar usta ve 
muhassıs amele-i dâimesinin esâmî-i me’mûriyet ve hizmetleriyle işbu hizmet 
ve me’mûriyetlere ne vakit girmiş olduklarını gösterir tasdîkli bir cedvelin 
vakt-ı hazarda hükûmet ma‘rifetiyle
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mensûb oldukları fabrikalar ve mü’esseselerden alınarak birer sûretlerinin 
Müdâfa‘a-i Milliye Vekâleti’ne tevdî‘i lâzım geleceğinden bu esâsa tevfîkan 
hangi fabrika ve mü’essese ve maden ocaklarıyla vesâit-i nakliyye-i bahriyye 
ve berriyyeye me’mûr ve amelenin te’cîllerine ihtiyâc görülmekde olduğunun 
telgrafla 24 sâ‘at zarfında sarâhaten inbâsı.

 Zeyl 1- İşbu iş‘âr yalnız idâre-i husûsiyye ve belediye ve şehremânetle-
rine merbût mü’essesâta âiddir.

 2- Seferberlikde te’cîllerine lüzûm görülen mü’essesâtın yalnız cinsleri 
ve nev‘lerini bildiriniz. Mü’essesâtdaki me’mûrîn ve müstahdemîn bi’l-âhere 
mahallerince tesbîtedileceğinden müfredât esâsı iş‘ârına lüzûm yokdur.

-----------------------------

Habishâneler

Ekmek münâkasaları hakkında

 Sayı: 22       15/27-8-[1]928

 Münâkasa, Müzâyede ve İhâlât Kānûnu’nun mevâdd-ı mahsûsasına 
tevfîkan te’mînât-ı muvakkatelerin ihâlenin icrâsını müteâkib nihâyet on 
gün zarfında te’mînât-ı kat‘iyyeye iblâğı iktizâ eylediği hâlde Adana Merkez 
Habishânesi’nin ekmek ihtiyâcına âid münâkasa kāimesinde te’mînât-ı mu-
vakkatenin ihâleden on beş gün sonra te’mînât-ı kat‘iyyeye iblâğ olunacağı 
ve mukāvelenâmenin akd ve te‘âtîsinin de bu müddet zarfında icrâ kılınaca-
ğı gibi hilâf-ı kānûn şerâ’it münderic bulunduğu görüldüğü ve gerçi bunun 
on bin lirayı mütecâviz husûsâta âid mukāvelenâmelerin akd ve te‘âtîsi için 
kānûnun âmir
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olduğu vekâlet-i âidesinden istihsâl-i me’zûniyet husûsu gayr-ı mümkün idü-
ğünden dolayı ihtiyâr kılındığı lede’l-istifsâr vilâyetden cevâben bildirilmek-
de ise de mevâdd-ı mezkûre-i kānûniyye mutlak ve sarîh idüğü ve lâzım gelen 
me’zûniyetin umûmî sûretde daha evvel vekâletden i‘tâ ve istihsâl edilmiş 
olması lâzım geleceği ve istihsâl-i me’zûniyetin te’ehhürü müddet-i mu‘ay-
yene-i kānûniyyenin temdîdini îcâb etdirmeyeceği ve binâ’enaleyh münâkasa 
şartnâmelerine ahkâm ve ta‘rîfât-ı kānûniyye hilâfına şerâ’it derci şâyân-ı te-
cvîz ahvâlden görülememiş olduğu beyânıyla ahkâm-ı kānûniyyenin tamâmî-i 
tatbîkinin te’mîni Vize ve Tedkīk Komisyonu’nun ifâdesine atfen Dîvân-ı 
Muhâsebât Riyâset-i Aliyyesi’nden bildirilmekle ta‘mîmen teblîğ ve ahkâm-ı 
kānûniyye hilâfında münderic şerâ’it mevcûd olan münâkasa kāimelerinin de 
bi’t-tashîh inbâsı temennî olunur efendim.

-----------------------------------

Hükûmet konakları bedel-i îcârları hakkında

 23        15/27-8-[1]928

 1- Binâ hangi dâireler tarafından işgāl edilmekde ve her birine bedel-i 
îcârdan ne mikdâr hisse isâbet eylemekdedir.

 2- Kontratoya merbût mudur. Hangi târihden i‘tibâren ne kadar müd-
det için kontratoya rabt edilmişdir. Sûret-i te’diye peşin yahud ay hesâbıyla 
mıdır.

 3- Binânın sâhibi kimdir.

 Taht-ı istîcârda bulunan hükûmet konaklarından devâir-i dâhiliye be-
del-i îcârına âid te’diye emirleri gönderileceğinden bâlâda muharrer husûsâtın 
sür‘at-i mümkine ile iş‘ârı ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.
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Kalem-i Mahsûs 

 Teşkîlât-ı Esâsiyye Kānûnu’nun 95’nci mâddesi Muvâzene-i Umûmiy-
ye Kānûnu lâyihası ile merbûtu büdce ve cedvellerin nihâyet Teşrîn-i Sânî’nin 
ibtidâsında Meclis-i Âlî’ye takdîmini âmir bulunduğu gibi vekâletlerin kendi 
dâireleri masraflarına âid büdcelerini bi’l-ihzâr müfredâtıyla birlikde Eylül 
nihâyetine kadar Mâliye Vekâleti’ne göndermeleri de Muhâsebe-i Umûmiyye 
Kānûnu’nun 34’ncü mâddesi iktizâsından olmasına ve ihzâr ve teklîf edile-
cek büdcelerin de muhtelif menâbi‘den istihsâl olunacak ma‘lûmâta istinâd 
edeceğine nazaran [1]929 senesi büdcesinin şimdiden tanzîmine mübâşeretle 
müddet-i kānûniyyesi zarfında hazîneye tevdî‘i esbâbının istikmâl buyurul-
ması ve müddet-i mezkûre zarfında gönderilmeyen büdceler için de umûmî 
teklîf zarûreti hâsıl olacağına ve sene-i Mâliyenin hitâmına kadar te’diye 
olunamadığı gibi emânet hesâbına dahi alınmayan  düyûn hakkında Muhâ-
sebe-i Umûmiyye Kānûnu’nun 92, 93’ncü mâddelerindeki esâsât dâiresin-
de mu‘âmele îfâsıyla düyûnâtın muktezî mikdârın bi’t-tesbît büdceye vaz‘ı 
lüzûmunun îcâb edenlere emir buyurulmasını ehemmiyetle arz ve istirhâm 
eylerim efendim.

 Emniyet, Posta Telgraf, İskân, Umûm Jandarma Kumandanlığı, 
Hey’et-i Teftîşiyye, İdâre-i Umûmiyye, Umûr-ı Mahalliye, Nüfûs, Me’mûrîn, 
Habishâneler, Hukūk Müşâvirliği, Kalem-i Mahsûs, Evrâk.

------------------------

[1]929 büdcesinin ihzârı hakkında

 1/2392       14/8/[1]928

 Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’nin mevrûd 15 Temmuz [1]928 târihli ve 
2028
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numaralı tezkirenin sûreti bâlâya çıkarılmışdır. Mündericâtına göre [1]929 
senesi büdcesinin ve müfredât kadrosunun ihzârıyla Ağustos gāyesine ka-
dar Muhâsebe’ye tevdî‘i 6-8-[19]28 târihli ve 2303 numaralı ta‘mîme zeylen 
teblîğ olunur efendim.

-----------------------------

Sûret 

 Hazîne te’diyâtının intizâmı ve bi’n-netice devlet mübâya‘âtının ucuz 
ve muvâfık şerâ’itle te’mînini istihdâf eden Muhâsebe-i Umûmiyye Kānû-
nu’nun 68’nci mâddesi hükmünün tatbîkine hazînece kat‘î bir lüzûm ve 
zarûret olduğu arz ve îzâhdan müstağnîdir. Bu maksadla hazînenin 1927 
sene-i Mâliyesi zarfında mikdâr-ı tahsîlâtı esâs ittihâz edilerek 1928 sene-i 
Mâliyesi zarfında merkezce icrâ kılınabilecek te’diyâtın mikdârını mübey-
yin tanzîm kılınan cedvel leffen takdîm kılınmışdır. İşbu cedvelde gösterilen 
mikdâr-ı tahsîlât devâir büdcelerinin masraf tertîblerine mevzû‘ tahsîsât ile 
mütenâsiben tevzî‘ edilmiş ve her ay zarfındaki te’diyâtın a‘zamî mikdârını 
mutazammın bulunmuş olmasına ve bunun fevkinde te’diyât icrâsı vaz‘i-
yet-i mâliye noktasından gayr-ı kābil bulunmasına binâ’en bu dâire dâhilin-
de te’diyât icrâsı mecbûrî bulunmakdadır. Şu hâle nazaran her hangi bir ay 
için mu‘ayyen mikdârdan fazla te’diyât icrâsı îcâb eylediği takdîrde mezkûr 
fazlalığın aynı ay zarfında diğer vekâletlere noksân te’diyât icrâsı sûretiyle 
telâfîsi kābil olabileceğinden bu cihet dahi derpîş edilerek bunun te’mînen 
evvel emirde tanzîm 
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olunacak aylık ihtiyâc-ı nakdî cedvelinin hazîneye irsâli arz olunur efendim.

 Hey’et-i Teftîşiyye, Me’mûrîn, Habishâneler, Emniyet, İskân Müdüri-
yet-i Umûmiyyelerine, Umûm Jandarma Kumandanlığı’na

İhtiyâc-ı nakdî cedvelleri hakkında

 1/2393       14 Temmuz 1928

 Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’nden mevrûd 26 Temmuz [1]928 târihli ve 
2795/189 numaralı tezkirenin sûreti bâlâya çıkarılmışdır. Müfâdına göre 
muktezâsının îfâsıyla matlûb cedvelin Muhâsebe’ye tevdî‘i ta‘mîmen teblîğ 
olunur efendim.

------------------------------

Nüfûs

Beş senelik bir cedvel gönderilmesi hakkında

 5641         20-8-[1]928

 [1]325, [1]326, [1]327, [1]328, [1]329 senelerinde doğmuş bulunan er-
kek nüfûs mikdârının bilinmesine lüzûm hâsıl olduğundan bir cedvel hâlinde 
mezkûr nüfûsun bildirilmesi Müdâfa‘a-i Milliye Vekâlet-i Celîlesi’nden iş‘âr 
buyurulmuşdur. Tahrîrâtın vürûdundan i‘tibâren bir hafta zarfında matlûb 
cedvelin tanzîm ve irsâli ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.
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Hey’et-i Teftîşiyye

Teftîş lâyihalarının a‘zamî on gün zarfında mu‘âmelelerinin ikmâline dâir 

 1970/113        15-7-[1]928

 Devâirin teftîşine âid olarak mülkiye müfettişlerince bi’t-tanzîm 
mütâla‘alarının derci zımnında vilâyetlere tevdî‘ edilen levâyih-i teftîşiyenin 
aradan uzun zaman mürûrundan sonra müfettişliğe iâde edilmekde olduğu 
mu‘âmelât-ı câriyyeden anlaşılmakdadır. Bu gibi te’ehhürât teftîşden mat-
lûb olan fevâidi haleldâr edeceği cihetle teftîş lâyihalarının a‘zamî on gün 
zarfında mu‘âmelesinin îfâsıyla müfettişliklere iâdesi ve keyfiyetin ta‘mîmen 
mülhakāta da teblîği temennî olunur efendim.
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Vilâyetlerin husûsî büdceleri

28 Vilâyetin tasdîk-i âlîye iktirân eden husûsî büdceleri mecmû‘anın geçen 
nüshasına derc edilmiş idi. Ahîren tasdîka iktirân eden on vilâyete âid büd-

celeri de bu nüshamıza derc ediyoruz:

Vilâyeti Vâridât Masârıf Mülâ-
hazâtFevka’l-âde Âdî

Lira Ku-
ruş

Lira Kuruş Lira Ku-
ruş

Manisa Vilâye-
ti

1612821 611518 1079302

Afyonkarahisar 
“

438089 431345 889735

Aksaray “ 433983 198549 235436
Cebel-i Bereket 
“

297057 66792 230295

Kütahya “ 1066382 491019 573362
Mersin  
“

483041 144211 338830

Kayseri “ 714544 208917 505626
Erzincan “ 311681 114954 196721
Sinop  “ 349167 100945 248761
Aydın  “ 1169737 479415 690327
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  Gayr-ı Resmî Kısım

Demokrasi ve avâmil-i mahsûsası

Fırkalar- Les Parties

7- Fırka-i hissî:

 Me’mûrîn-i idâreyi mesâ‘î rehgüzârında alâkadâr eden ictimâ‘î ve 
siyâsî husûslardan biri de; idâresine me’mûr oldukları halkın [siyâsî fırkacı-
lık] hissine karşı izhâr etdikleri kābiliyât ve temâyülâtdır.

 Ma‘lûm olduğu üzere her memleketde halk; ma‘işet ve tarz-ı hayât i‘ti-
bârıyla türlü türlü mesleklere insilâk ederler; [iş bölümü] kānûnuna kendilik-
lerinden tâbi‘ olurlar. Meselâ: Ahâlînin bir kısmı köylüdür, zürrâ‘dır, öteki 
kısmı ameledir, bir takımı san‘atkârdır,bir zümresi esnâfdır, erbâb-ı ticâret-
dir…. Daha bir kısmı da kâtib, me’mûr ve müstahdemdir… Her kısım halk; 
ihtiyâcât-ı ferdiyyeden mülhem olarak –kendi mesleğinin inkişâfını ister…, 
bunun için çalışır.

 İşte pek tabî‘î olan şu taleb ve mesâ‘î; ortaya [fırka] nâmıyla –ictimâ‘î 
veya siyâsî veya iktisâdî- teşkîlâtın ve bu teşkîlâta mensûb zümrelerin çıkma-
sını istilzâm eyler. Her gün mesâ‘î nirengilerini Avrupa matbû‘âtında gördü-
ğümüz:

 Çiftçi Fırkası, Amele Fırkası, San‘atkârân Fırkası, İktisâdiyyûn Fır-
kası, Radikal [Cezrîler] Fırkası, Muhâfazakârân Fırkası, Demokrat Fırka-
sı.. ve sâire gibi.

 Bu fırkaların mensûbları arasında mütehaddis ictihâd farkları, fikir 
ihtilâfları… Ancak Millet Meclisi’nde tezâhür ve tebârüz eyler, fikirler ora-
da tesâdüm eder. Meclis
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hâricinde, hattâ müzâkere celseleri arasında bile bu tezâhürâtdan eser görün-
mez. Meclisde müzâkere sırasında birbirini tahkīr eden ve muhtelif fırkalara 
mensûb olan iki meb‘ûs celsenin ta‘tîliyle beraber koridorlarda kol kola gezer, 
tatlı tatlı konuşurlar.

 Rüşd-i siyâsîsini ikmâl etmeyen milletlerde, muhtelif fırkalar efrâdı 
birbirini –meclisde olsun, meclis hâricinde olsun- hasm-ı can olarak telakki 
ederler [*]

 Siyâsî tekâmüle mazhar milletlerde, her fırka millet meclisinde ne kadar 
çok a‘zâ –bir mü’ellifin ta‘bîrince ne kadar fazla ses ve sadâ- te’mîn ederse; 
o nisbetde muvaffak olur. Hâricde teşekkül ve ta‘azzuv eyleyen bu fırkalar, 
millet meclisinde kendilerini temsîleden grubların dâimâ müzâhiridirler.

 Avrupa’nın ekser yerlerinde ve meclisin ta‘tîl edildiği zamanlarda 
fırkaların mevcûdiyeti pek az mahsûsdur. Fırkalar ancak meb‘ûs intihâbı 
zamanında ortaya çıkarlar ve birbirleriyle çarpışırlar, paralar sarf eder-
ler, propagandalar yaparlar, bundan başka her fırkanın bir organı vâsıta-i 
neşr-efsûnkârı olan bir veya birkaç gazetesi olur. İntihâb devresinde sarf edil-
mek üzere fırkaların sermâyeleri ve bu sermâyeleri işledecek adamları, tahsîl-
dârları vardır.

 Fransa’da; her memleketden fazla fırkalar mevcûd olduğu için meclis-i 
meb‘ûsânda da bunların mümessilleri olan grublar ta‘addüd eyler. [**]

 İşte bu ta‘addüd! Fransa Millet Meclisi’nde büyük bir ekseriyet fırka-
sının teşekkülüne

-------------------------------

 [*] Şurasını i‘tirâf etmek lâzım gelir ki: bizde henüz fırka ve fırkacılık 
rûhu tamamıyla tebellür ve tecellî edememişdir. Türlü türlü meslekler, fikir ve 
san‘atlar erbâbı. Gayr-ı mütecânis bir tarzda, bir fırka mihveri etrâfında top-
lanırlar ve bunun için de pek çabuk birbirinden ayrılırlar. Evvelce hükûmete 
müzâhir fırkaya mensûb iken menâfi‘-i şahsiyyesinin müte’essir olmasından 
veya başka bir sebebden dolayı oradan ayrılan kimselerin kurdukları muhâ-
lefet fırkaları her zaman memleket için menba‘-ı şer ve fesâd olmuşdur: 31 
Mart Vak‘a-i İrticâ‘iyyesi, Balkan Felâketi, Mütâreke devresinin şe’ametli 
safahâtı, Kürd İsyânı, sûikasd hâdise-i menfûresi… şu müdde‘âya birer canlı 
misâldir.

 [**] Bugün Fransa’da başlıca fırka hâlinde ta‘azzuv etmiş dokuz grup 
vardır. Tabîbler grubu, muhâmîler grubu, Masonlar grubu gibi küçük zümre-
ler bu gruplardan hâricdirler.
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haylûlet etmekdedir. Bir hâlde ki: bugün Fransa Meclis-i Meb‘ûsânı’nda ka-
binenin istinâd edeceği yegâne bir grup yokdur. Ekseriyâ kabineler: birkaç 
gruba istinâd ederek te’mîn-i ekseriyet eylerler. Binâ’enaleyh kabineyi teşkî-
le me’mûr olan başvekîller; kendi mesâ‘î arkadaşlarını yani nâzırları yalnız 
kendi mensûb oldukları fırkalardan seçmezler ve seçemezler, diğer Cumhûri-
yetci fırkalardan, gruplardan da birkaç nâzır alarak onların müzâheretini de 
te’mîn ederler. Böyle yapılmazsa kabine meclisde istinâd edeceği ekseriyetden 
mahrûm kalır.

 İngiltere Parlamentosu’nda dahi birkaç fırka mevcûd ise de asırlardan 
beri pâydâr olan iki büyük fırka vardır: [Tory=Muhâfazakâr, Whig=Ser-
bestî]

 Her hâlde hükûmet; bu iki grupdan birine istinâd mecbûriyetindedir. 
Bunların hâricindeki İşci, Çiftci grupları da kemiyetce ehemmiyeti hâ’izdir-
ler. Re’s-i kârda bulunan bu iki ve eski büyük fırkadan Tory ve Whigler’den 
her hangi biri bu son iki grupla uyuşmak, anlaşmak siyâsetini ta‘kīb mecbûri-
yetindedir.

 Fransa’da A‘yân a‘zâsı da halk tarafından intihâb edildikleri cihet-
le bunlar arasında dahi muhtelif fırkalara, gruplara mensûb zevât bulunur. 
Şu kadar ki A‘yân a‘zâsı yaşını, başını almış, çok tecrübeler görmüş, büyük 
me’mûriyetlerde bulunmuş kimseler olduklarından orada fırka mübârezesine 
hemen hemen tesâdüf edilmez.

 Hele İngiltere A‘yân a‘zâsı [Lordlar] daha çok temkînli adamlardır. 
[*]

--------------------------

8- Matbû‘ât:

 İdâre me’mûrlarının dikkat-ı nazarlarından uzak tutulmaması lâzım 
gelen mâddelerden biri ve belki pek mühimmi de “matbû‘ât”dır.

----------------------

 [*] Bundan yarım asır evvel İngiltere’de hükûmet tarafından [tereke] 
üzerine gāyet ağır bir verginin tarhı teklîf olunmuş idi. Bundan bi’t-tab‘ zen-
ginler ve hemen hepsi zengin olan [lordlar] müte’essir ve mutazarrı olacaklar-
dı. Herkes; bu teklîfin Lordlar Kamarasınca red edileceğine kāni‘ idi. Halbu-
ki: bu mes’ele; 
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 Gerek meşrûtiyetle idâre olunan, gerekse halk hükûmeti şeklinde bu-
lunan hey’et-i ictimâ‘iyyelerde kuvve-i teşrî‘iyye, kuvve-i adliyye, kuvve-i 
icrâiyye nasıl halkın rûhuna hâkim, menâfi‘ine hâdim birer kuvvet ise; mat-
bû‘ât da –manevî bir tarzda aynı te’sîri hâ’iz mühim bir kuvvetdir.

 Bir memleketde fikrî ve hissî tesâlübler ancak matbû‘ât sâyesinde 
husûle gelebilir. Fakat bu öyle bir kuvvetdir ki muhîta, zamana, mevzû‘a, 
muharrirlerin evsâfına göre iyi veya fena te’sîrler îkā‘ edebilir. Meselâ:

 İnfilâkī mâddeler; lağım ve tünel açmak, şimendüfer tranşelerini vücû-
da getirmek, madenî suhûrlar devirmek… gibi husûslarda kullanıldığı zaman 
çok fâideli bir vâsıtadır. Fakat aynı mâddeden bombalar yapılır ve insanları 
itlâf husûsâtında kullanılır ise, bi’t-tab‘ en muzır bir mâdde olarak kabûl 
ve telakki olunabilir. Tayyâreler de böyle değil midir? Nakliyâtın tesrî‘ine 
havalarda icrâ-yı tenezzühe ve seyâhata vâsıta oldukları vakit nâfi‘ ve fakat 
ma‘sûm insanların başlarına bomba veya ihnâkī mâddeler yağdırdıkları vakit 
insaniyete çok muzır bir vâsıtadırlar. Matbû‘ât da böyledir. [*] Halkı irşâd 
ve tenvîr, âdâb-ı umûmiyye mihverlerini tedvîrde devâm etdikleri takdîrde 
çok fâideli, çok kuvvetli bir âletdir, bir vâsıtadır. Ancak bu vadiden ayrılıp 
da meselâ; hükûmete muhâlif bir partinin organlığını yapacağım diye hükû-
metin şahsiyet-i maneviyyesine, me’mûrlarına –aslı faslı olmayan sâhalar-
dan- doludizgin hücûma kalkarak hem efkâr-ı umûmiyyeyi tağlîtan hem de 
hükûmetin haysiyetini taklîl ve ihlâl ederse [**] yahud gazete sâhibi gazete-
sini münhasıran hasîs bir kasd-ı ticârete vâsıta ittihâz eylerse, veya menâfi‘ 
ve âdâb-ı umûmiyyeyi gözetmezse, o vakit matbû‘ât memleket için çok muzır 
olmuş olur. Meşrûtiyeti tehlikeye düşüren 31 Mart Hâdise-i İrticâ‘iyyesi ile 
Cumhûriyet’e karşı alevlenen Şeyh Said kânûn-ı fesâdı hep bir kısım mat-
bû‘âtın doğurduğu birer zâde-i mâder-be-hatâ idi.

 Aralarında sosyalistler dahi bulunan –parlamentoda müzâkere edilir-
ken bir hayli harâretli, sürekli münâkaşalara sebeb olmuş iken aynı mâdde 
Lordlar Kamarası’nda bilâ-itirâz müttefikan kabûl edilmiş ve bu hareket bü-
tün Avrupa’yı hayrete düşürmüşdür.

------------------------

 [*] James Brise’ın “Asrî Demokrasileri” C. 1

 [**] Field Marshal Von der Goltz: “Millet-i Müsellahası’nda”der ki: 
Ba‘zen matbû‘ât-ı mahalliyenin birinde görülen küçük bir havâdis; muhâ-
sım-ı hükûmet nazarında en mâhir casusun raporundan ziyâde işe yarar!
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9- Matbû‘ât birer ticâret mü’essesesi midir?

 Evvel emirde şurasını hatırdan çıkarmamalıdır ki: gazetecilik her şey-
den evvel bir ticâret mü’essesesidir. Bir memleketin matbû‘âtı içinde muhâlif 
bir zümreye, fırkaya hattâ düşmana satılmış gazeteler de bulunabilir.

 Bir İngiliz mü’ellifinin dediği gibi: “Gazeteler birer ticâret evidir; 
havâdis satın almak isteyenlere havâdis, mâllarını, fikir ve maksadlarını neşr 
ve i‘lân etmek arzusunda bulunanlara sütunlarında yer satar.”

 Fakat her hâlde bu kasıd ticâretin meşrû‘iyet, ma‘kūliyet dâiresini geç-
memesine, beri tarafda menâfi‘-i umûmiyyenin unutulmamasına dikkat etmek 
gazete sâhiblerinin en mukaddes vazîfeleridir. Meselâ: Para mukābilinde ve 
sürümünü tervîc niyetiyle şunun bunun haysiyetini veya âdâb-ı umûmiyye-
yi muhil makālelerin, resimlerin neşr ve dercine vesâtat eden gazetelerin bir 
müddet için revâcı ne kadar ziyâde olursa; ömürleri o derece az olur.

 Bundan mâ‘adâ halkın büyük bir kısmı gazetelerde gördükleri, oku-
dukları şeyleri mahz hakīkat telakki ederler. Bu gibi hakīkate muhâlif havâ-
dislerden hem halkın büyük bir kısmı ıdlâl ve iğfâl edilmiş olur, hem de ecnebî 
memleketlerinde fenâ te’sîrler husûle gelebilir.

10- Matbû‘âta hâkim kuvvetler yok mudur?

 Acaba –birinci vasfı [ticaret] olan- matbû‘ât; hâricde kendisini râm 
edecek hiç bir kuvvete tesâdüf edemez mi? Elbette eder. Haddini aşana, taşan 
gazetelerin, âdâb-ı umûmiyye ve haysiyet-i şahsiyyeyi ihlâl eyleyen mü’ellifle-
rin karşısına –polisiyle, jandarmasıyla, mahkemesiyle, habishânesiyle- Mat-
bû‘ât Kānûnu dikilir. O kendi te’sîrini cürmün şekline göre tesbît ve hükû-
met-i icrâiyye bunu tatbîk eder. 

 İkinci derecede matbû‘ât; hâdimi olduğu [efkâr-ı umûmiyye]nin efen-
diliğini de unutmaz ve unutamaz.

 Vâkı‘a çok def‘a matbû‘ât; efkâr-ı umûmiyyenin hâkim ve nâzımı ol-
duğu hâlde bazı ahvâlde de efkâr-ı umûmiyyenin matbû‘âta hâkim, nâfiz, 
mü’essir olduğunu kimse
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inkâr edemez. Gazete matba‘ahânelerinin halk tarafından hücûmlara uğradı-
ğı, pencere ve camlarının parçalandığı, makinelerinin kırıldığı Avrupa’da ker-
râtla görülmüş mudhikelerdendir. Böyle vak‘alar memleketimizde de olmamış 
değildir. Fakat enderdir. [*]

11- Efkâr-ı umûmiyye:

 Efkâr-ı umûmiyye; halkı ve halkdan ziyâde idâre me’mûrlarını cihet, 
cihet-i alâkadâr eden her hangi –siyâsî, hukūkī, millî, ictimâ‘î, ahlâkī, ik-
tisâdî- bir mes’elenin, bir mes’ele-i mühimmenin etrâfında mütemerkiz ve bir 
hedefe müteveccüh bir çok re’y ve fikir ve mütâla‘aların muhassalasından 
ibâretdir.

 Bu muhassala: Ba‘zen pek şedîd ve sürekli olur, ba‘zen beş on gûne 
inhisâr ederek ba‘dehû yerini başka fikirlere terk eyler.

 Efkâr-ı umûmiyyenin matbû‘ât üzerinde, hükûmet mekanizması üze-
rinde çok büyük te’sîrler yapdığı inkâr olunamaz. Fransa’da bundan kırk 
sene evvel ma‘hûd [Panama] Kanalı’na âid rezâletlerin şüyû‘u üzerine ef-
kâr-ı umûmiyye hummalı bir sûretde galeyâna gelmiş, bu galeyan; matbû‘âtı, 
matbû‘ât da daha ziyâde efkâr-ı umûmiyyeyi körüklemiş ve bi’n-netice hükû-
met reviş-i idâresinde sendelemiş, kabine sarsılmış idi. Bunun başka memle-
ketlerde de emsâli görülmüşdür.

--------------------------

 [*] Meşrûtiyet’in i‘lânınndan dokuz ay sonra yani 31 Mart’da efkâr-ı 
âmmeye hâkim olan mürteci‘ler tarafından ifrât-perverâne makāleler yazan 
[Tanin] ve [Şûrâ-yı Ümmet] gazetehânelerine, matba‘alarına vâki‘ olan şid-
detli ta‘arruzlar hâlâ hatırlardadır. Bu, bir eser-i irticâ‘ olduğu gibi bunun 
aksine de misâller vardır. Ez-cümle bundan üç sene evvel İstanbul’da Fatih 
semtinde bir şahıs tarafından katl edilen bir zâbıta hakkında tecâvüzkârâ-
ne bir bend neşr eden ma‘rûf bir gazete idârehânesine karşı bir kısım askerî 
mektebleri talebesi tarafından yapılan tahatti bu kabîldendir. Bu mu‘âmeleyi 
efkâr-ı umûmiyye takbîh etmek şöyle dursun; mu‘terizleri takdîr ve gazetenin 
mesleğini tenkîd eylemişdi. Çünkü ölmüş bir adam hakkında –esâslı bir tah-
kīkāta bile müstenid olmaksızın- teşhîr vadisinde yazı yazmak matbû‘âtdan 
beklenilen nezâhet ile kābil-i te’lîf değildir.
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 Efkâr-ı umûmiyye ba‘zen matbû‘âtdan doğar. Ba‘zen bir gazetenin 
verdiği küçük bir havâdis; en evvel kahvehânelere, meyhânelere aks eder, bü-
yüye büyüye mitinglere, konferanslara, ba‘zen de ihtilâllere kadar varır. Tâ-
rihde bunlara dâir belîğ misâller vardır.

 Şimdi gelelim “efkâr-ı umûmiyye”nin her memleketde mevcûd olup ol-
madığına:

 Efkâr-ı umûmiyye; “devlet” [*] hâlinde müteşekkil her hey’et-i ic-
timâ‘iyyede mevcûddur. Fakat muhît, hükûmetin şekline, medeniyetine, hal-
kın terbiye-i ictimâ‘iyyesine ve irsî kābiliyetine göre muhtelif tecellîler gös-
terir. Bi’l-farz: bugün Belucistan’daki efkâr-ı umûmiyye ile Belçika’daki 
efkâr-ı umûmiyye aynı mâhiyet ve manzarayı arz etmezler.

 Evet; her memleketde efrâdın çoğunu alâkadâr eden umûmî mes’eleler 
tahaddüs eyler, ağızdan ağza yayılır. Halk bunu leh veya aleyhe şâmil olmak 
üzere tenkid veya tervîc eder. İşte efkâr-ı umûmiyye budur. Fakat bu; ancak 
Meşrûtiyetle, Cumhûriyetle idâre edilen memleketlerde vâki‘ olabilir. Yoksa 
Mutlakiyetle idâre edilen yerlerde matbû‘ât serbest olmadığı gibi efrâd da 
hürriyet-i kelâmdan memnû‘ olduğu cihetle umûmî, siyâsî mes’eleler halk ara-
sında yayılmaz, her yerde bundan bahse cesâret edilemez.

 Bununla beraber demokrat milletlerde bile efkâr-ı umûmiyye muhtelif 
tecellîler gösterir. Meselâ: Müttehide-i Amerika’da, İsviçre’de efkâr-ı umû-
miyye sâbit ve hükümrân olduğu hâlde- ahâlîsi pek serî‘u’t-te’essür olan- 
Fransa’da pek sebâtsız bir cereyân ta‘kīb eyler ve ekseriyâ ifrât-perverâne 
vadilere sapar.

 Fransa’da efkâr-ı umûmiyyeyi bir iki aydan ziyâde işgāl etmiş vak‘a-
lar enderdir. Bugün (Faşoda) mes’elesi, yarın [Panama] hâdisesi, öbür gün 
[Dreyfus] vak‘ası…

 Efkâr-ı umûmiyye; bir mâddeyi harâretle tenkid ve münâkaşa ederken 
zuhûr eyleyen diğer bir vak‘a; fikirleri kendi üzerine celb ve cezb eyler. Hattâ 
bazı muharrirler şu sebâtsızlığa bakarak:

 “Fransa’da efkâr-ı umûmiyye yokdur!” demeğe kadar varmışlardır. 
Halbuki Fransızları bu ithâm altında bırakan mes’ele; onların siyâset-i dâhi-
liyye ile o derece alâkadâr olmamalarından doğmakdadır. Yoksa; Fransızlar; 
siyâset-i hâriciyye

-------------------

 [*] “Devlet” kelimesinin ilmî, hukūkī ta‘rîfini mufassalan ve müstakil-
len gelecek makālede arz edeceğiz.
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ve milliyeden mütevellid fikirlerinde dünyanın en sebâtkâr milletidirler. [Al-
sas-Loren] hakkındaki ciddî, ve ciddî alâkanın yarım asır devâm etdiği cüm-
lece ma‘lûmdur.

 Halbuki: İtalya’da efkâr-ı umûmiyye Fransa’dan daha ziyâde oynak-
dır. Heyecanlı bir nutuk, mü’essir bir makāle; orada efkâr-ı umûmiyye-i câriy-
yeyi alt üst eder. [*]

 Milletlerin secâyâsını ayrı ayrı tedkīk etmiş olan meşhûr mü’ellif (Kru-
vaze-Croiset) İtalyanlar için der ki: “Bunlar çok dûr-endîş ve ihtiyâtkârdır-
lar. Her kalıba girebilirler. Pazarlıklı ve mu‘âvazalı işlerde pek ustadırlar.”

-------------------------

 [*] 1914’de Harb-i Umûmî i‘lân edildiği zaman İtalya [İttifâk-ı Mü-
selles] denilen zümreye dâhil idi. Müttefikleri olan Almanya ve Avusturya 
ile beraberce harbe girmesi, i’tilâf devletlerine karşı muhâsım bir cebhe alması 
îcâb eylerdi. O zaman İtalya’nın re’s-i kârında çok dûr-endîş olan (Giolitti) 
bulunuyordu. Giolitti; vahîm bir âkibetle neticeleneceğini takdîr etdiği bu 
muhârebede iki tarafı da idâre etmek ve bu sâyede bî-taraf kalmak mesleğini 
ta‘kīb ediyordu. Almanlar da i‘âşe mes’elesinden dolayı her ne suretle olursa 
olsun İtalyanın şimdilik harbe girmesine tarafdâr değildi. Efkâr-ı umûmiy-
ye ise şiddetle harbin aleyhinde idi. Halbuki bir aralık İtalya’nın nâmdâr 
hatîb ve muharrirlerinden meşhûr Gabriel Danunzio “Sen Sebastian” ismin-
deki trajisinin Fransa’da mazhar olacağı alkışlara şâhid olmak için Paris’e 
gitmiş idi. Fransa ricâl-i siyâsiyyesi bu adamın İtalya’daki şöhretinden ve 
te’sîrli talâkatından istifâde etmek istediler. Onu ele aldılar, cebini Frank-
larla doldurdular, İtalya’ya gönderdiler. Gabriel doğruca Genova’ya geldi. 
Oradan meşhûr Garibaldi’nin bazı menâkıb-ı kahramanânesini ve muhteşem 
heykelini sînesinde taşıyan ve Genova’ya yedi, sekiz kilometrelik bir mesâfe-
de bulunan Gouarto köyüne gitdi. Orada söyleyeceği nutku dinlemek üzere 
bütün civâr şehirler ve köyler ahâlîsini da‘vet eyledi. Halk bunun vereceği 
nutkun harb aleyhinde olacağı zannıyla aynı günde Gouarto’da toplandı-
lar. Ve daha nutkun îrâdından evvel (kahr olsun harb!) diye bağırışıyorlardı. 
Nihâyet kürsiye çıkan Gabriele’nin Fransa lehinde ve Avusturya aleyhinde 
ve ale’l-husûs Marine’de Ceneral Von Goltz’un kumandası altındaki büyük 
Alman Ordusu’nun inhizâmı düvel-i merkeziyyenin mukaddime-i izmihlâli 
olduğu hakkında uzun uzadiye söylediği sözler; yüz binlerce halkın hissiyâtı 
üzerinde ani olarak büyük bir te’sîr 
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husûle getirdi. Miting sahasından ayrılan ahâlî kitlesi bir sâ‘at evvelki his ve 
kanâatlarına muhâlif olarak hep bir ağızdan:

 [Yaşasın harb! Kahr olsun meskenetli sulh!] diye bağırdılar. Bu tezâ-
hürâtın dalgaları etrâfa dağıldı, dağıldıkca büyüdü, bi’n-netice Giolitti kabi-
nesi düşdü; İtalya harbe sürüklendi.

Ali Seydi
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İdârede cüz’-i ferd ve cüz’-i tâm

Teşkîlât ve vezâ’if hakkında

 Türkiye Cumhûriyeti memleketin idârî taksîmâtını değiştirmiş ve dört 
basamakdan birini yani “sancak-yahud liva”yı kaldırarak cüz’-i ferdî “nâhi-
ye” ve cüz’-i tâmmı “vilâyet” olmak üzere bu ikisinin arasına “kazâ”yı tavsît 
etmek sûretiyle üç derece bırakmışdır.

 Bunlara müte‘allik teşkîlât ve vezâ’ifden bahs etmek istiyorken evvel 
emirde Avrupa’nın başlıca hükûmetlerin de hâ’iz oldukları evsâf nokta-i na-
zarından bunları tanımak ve o sûretle ta‘rîf etmekde fâide görüyoruz.

 Garb ulemâsından bir zâtın dediği gibi: “Nâhiye tamâmıyla tabî‘atda 
mevcûd olan yegâne cem‘iyetdir, her nerede toplu insanlar var ise orada ken-
diliğinden bir nâhiye hey’eti teşekkül eder. O hâlde nâhiye cem‘iyeti, âdetleri 
ve kānûnları ne olursa olsun her milletde vardır.”

 İşte idâre cüz’-i ferdîni vücûda getiren ilk teşekkül ve ta‘azzuv, nâhiye 
nâmına taşıyan ve pek mühim bir husûsiyet arz eden bu medeniyet ailesidir. 
Her milletde, her memleketde mevcûdiyeti iddiâ edilen bu nâhiyeler acaba her 
yerde aynı mâhiyet ve aynı evsâfı mı arz ederler?

 Buna imkân yokdur. Çünkü ırka âid mizâc ve târihî inkılâblarla 
an‘anât-ı milliyeden en ziyâde müte’essir olan vatan parçası, husûsiyeti i‘ti-
bârıyla her yerde ve her milletde biri birinin aynı olamaz.

 Fransa’nın “komün”ü ile Almanların “Landeke mainde”sinin göster-
diği evsâf-ı teşrî‘iyye ve kānûniyye arasında çok fark vardır ve Almanlarınki 
çok genişdir. Bünyeler ve mizâclar başkalarında da çok değişir.

 İngilizlerde beledî nâhiye ile zirâ‘î yahud köy nâhiyesi diye iki nev‘ 
vardır. Bunlarda da tabî‘î husûsiyât ve ihtiyâcâtın şehirlerde başka ve köy-
lerde 
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başka olması nazar-ı dikkate alınmışdır. Ve bu nokta-i nazar pek mühim ve 
mütâla‘aya lâyıkdır. Çünkü idâre mekanizması üzerine çok te’sîri vardır.

 Bi’l-farz eski imparatorluk zamanında mütevassıt bir makām teşkîl 
eden livâların lağvı ile şimdi umûmîleşdirilen tâm teşkîlâtlı nâhiye usûlünün 
te’sîsi beyninde ehemmiyetce ne fark olduğu düşünüldüğü vakit livâ yahud 
sancağın hakīkaten zâid ve fazla bir kademe olduğu ve bugünkü tam teş-
kîlâtlı nâhiye vücûda getirilmesinin idârî inzibât ve umrân ve husûsan köylü-
nün işi gücü için pek büyük kolaylık bahş edecek olan fevka’l-âde mühim bir 
idâre inkılâbı olduğu tezâhür eder.

 Nâhiye, mâddî olduğu kadar manevî hayât râbıtalarının da samîmî 
köşesidir. Doğum, askerlik, evlenme, ölüm, evlâd yetişdirme, akrabâ yahud 
hem-şehr ma‘lûlîn ve bî-keslere yardım, inithablara iştirâk, mükellefiyetlerin 
edâsı, iyi ve fena mevsim ve yılların refâhı yahud meşâkkı hep bu küçük idâ-
re ocağında görülür, yapılır ve hissolunur. İnkılâb ve tekâmül devirlerinin 
eser ve tahavvül-i sissilelerini, ictimâ‘î ve medenî terakkiyâtın ilk tohumları 
şehirlerden nâhiyelere ve köylere intişâr ederkenki yenilikleri hep bu mahdûd 
ve toplu hey’etler daha mahsûs ve göze daha ziyâde çarpan bir manzara ile 
benimserler. Bir mekteb hocası, bir tabîb, bir çiftçilik ustası nâhiyede elbette 
şehirdeki mevki‘den daha mühim bir vahdâniyyet ve i‘tibâr arz eder!

 Bu mâddiyât ve maneviyât halîtasının mütevâzî ve nâzımlı bir mesâ‘î-
ye ve tarz-ı hayâta yaklaşması nisbetinde idârî ehemmiyeti artar ve husû-
siyâtı incelir. Burada en mühim olan şey nâhiyenin icrââtına rûh ve temel 
veren îrâd-masraf, ve büdce ile hakīkī ihtiyâcları iyi bilmekdir. Bunun yani 
nâhiyenin başında duran nezâret ve vesâyet sâhibi “vilâyet”, nâhiye husû-
siyâtına tamamıyla vâkıf, fakat teferru‘ât-ı umûruna girmez bir vaz‘iyetde 
ona murâkıbdır. Vezâ’ifin kudret-i âmmeye ve mâliye derecelerine muvâfık 
sûretde tevzî‘ini yapmış olan kānûnlar bu idâre makinesini tevakkufsuz, gü-
rültüsüz, sâ‘at gibi işletmek için her dereceye, her işe ve hattâ her ferde bir 
hak, bir vazîfe ve bir mes’ûliyet tevcîh etmişdir.

 Bu tevcîhlerden mecbûrî ve ihtiyârî vazîfeler ve hizmetlerle tabî‘î ve 
vatanî mes’ûliyetler hâsıl oluyor. İdâre nokta-i nazarından bunların hudûd 
ve salâhiyeti millet ve memlekete göre az veya çok farklarla değişmekle bera-
ber zamanımızda kat‘î olarak te’essüs
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etmiş iki idâre görüyoruz. Bunların biri “mahallî idâre” ve diğeri “idâre-i 
umûmiyye”dir.

 Mahallî idârelerin cüz’-i ferdi ve en bâriz yeri nâhiyedir. Diğerini ise 
vilâyet deruhde etmişdir.

 Fransa’da her nâhiyenin 4 sene müddetle intihâb edilmiş ve nüfûsu-
nun mikdârına göre a‘zâsı 10’dan 36’ya kadar çıkar bir meclisi vardır. Bu bir 
beledî meclisdir. Mahallî idârenin hidemât ve vezâ’if-i mecbûresi beledî mec-
lisinin uhdesine değil, bu meclisle her hâlde istişâre eden ve meclisin kontrolü 
altında bulunan belediye reîsine düşer. [*]

 Bu reîsi meclis kendi içinden gizli re’y usûlüyle ve 4 sene için intihâb 
eder. Reîsin maâşı yokdur, Polise, mâliye ve nâfia işlerine nezâret eder ve 
umûmiyeti i‘tibârıyla nâhiyeyi temsîl eyler. Kendi mes’ûliyeti tahtında olan 
“zâbıta-i belediye”nin vezâ’ifi: intizâmı te’mîn, emniyet-i umûmiyye ve hıfz-ı 
sıhhat mâddeleriyle başlıca serbestî-i ticâreti muhâfaza tedâbîri, sokakların 
nezâfet ve tenvîrâtı, tehlikeli binâların hedmi ve intizâmın muhâfazasıdır.

 Bu reîs doğum, evlenme ve ölüm vukū‘âtını zabt, izdivâcları icrâ ve 
maârif komisyonuna riyâset eder. Nâhiyenin ekser ma‘iyyet me’mûrlarını bu 
ta‘yîn eyler.

 Reîsin büyük nâhiyelerde muâvinleri vardır. Bunlar müte‘addid olabi-
lir. Meselâ Lyon Nâhiyesi’nde 17 muâvin vardır.

 Küçük nâhiyelerde kitâbet vazîfesini umûmiyetle mekteb hocası îfâ 
eder. Büyüceklerde bu vazîfe bir meslek me’mûrluğudur.

 Fransa’da nâhiyelerin mütenevvi‘ vâridât menba‘ları vardır: Bilâ-vâsı-
ta alınan vergiler üzerindeki küsûr-ı munzamme santimlerinden başka, hükû-
metin mu‘âmelâtdan, atlar ve arabalarda, ispirtodan, madenlerden [hükûmet 
arâzîsinde işletiliyor ise] aldığı vergiler hâsılâtının bir kısmı nâhiyelerindir. 
Kendileri de “ottrova” resmi tarh ederler, nâhiye dâhilinde olmak şartıyla kö-
peklerden, eğlence

--------------------

 [*] İstanbul Şehremâneti Mecmû‘ası’nda neşr edilen “Muhtelif memle-
ketlerde beledî usûller” ismindeki eserin Fransa bahsi.
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mahallerinden, maden sularından, seyyâhlar ve züvvârdan, satılacak veya 
kassâblık hayvanâtdan resm alırlar. Ruhsatnâme ve mürûriyyeden nâhiyeye 
âid emlâk kirâlarından vâridât edinirler. Îcâbında hükûmetin mu‘âvenet-i 
nakdiyyesinden de ayrıca müstefîd olurlar.

 Masârıfât-ı âdiyye mecbûrî hidemâta ve fevka’l-âdesi ihtiyarî hidemâta 
muhassasdır. Nâhiyeler, itfâ derecesi küsûr-ı munzammenin a‘zamîsiyle mü-
tenâsib olmak ve 30 seneden evvel ödenmek şartıyla istikrâz akdi salâhiyetine 
de mâlikdirler. Nâhiyeyi ağır ta‘ahhüdâta sevk edecek istikrâzlar için vâlinin 
kabûl ve tasdîki şartdır.

 Büdcenin tasdîki de usûl ve merâsime tâbi‘dir.

 Nâhiyenin vezâ’ifi umûr-ı nâfiadan, küçük yolları yapmak ve bakım-
larını te’mîn etmek, mu‘âvenet-i ictimâ‘iyyeden hastahâne, dâru’l-aceze, hay-
rathâne, mu‘âvenet ve şefkat idâreleri gibi mü’essesât sâhibi olmak ve bunla-
ra mahsûs komisyon ile bakmakdır. 

 Nâhiyelerde polisin ve zâbıta-i belediyenin murâkabe ve teftîşi polis 
komiserine ve bu yoksa belediye reîsine âiddir.

 Belçika’da nâhiye belediye reîsi, nâhiye meclisinin icrâ reîsidir. Bunu 
nâhiye meclisi a‘zâsı miyânından Kral ta‘yîn eder, Bu “burg mi[ni]ster” dev-
letin mahallî mümessili, kavânîn ve nizâmât ve vilâyet ta‘lîmâtı ahkâmının 
icrâsına nezâretle mükellefdir. Nâhiyenin nüfûs me’mûrluğu ve polis idâresi 
umûrunu da bu îfâ eder.

 Nâhiye meclisinin ictimâ‘ları ma‘lûm ve sıkçadır. Nâhiyenin ahvâl-i 
mâliyyesine müte‘allik mesâilin münâkaşasında celseler alenî ve halka açık-
dır. Yalnız eşhâsa mütealik işlerde hafî celse yaparlar.

 Reîsin muâvinleri de vardır. Reîs bunlarla beraber nâhiyenin “icrâ ko-
mitesi”ni teşkil eder. Vazîfelerinden müştereken mes’ûldürler.

 Meclisin yahud icrâ komitesinin salâheyet hudûdunu mütecâviz yahud 
menfa‘at-i umûmiyyeyi muhil mukarrerât ve vesâiti vâli tarafından te’hîr ve 
Kral tarafından fesh ve ilgā edilebilir. 

 Nâhiye kâtibinin büyük nâhiyelerde mühim vezâ’ifi vardır. Nâhiyenin 
tahsîl me’mûrîni de meclis intihâb eder.

 Belçika’da her nâhiyenin şahsiyet-i maneviyyeyi ve muhtâriyeti hâ’iz 
bazı mü’essesâtı vardır. Bunlar aceze ve muhtâcîne mu‘âvenet işini de şâ-
mildir. Fakīr ihtiyârlar ve ma‘lûllerin müdâvâtı hizmetini görürler. Emniyet 
sandıkları ve kilise dâru’s-sınâ‘alarını da idâre ederler. Mü’essesâtın vâridâtı 
masrafına tekābül etmezse açığı nâhiye, hükûmetden
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mu‘âvenet-i nakdiyye alarak kapatır. Belçika nâhiyeleri bir kısım vâridâtla-
rını 1922’den beri hazînenin mu‘âvenet-i nakdiyye tahsîsâtından ve bir de 
maâşlar, ücretler ve tekā‘üdiyyeler üzerine matrûh meslek vergileri mecmû‘u-
nun dörtde birinden elde ederler. Başkaca küsûr-ı munzamme de tarh eder 
ve motorla müteharrik vesâit-i nakliyye resminin bir kısmını alır; köpekler, 
müskirât satanmahaller, kuvâ-yı muharrike, sınâ‘î ve ticârî mü’essesât müs-
tahdemleri ve evlerin çıkma balkonları gibi hükûmetin vergi almadığı mevâd 
üzerine de nâhiyeye mahsûs vergi tarh edilir.

 Belçika usûlü Fransanınki gibidir. Aradaki fark Belçika’da mahallî 
idâreler üzerindeki merkezî kontrol Fransa’dan daha az ve daha hafifdir.

 İtalya’ya gelince: Nâhiye esâs-ı târihîsi Fransa’dan olmakla beraber 
son zamanlarda büyük tahavvüller göstermişdir. Hattâ nâhiye meclisi in-
tihâbında bundan 3 sene evvel yapılan bir kānûn kadınlara da müntehiblik 
hakkını vermişdir. 25 yaşında bulunan ve ibtidâî mektebinin ilk üç sınıfında 
okumuş olan her kadın re’y sâhibidir. Bu şartı hâ’iz olmayıp da: 1) Harbde 
ölen askerlerin anası yahud dul zevcesi olan; 2) Bir ailenin reîsesi ve çocuk-
larının resmî vasiyyesi bulunan; 3) Harb esnâsında hizmeti yahud meziyet-i 
vataniyyesinden dolayı madalya alan kadınlar da intihâba iştirâk ederler. 
İtalya bu sâyede 12 milyon İtalyan kadından 1 milyon müntehib kazanmış-
dır.

 İtalya’da nâhiye belediye reîsi hükûmetin de bir me’mûru sayılır. Bun-
dan dolayı nüfûs mu‘âmelâtından mes’ûl ve başka vezâ’ifle de mükellefdir.

 Nâhiye meclisinin icrâ komitesi vardır. Belediye reîsi bu komitenin de 
reîsidir. Nâhiyenin vezâ’ifi hıfz-ı sıhhat, mebânî, mu‘âvenet-i sıhhiye, mu‘â-
venet-i ictimâ‘iyye, umûr-ı miyâhiyye, nâhiye sokaklarının bakımı ve inşâsı 
gibi mevâddır. Vâridâtı evvelâ devlet vergilerine küsûr-ı munzamme ilâvesi 
ile başlar. Mahallî vergiler müte‘addiddir. Bakımıyla mükellef oldukları yol-
lardan fevka’l-âde sûretde müstefîd olan vesâit-i nakliyenin cinsi ve kuvveti 
üzerine vergi tarh etdikleri gibi umûr-ı nâfiadan müstefîd olan ve kıymeti 
artan arâzîden de alırlar. Perakende satılan müskirât, hizmetciler, umûmî ve 
husûsî arabalar, südlü hayvanât, ecnebî seyyâhlar,piyano ve bilardo üzerine 
de resm koyarlar. Zehâir üzerine mevzû‘ okturva ile nâhiyenin emlâkı, pa-
zar ve panayır yerlerinin îcârı ve ölçüler, mezbahalar…ilh de mühim vâridât 
te’mîn ederler.
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 Nâhiyeler su te’sîsâtı, umûr-ı sıhhiye, sokak açmak ve ucuz mesâkin 
inşâatı ile maârif için en uzun müddeti 50 sene olmak üzere (tevdî‘ât ve ikrâz 
idâresinden) para istikrâz edebilirler, fakat bunu büdce masârıf-ı âdiyyesin-
deki bir açığı kapamak için yapamazlar. Nâhiyelerin mâlî ve idârî umûru 
dâimâ teftîş edilir.

 Almanya’da da nâhiye mahallî idârenin cüz’-i ferdidir. Karye yahud 
şehir nâhiyesi diye ayrılırlar. Şehir yahud kasaba nâhiyesi köy nâhiyesinden 
daha büyük salâhiyetlere ve karışık teşkîlâta malikdir. Vâridâtı:

 A) Nâhiyelerin arazi, orman emlâkıyla av resmi;

 B) Bazı hidemât vergileriyle iltizâmlardan hâsıl olan temettu‘;

 C) Tekâlîf-i emîriyye üzerine küsûr-ı munzamme

 V) Polis için hükûmetin verdiği tahsîsât ve muhtâcîn ile ta‘lîm ve ter-
biye mü’essesâtına hükûmetin mu‘âveneti;

 H) Köpekler, temâşa ve temsîl yerleri, seyyâhlar… ilh üzerine rüsûm.

 Nahiyenin mecbûrî vezâ’ifi: Nâhiye emvâlinin idâresi, polis, fukarâya 
mu‘âvenet, ta‘lîm ve tedrîs, yolların bakımı ve emniyet-i ictimâ‘iyye işleridir. 
İhtiyârına terk edilmiş hidemât ise hamâmlar, tramvaylar te’sîsi, tasarruf 
sandıkları ve gaz, elektrik te’sîsi ve istihsâl gibi şeylerdir.

 Sıhhat-ı umûmiyyenin muhâfazası da vazîfelerinden biridir.

 Esâsen Almanya’da umûmî bir şekil olmak üzere biri birinden farklı 
fakat yan yana giden iki mahallî idâre usûlü vardır: Bunların biri hükûmete 
âid bazı mu‘âmelâtı doğrudan doğruya hükûmet nezdinde mes’ûl me’mûrînin 
ve teşkîlâtın mahallî olarak icrâ etmesi, ve diğeri nâhiyeler ve diğer intihâblı 
teşkîlât-ı mahalliyenin muhtâriyeti hâ’iz idâresidir. Bunlardan her birinin 
bazı kerre yek-diğerine tesâdüf eden husûsî taksîmât ve arâzî hudûdları var-
dır, nâhiyelerin vezâ’if ve faâliyeti: Devlet ve hükûmetin, ve teşkîl etmiş ol-
dukları diğer cem‘iyât-ı umûmiyyenin (kānûn ile tefvîz edilmiş olan) umûr 
ve mu‘âmelâtını âid olduğu şu‘abâtın ta‘lîmâtına tevfîkan idâre etmekdir. 
Fakīrler, kānûnî ve ictimâ‘î emn ve refâh, hıfz-ı sıhhat-ı umûmiyye, umûr-ı 
baytariyye, mahallî turuk-ı umûmiyyenin bakımı, çarşı ve pazarlar, nizâm-ı 
ticârî işleri, iskân ve inşâât, yangına karşı tahaffuz ve ahlâk-ı umûmiyye gibi 
umûmî mu‘âmelât aksâmı da nâhiyelerin kendilerine mahsûs ve muhassas iş-
leridir.
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Bu esâsa nazaran nâhiyeler mahallî polis kontrolünü îfâ hakkında da mâlik 
oluyorlar.

 Almanya’da mahallî idârelerin yani nevâhînin müşterik bir hareket ve 
teşebbüs icrâsı için husûsî ve mu‘ayyen bir maksadla birlikler teşkîl etmeleri 
câiz ve cârîdir. “Nâhiyeler kendi sâha-i faâliyetleri dâhilinde olan bazı pek 
muayyin bir fi‘il ve hareketi îfâ kasdıyla” birlikler vücûda getirmek için it-
tihâd edebilirler. Bu ittihâd musaddak bir müşâreket mukāvelenâmesiyle it-
mâm edilir. Bu mukāvelenâmenin kontrol hey’etlerine arzı îcâb eder ve usûl-i 
müttehazesine tevfîkan fesh edilebilir.

 Almanya’nın bu mahallî idâreleri kontrol usûlü, diğer hükûmetlerin 
hemen hepisinde bir olan: idâre hey’etlerinin kavânîn-i devlet ve nizâmât-ı 
hükûmete ri‘âyet etmeleri lüzûmuna ve vazîfelerini kasden ihmâl etmemeleri 
gāyesine binâ’en tatbîk olunur.

 Almanya nâhiyelerinin, nüfûs mikdârına göre adedi 6’dan 72’ye kadar 
değişen meclisleri vardır. Yirmi beş yaşını ikmâl etmiş olan, erkek ve kadın 
her Alman o nâhiyede 6 ay ikāmet etdiği ve başka bir sebeble men‘ edilmediği 
sûretde nâhiye meclisi a‘zâsından olabilir, riyâsete de nâmzed gösterilir.

****

 Fakat Avrupa’dan bir den bire Amerika’ya atlarsak oranın hükûmât-ı 
müttehidesinde oldukca farklı ve bize garîb gelecek idâre teşkîlât ve zihni-
yetleri görürüz. Çünkü orada mahallî idâre usûlü, ittihâda dâhil müte‘addid 
hükûmetlerin birinden diğerine bir çok teferru‘ât ile hayli değişmekdedir. Ma-
hallî idâre teşkîlâtı derecât i‘tibârıyla şöyledir:

 1- “Town” yani şehir; “Township” yahud kazâ, veya nâhiye;

 2- “Burg” yahud kasaba, büyük karye;

 3- Siteler

 4- Kontluklar

 Amerika Hükûmât-ı Müttehidesi’ni terkîb eden muhtelif hükûmetle-
rin usûl-i taksîmâtı arasındaki esâs farkı, ufak cüz’lere taksîmlerinde ve bir 
de “Town” yahud “Township”lerde ve en büyük cüz’lerin en küçük dâirelerin 
nisbî ehemmiyetlerinde görülür.

 Amerika’da bir “Town” yahud “Township”in zirâ‘î bir dâire ve bunun-
la
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beraber küçük şehirlerde muhtevî olduğu ve evsâf-ı mahsûsası ile İngiltere’nin 
“zirâ‘î kazâ”larına tekābül etdiği kayda şâyândır.

 Fakat yukarıda yazdığımız derecâtın bazıları şimâl hükümetlerinde 
bazıları da cenûb hükûmât-ı merkeziyyesindedirler. Sonra bi’l-farz “Yeni 
İngiltere” denilen “Town” demek olan “kanton” yani nâhiye taksîmi cüz’-i 
ferd esâsını teşkîl eder. “Kontluk” en büyüğüdür. Nâhiyeler yahud “Town”lar 
bunların birer cüz’üdürler. Bu derecâtda mesâha-i sathiye farkı nazar-ı dik-
kate alınmışdır.

 Nâhiyelerin cem‘iyet-i umûmiyyeleri vardır. İntihâba kadın erkek, 
şerâ’it-i kānûniyye dâiresinde herkes girer. Cem‘iyet-i umûmiyye bir sene için-
dir. Ekseriyeti maâşsızdır. En mühim me’mûrları “celecat man” dedikleri nâ-
hiye mümessilleridir. Bunların adedi 3’den 9’a kadar değişir. Nâhiye emlâkı 
idâresinden, tanzîfat ve sâireden mes’ûldürler.

 Nâhiyenin yegâne maâşlı me’mûru, kâtib-i umûmîsidir.

 Mahallî idâreler, istikrâz hudûd ve salâhiyeti ve vergi tarhı müstesnâ 
olmak üzere hâricin murâkabesinden hemen büsbütün serbestdirler.

 Bu zikr olunan Avrupalı yahud Amerikalı usûllerin bugünkü tutumla-
rı ve cereyânlarında ta‘dîl ve ıslâha doğru dâimâ bir meyelân görülmekdedir.

 Bu husûsda me’hazımız olan “Şehirler Beyne’l-Milel Birliği” neş-
riyâtından “Muhtelif memleketlerde beledî usûller” eser-i mühiminin şu par-
çasını aynen alıyoruz:

 “… Dünyanın her hangi bir memleketinden ziyâde Müttehide-i Ame-
rika’da mahallî idâre usûlünün yeni inkişâfı yer tutmakdadır. Fi’l-hakīka 
bunların bir takımı mahallî idârelerin diğer hâricî şu‘abât ile münâsebâtdan 
ziyâde şehirler hükûmeti şekline inkılâb ediyorlar. Bununla beraber, bu son 
şekil i‘tibârıyla hâsıl olan umûmî hareket iki istikāmetde tezâhür eder; bunla-
rın biri şehirlerin (yahud Amerikalı ta‘bîriyle “site”lerin) devlet murâkabesine 
karşı daha büyük bir istiklâle doğru gitdiği, diğeri ise devlet murâkebesinin 
zirâ‘î idâre-i mahalliyeler yahud daha ziyâde devletin “site”ler hâric olmak 
üzere hükûmet-i idâriyyenin devlet inhisâr-ı umûmîsi altına sevki şeklinde-
dir. Bu iki hareketin yek-diğerine zıd istikāmetler aldığı zannolunursa da 
hakīkat-i hâl böyle değildir; bunların her ikisi de kuvvetli ve sağlam bir ma-
hallî idâre altında cem‘iyet hayâtının ehemmiyetini telkīn eden yeni bir esâs 
üzerine binâ edilmekdedirler; bu tarz-ı telakki, evvelce husûsî ve şahsî teşeb-
büslere bırakılmış
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olan mütenevvi‘ ta‘ahhüdat ve icrââtın, menfa‘at-i umûmiyyede dâhil olduğu 
hâlde, cümlesini şâmildir.

Bunun ehemmiyeti bir def‘a tamamıyla idrâk ve ihâta edilince, kâfî 
derece vâsi‘ bir arâzî ile ahâlîsini ve en mütehassıs me’mûrları istihdâm ile hi-
demât-ı lâzımeyi îfâya müsâ‘id mâlî menba‘ları muhtevî mahallî bir hükûmet 
sâhibi olmak esâsı elde edilmiş olur. Bu anâsır ve erkâna mâlik oldukdan son-
ra onların faâliyetini hiçbir gûne vesâyet altında teşvîşe dûçâr etmemelidir.

 Şu kadar ki bu nazariye ve temâyül her yerde tutunamayan bir fikirdir. 
Bi’l-farz müte‘addid vilâyetler arasında müşterek büyük yollar inşââtı ve ba-
kımı bu nev‘den olduğu gibi ta‘lîm ve terbiyede de kuvve-i merkeziyyenin sıkı 
bir teftîşi lâzımdır. Fransa bunun bir şekl-i tâmmını gösterir

Hıfz-ı sıhhat-ı umûmiyye idâresi bazı fikre göre her hâlde mahallî bir 
vazîfedir, fakat nizâmât-ı sıhhiyenin idâre-i umûmiyye veya polis vezâ’ifi 
cümlesinden addolunduğu memleketlerde bu vazîfe doğrudan doğruya devle-
tin mahallî idârelerdeki me’mûrlarının nezâretine mevdû‘dur.

Fakat bunlar ve gayrıları esâsen hep mâliye mes’elesidir. El-yevm mer-
kezî veya adem-i merkezî teşkîlâta müte‘allik tebeddülâtı da yine mâlî nok-
ta-i nazardan görmelidir. 

 Devletin yahud hükûmet-i merkeziyyenin nâhiyelere nakdî mu‘âvenet-
lerde bulunması da bu esâsı ta‘kīb eder. Romanya’da “Livâ ve Nâhiye î‘tibâr 
Mâlî Sandığı –Kess – Dö Credy – Districtoel- Comunal” unvânlı bir devlet 
mü’essesesi nâhiye ve diğer mü’essesât-ı resmiyye ve husûsiyyeye para ikrâz 
eder, fakat bu istikrâzların istimâli ancak belediye ve turuk ve meâbir ıs-
lâhâtında câiz olabilir.

 İtalya’da nâhiyelere, kānûnen sûret-i sarîhada mu‘ayyen ahvâlde,yar-
dım etmek için husûsî sermâyesini postahâneler tasarruf sandıkları ve muh-
telif basîret-i ictimâ‘iyye sandıkları mevdû‘âtıyla kefâlet ve ta‘ahhüdât de-
pozitolarından ve bir de istimlâk bedelâtı … ilh.den hâsıl etmiş olan “Casa 
– Depoziti - Epresiti” isimli müstakillen idâre olunur bir mü’essese mevcûd-
dur. Bu sandık Mâliye ve Hazîne Nezâreti’ne mülhak bir idâre meclisi ile 
idâre edilir.

 Yukarıdan beri verdiğimiz ma‘lûmât, nâhiyelerin husûsiyet ve vazîfe 
hudûdu ve nev‘i i‘tibârıyla salâhiyetleri hakkında mücmel bir fikir vererek 
onları idâre ve ihtiyâc nokta-i nazarından tecessüm etdirmeğe kâfîdir.
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 Bundan sonra bu teşkîlâtı ihâta ederek ve takım takım toplayarak 
kuvvetler ve hareketlerin tevâzününe nâzım vazîfesini îfâ eden vilâyetlerle 
daha ötesinde hükûmet-i merkeziyye mekanizmasını yek-diğerine rabt etmeğe 
çalışacağız.
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Türkiye’de idârî teşkîlât

“Tefrîk-i kuvâ” nazariyyesine göre mülgā Osmanlı İmparatorluğu’ndaki teş-
kîlâtın yani vaktiyle nezâret denilen vekâletlerin ve tâlî ta‘azzuvâtın esâsı, 

menşe’i ve târihçesi

1- İdâre mekanizması:

 Mütenevvi‘ ve kat‘î ihtiyâcları ile bunları îfâ ve te’mîne hâdim zâtî 
vâsıtaları arasında büyük farklar olan insanların hilkatleri, cibiliyetleri,hat-
tâ müdâfa‘a-i nefse bile yarayacak a‘zâdan mahrûm vücûdlarının ta‘azzuv 
ve teşekkülü i‘tibârıyla başka hayvanlar gibi infirâd sâhasında değil; cem‘i-
yet hâlinde yaşamak ihtiyâc ve isti‘dâdıyla yaradılmış bir mahlûk olduğuna 
şübhe yokdur. Târih şimdiye kadar hâl-i infirâdda, cem‘iyet hudûdu hâricin-
de yaşayabilmiş tek bir insanın vücûduna şehâdet edemiyor. Demek cem‘iyet 
hayâtı âdemoğulları için tabî‘î bir ihtiyâc, kat‘î bir zarûretdir. 

 Büyük olsun, küçük olsun, velev büyücek bir aile şeklinde bulunsun; 
“cem‘iyet denilince derhâl hâtıra iki [kuvvet], faâl ve zinde iki [mevcûdiyet] 
gelir:
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 1- İdâre edenler [hükûmet uzuvları] Les gouvernements

 2- İdâre olunanlar [halk, efrâd-ı millet] Les gouvernes

 Bu iki kuvvetin ikisi de mâddî olduğu hâlde hey’et-i mecmû‘aları i‘ti-
bârıyla ikisi de birer şahs-ı manevîdir.

 Fakat şurasını iyi bilmek lâzımdır ki: bu kuvvetlerde asıl olan ikincisi-
dir, birincisi ondan muktebesdir. Nasıl ki; güneş ve kamer; âlemi aydınlatıcı 
birer cisim oldukları hâlde birincisi (madâ bi’z-zât)dır. İkincisi ondan aldığı 
ziyâyı (nûr) hâlinde aks etdirdiği cihetle bir aydınlık menba‘ı addedilmekde-
dir.

 Fi’l-hakīka efrâd; hükûmet için değil; hükûmet efrâd içindir. Yani 
ikincinin ihtiyâcı birinciyi doğurmuşdur.

 Tâife, kabîle, aşîret, kavmiyet, nihâyet millet hâlinde yaşanan cem‘i-
yetlerin kâffesinde bu iki kuvvet mevcûddur. Ancak ibtidâî, gayr-ı medenî 
olanlarda bu kuvvetler za‘îf ve basît ve medenî, müterakki, mütekâmil bulu-
nanlarda ise mütevessi‘, müteâlî, müteşettit bir mahiyetdedir. Bu iki kuvvetin 
imtizâc ve ittihâdından müteşekkil hey’et-i maneviyye “devlet” mefhûmunun 
mana-yı hakīkīsini ifâde eder.

 İbtidâî, gayr-ı medenî cem‘iyetlerde bu iki kuvvetin birbirlerine karşı 
olan hak, vazifeleri bi’t-tab‘ tesbît ve tefrîk edilmediğinden zâhirde hükûmet 
nâmına bir reîsden, bir beyden başka bir şey görülemez. [*]

-------------------

 [*] Târihe ve târihden daha fazla emniyetle mantıka istinâden iddiâ 
edebiliriz ki: mutlaka, meşrûta, cumhûriye nâmıyla üç şekli bulunan hükû-
metlerin en eskisi, en tabî‘îsi cumhûriyetdir.

 Hükümdârlık, krallık, imparatorluk, sultânlık… sonrada meydâna 
gelmiş, meşrû‘ olmayarak cumhûriyetden istihâle eylemişdir, çünkü en eski
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 Efrâd-ı cem‘iyet ise; o beyden, o prensden sâdır olan emirleri körükörü-
ne kabûl ve icrâya me’mûr bir (sürü)den ibâretdir.

 Kurûn-ı ûlâda – Eski Yunanlılar ve ba‘zen de Romalılar müstesnâ 
olmak üzere- hattâ mu‘azzam Mısırlılar ve Medyeliler [eski İranlılar] dahi 
dâhil olduğu hâlde bütün hükûmetler, cem‘iyetler hep monarşi –Monachie ve 
hiç olmazsa; oligarşi (oligarchie)[*] hâlinde idiler.

 Yalnız kurûn-ı ûlâda değil; kurûn-ı vüstâda da, daha doğrusu bundan 
150 sene evveline gelinceye kadar –İsviçre ve İngiltere müstesnâ olarak- Av-
rupa ve Asya’daki hükûmetler de hep böyleydi.

 Yine tekrâr edelim ki: böyle hükûmetlerde [idâre edenler] ile [idâre edi-
lenler]in kuvvetleri, vazîfeleri tefrîk ve ta‘yîn edilememiş ve bunun neticesi 
olarak idârî cihâz ve teşkîlât vücûda gelememiş olduğundan bütün [kuvâ] 
hükümdârın şahsiyet-i mâddiyye ve maneviyyesinde temerküz eder, idâre me-
kanizması yalnız bir el vâsıtasıyla işlerdi.

----------------------

insanlar; ailevî hayâtdan (semiyye), (kabîle) hayâtına intikāl eyledikleri za-
man müşterek ve umûmî işlerine bakmak üzere içlerinden birini kendine reîs 
intihâb eylemek mecbûriyetini hissetmişler ve böyle yapmışlardır. Bu reîs vefât 
edince veya kendi arzusuyla veya efrâdın istiskāliyle mevki‘inden çekilince 
semiyyenin ileri gelenleri toplanıp ve aralarında başka birini seçip reîs yapar-
lardı. Her nasılsa bu reîslerden birinin riyâset makāmını kayd-ı hayât sâhası 
dâhilinde nefsine hasr etmesi ve evlâd ve encâlinio makāma nâmzed-i kat‘î 
ve vâris-i resmî olarak cemâ‘ate kabûl etdirmesi yüzünden idâre-i mutlakalar 
doğmuşdur. Ve daha sonra da bundan meşrûtî hükûmetler tevellüd eylemiş-
dir. Demek oluyor ki: şâhlar, pâdişâhlar, krallar, imparatorlar hep öyle gāsıb 
ve mütehakkım babaların torunlarıdır.

 [*] Monarşi; şahs-ı vâhidin [hükümdâr-ı mutlakın] hükümrânîsi, oli-
garşi ise; efrâd-ı kalîlenin yani hükümdârın etrâfına toplanmış bir takım mü-
tebasbıs, mütecâviz eşhâsın hükümdâr nâmına halkı tasallutan idâresi de-
mekdir.



108



109

-46-

 Bu da pek tabî‘î idi. Çünkü: Esâsen idârî, hukūkī, iktisâdî, ictimâ‘î 
mu‘âmelât ve münâsebât için kavâ‘id-i mahsûsa mevzû‘ değildi ki: her kai-
denin tatbîki için dâimî me’mûrlar, dâireler, müsteşârlar, nâzırlar [vekîller] 
mevcûd olabilsin! Bütün dünyada idârî teşkîlâtın mekanizması ancak geçen 
asrın ibtidâlarında kurulmağa başlamış, kuvâ-yı umûmiyye vazîfelerin nev‘ 
ve şekline ve mâhiyetine göre tefrîk ve tevzî‘ olunmuşdur ve tedrîcen bugünkü 
hâl-i mükemmeliyete gelmişdir.

 Bunun içindir ki: Bugün devlet denilince: teşkîlâta mazhar yani kuvâ-
yı müteşekkileye (Pouvo irsconstitues) mâlik [*] millet mefhûmu- tecellî et-
mekdedir.

 Yoksa; her kavim, her millet; devlet şeklini hâ’iz değildir. Meselâ bu-
gün mâlen zengin, fikren müterakki bir Musevî milleti varsa da bir Musevî 
devleti yokdur. Zirâ Musevîler kuvâ-yı müteşekkileye mâlik değildir. Hind 
kavimleri, Afrika’nın –ecnebî hükmünde bulunmayan bir çok müstakil cem‘i-
yetleri de böyledir.

 Kezâ, ırk, lisân, âdât ve belki de menşe’ i‘tibârlarıyla büyük bir millet 
olduklarına şübhe olmayan İtalyanlar dahi bundan bir asır evveline gelinceye 
kadar müte‘addid hükûmetlere, siyâsî ve şekilleri birbirinden farklı bir çok 
zümrelere ayrıldıkları cihetle o zamanlar umûmî bir İtalyan Devleti yokdu, 
küçük küçük İtalyan devletleri vardı. Fakat bugün mütekâmil bir İtalyan 
Devleti mevcûddur.

---------------------

 [*] Kuvâ-yı müteşekkileden maksad; kuvve-i teşrî‘iyye ile kuvve-i ic-
râiyyenin hey’et-i mecmû‘asıdır.
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2- Osmanlı İmparatorluğu’nda idâre teşkîlât nasıl 
başladı?

 

 Eski zamanlarda Anadolu’da oturan Türkler, Oğuz Türkleri hüküm-
dârlarının cedd-i a‘lâsına nisbetle [Selçuk Türkleri] unvânını taşıdıkları za-
man, çok vakitler –muntazam ve mütekâmil değilse de epeyce düzgün- bir 
teşkîlâta mâlik idiler. Selçuk hükümdârlarının vezîrleri, müşâvirleri olduğu 
gibi, büyük işlerin hall ü faslları için dîvânları, mahdûd dahi olsa; bazı dâi-
releri, me’mûrları, bir çok yerlerde kādîları [hâkimleri], ekseriyâ mahallî eşrâ-
fından intihâb edilmiş eyâlet beyleri vardı.

 Fakat sonraları kötü bir idâre eseri olarak teşkîlât makinesine sakatlık 
ârız olmasından ve hele öteden beri mevcûd olan [adem-i merkeziyet] –Le-
centralisation- usûlünün sûistimâle uğratılmasından dolayı eyâlet beyleri, 
ale’l-husûs uç beyleri başlı başlarına birer hükümdâr imişler gibi hareketde 
bulunarak merkezî tanımazlardı. Bu sebeble ve hele hârici tazyîk te’sîrâtıyla 
Selçuk Hükûmeti hey’et-i umûmiyyesi i‘tibârıyla inkırâz uçurumuna doğru 
yuvarlanmağa başladı.

 Nihâyet Moğolların müdâhale ve savletiyle Selçuk hânedânı ortadan 
kalkdı, merkezdeki, Konya’daki teşkîlât dağıldı. Her eyâlet beyi kendi idâresi 
altındaki yerde istiklâlini i‘lân eyledi. Bundan sonra Selçuk nâmı unutularak 
Anadolu Türkleri kendi beylerinin nâmlarına izâfetle meselâ: Osmanlı Türk-
leri, Karaman Türkleri
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İsfendiyar Türkleri, Karaisalı Türkleri… gibi isimler aldılar.

 Şu hâlde Anadolu’da bir Türk Devleti [*] kalmadı; onun yerinde kuvâ-
yı müteşekkileden mahrûm küçük küçük bir takım Türk beylikleri türedi. 
Evet; sayıları bir düzineyi geçen bu beyler her ne kadar aynı vatanın muhte-
lif illerinde istiklâllerini ilan etdilerse de hiçbiri Selçuk Hükûmeti’nin –velev 
nâkıs olsun- teşkîlâtını ahz ve tatbîka muvaffak olamadı. Bu da tabî‘î idi. 
Çünkü: teşkîlât yapabilmek için yetişmiş uzuvlara, unsurlara ihtiyâc var-
dır. Yeni teşekkül eden cem‘iyetlerde bu a‘zâ ve anâsır mefkūddur. Bir de 
ale’l-acele ta‘azzuv eden, etrâfından, hudûdlarından henüz emin olamayan 
bu kābil küçük hükûmetlerde mükemmel dâhilî teşkîlâta da pek o kadar ih-
tiyâc yokdur. Şöyle ki: insan çocuk iken nasıl ihtiyâcı, vezâ’ifi basît, masrafı 
mahdûd olup büyüdükce bu ihtiyâcât, bu vezâ’if ve masârıf o nisbetde artar-
sa; yeni kurulan siyâsî hey’etlerde, hükûmetlerde dahi –te’essüs ve tahaffuz 
kaydlarından başka- bir şeyle uğraşılamaz.

 Bunları zaman, mekân, ihtiyâc, îcâb-ı hâl [ta‘azzuv]a sevk eyler. [**]

 Hattâ bunların içinde en cesûr ve en akıllısı olan ve Karacahisar, Sö-
ğüd, Yenişehir, Bilecik mıntıkalarını havza-i istiklâl ittihâz eden

-----------------------

 [*] “Devlet; bir kānûn altında müctemi‘ ve o kānûnu icrâya me’mûr bir 
hükûmete tâbi‘ olup âdât ve hissiyâtı ve menâfi‘-i umûmiyye ve müşterekesi 
bir olmak cihetiyle hey’et-i vâhide-i milliye teşkîl eden efrâddır ki: mecmû‘u 
bir şahs-ı manevî addolunur.”

 Hasan Fehmi Paşa- Hukūk Düvel- s.48

 [**] Ta‘azzuv; vezâ’if-i hayâtiyyesinden çoğu irâde ve ihtiyârı hâricin-
de vukū‘ bulan zî-hayât bir vücûd demekdir.
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[Osman Bey] bile beyliğini resmen i‘lân etdikden on on beş sene geçdikden 
sonra ancak basît bir sûretde hükûmet teşkîlâtı vücûda getirebilmiş idi.

 Evet; târih bize gösteriyor ki: Osman Bey’in [Akçakoca, Konur Alp, 
Samsa Çavuş,Abdurrahman Gāzi, Açe Bey, Köse Mihal … gibi bir çok ümerâ-
sı, rüfekāsı, akıl kahyâsı vardı. Fakat bunların hiç biri diğerinden mümtâz, 
hiç biri muayyin ve dâimî bir vazîfe ile mükellef değildi. Ardı arası kesilmeyen 
muhârebelerde Osman Gāzi bu beylerden dilediğini ta‘arruzî veya tecâvüzî 
hareketlerde bulunacak cüz’-i tâmlara kumandan ta‘yîn eylerdi. Harb bitince 
herkes ganimet hissesini alarak evine, köyüne çekilirdi. Çünkü o zamanlar 
emâret merkezinde, müstemir ve müstakar dâireler, idâre me’mûrları –admi-
nistrateurs-, ne de dîvân ve meclisler vardı. Yalnız Osman Bey şer‘î ve hukūkī 
işlerin hal ve tesviyesini- diyânet âlimlerinden olan- kainpederi Edebali ile 
Dursun Fakih’e havâle ederdi.

 Kendisi ekseriyâ –arkasında bir iki adam bulunduğu ve kılıncı hamâil-
vârî boynuna asılı olduğu hâlde çarşı ve pazarları, sokakları dolaşır, tesâdüf 
eylediği münâza‘a ve müşâcereleri (örf ve âdet) [*] düstûruna göre hall ü fasl 
eylerdi.

 Yine bu esâs dâiresinde eşyâya narh kor, mürâca‘at edenleri

-----------------------

 [*] “Kānûn mevcûd olmadığı zamanlarda bile mu‘âmelât-ı nâssın sû-
ret-i cereyânı hakkında herkesce veya erbâbınca ma‘rûf usûller te’essüs eyle-
mişdir ki: böyle emr-i ûlü’l-emr olmayarak sevk-i maslahatla kendiğilinden, 
muvâfakat-ı zımniye-i âmme ile te’essüs eden kavâ‘id-i hukūkiyyeye (örf ve 
âdet) denilir.” Hukūk-ı İdâre- İsmail Hakkı Bey- s. 7
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bi’z-zât dinler, tamâmen kavrayamadığı veya tahkīkine lüzûm gördüğü işleri 
hâzır bulunan beylerden, alplerden her hangi birine tevdî‘ ve sipâriş ederdi. 
Fakat 710/1310’dan sonra bazı küçük teşkîlâta rast geliyoruz. Meselâ; Sö-
ğüd, Karacahisar, Yenişehir gibi bazı mutenâ yerlerde –maâşı, ücreti, ulûfesi 
mahallî ahâlîsi tarafından tesviye olunmak üzere- birer (subaşı) yani inzibât 
ve âsâyiş me’mûru, öşr-i şer‘înin cibâyeti için muvazzaf mütesellimler,yine 
bazı yerlerde – mülkiye ve idâre me’mûrluğu vazîfesini dahi ilâveten gören 
hâkim-i münferidler, yani kādîlar görüyoruz.

 İşte Osmanlı Emâreti’nde idâre teşkîlâtının ilk temel taşı bu sûretle 
atıldı. Hele 720/1320’den sonra Osman Bey dûçâr olduğu [nıkris] illetinden 
dolayı artık bi’z-zât harblere gidemez, askerî ve inzibât işleriyle uğraşamaz, 
sokakları dolaşamazdı. Binâ’enaleyh askerliğe, cihâda, cenge âid vazîfeleri 
küçük oğlu cesûr Orhan Bey’e tevdî‘ eylediği gibi idârî, ictimâ‘î, örfî işlerin-
den dolayı mürâca‘at eden halkın umûrunu da büyük oğlu olup dâimâ kitâb 
mütâla‘asıyla meşgūl bulunan [Ali Bey’e-Alaaddin Paşa’ya] [*] havâle eyler-
di. [**]

---------------------------

 [*] (Paşa) Türkce bir kelimedir. Bazıları bunun (vezîr) manasına ola-
rak Fârisî [pay-şâh]dan muharref olduğunu iddiâ ederlerse de doğru değil-
dir. Çünkü en eski târihlerin şehâdetiyle sâbitdir ki: Türklerde evin en büyük 
oğluna [baş ağa] denilirdi. [Paşa]nın bundan muharref ve muhaffef olması 
daha çok muhtemeldir.

 [**] “Eyâletin kâffe-i umûr-ı mülkiyye ve örfiyyesi Şehzâde Alaaddin 
Paşa’nın re’y-i sâibi ve mevâdd-ı harbiyye ve askeriyye husûsları dahi diğer 
Şehzâde Orhan Gāzi’nin fikr-i sâkıbı ile hüküm ve icrâ olunurdu.” Hayrullah 
Efendi Târihi, C. 2, s. 76
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 Demek 720/1320’den i‘tibâren Osmanlı Emâreti’nde kuvâ-yı umûmiy-
ye: biri [askerî] diğer (idârî ve ictimâ‘î) olmak [üzere] iki kutubda temerküz 
etmeğe başlamış olduğu gibi şer‘î ve hukūkī mevâdda Osman Bey’in kain ba-
bası [kayın baba] tarafından rü’yet olunuyor ve tâlî derecede olan me’mûrlar 
da bunların intihâb ve teklîfleriyle ta‘yîn ediliyordu.

 Fakat bu teşkîlât; bir idâre, bir hükûmet teşkîlâtından ziyâde bir aile 
teşkîlâtına benziyordu ve ıztırâr ve mecbûriyetden doğmuş idi. Çünkü bu ku-
tublarda [bey] ile oğulları ve kain pederi [kayın peder] bulunuyor,bu kadar 
büyük hizmetleri görülen diğer beyler işe karışdırılmıyordu.

 Fakat Bursa’nın Orhan Bey tarafından zabtından ve kendisinin pe-
derini istihlâfından sonra Osmanlı Emâreti; aşîret hayâtından çıkıp -küçük 
olmakla beraber- esâslı bir hükûmet;bir devlet şeklini almağa başladı.

***

3- Vezîr, vezîr-i a‘zamlık,idâre ve meşveret hey’eti:

 Yukarıda Osmanlı Emâreti’nin Orhan Gāzi zamanında esâslı bir 
hükûmet şeklini almağa başladığını söylemiş idik.

 Evet; Orhan Bey, feth etdiği Bursa ma‘mûresini emâret merkezi yap-
dıkdan bir iki sene sonra orada basit bir şekilde –yani (Şûrâ-yı Devlet) mâ-
hiyetinde bir meclis teşkîl etmiş ve bu meclise; çocukluğundan beri hayâtını 
ilim tahsîline hasr eden büyük biraderi [Alaaddin Bey’i=Alaadin Paşa’yı] reîs 
yapmış [*] ve memleketin

---------------------

 [*] Orhan Bey’in emârete geçmesi ile Alaaddin’in vezâreti yani riyâseti 
kabûl 
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en âlim, en değerli adamlarından bir kaçını –ez-cümle Çandarlı Kara Halil’i- 
o meclise a‘zâ ta‘yîn eylemiş idi.

 Hakīkatleri gizlemekde büyük mahâretler gösteren müverrihlerin ver-
dikleri ma‘lûmâta inanmak lâzım gelirse; Orhan Bey ağabeyisine Abbasileri 
taklîden [vezîr] [*] unvânını vermişdir.

-------------------------

etmesi hakkında târihlerde muhtelif rivâyetler vardır. Bazısı Orhan Bey’in 
ikinci evlâd olması hasebiyle eski Türk an‘anesine tevfîkan babasını istih-
lâf etmesini ve ağabeyisinin dâhilî ve ictimâ‘î işlerde ona vezîr sıfatıyla yar-
dım etmesini tabî‘î görürler. Fakat bu an‘anenin sıhhati târihçe henüz kat‘î 
sûretde sâbit değildir. Bu rivâyetin uydurma olması da muhtemeldir. Bazı 
müverrihler ise; dâimâ askerin başında bulunarak cesûrâne harb eden ve ken-
disini askerî takımına çok sevdiren Orhan Bey’in Şeyh Edebali’nin kızı Mâl 
Hâtun’dan ve ötekinin ise câriyeden doğmuş olmalarından dolayı milletce 
[emâret] için birincisi tercîh edilmişdir derler ki bunun hakīkati müsbet de-
ğildir. Daha bir kısım târihlerde harb meydânında bulunan Orhan’ın baba-
sının vefatını haber alınca ma‘iyyetindeki askerî kuvvete istinâden hemen 
beyliğini i‘lân eylediğini ve hakkı gasb olunan ağabeyisinin isyânına meydan 
vermemek veya kalbini almak fikriyle ona vezâret tevcîh ve teklîf etdiğini 
ve fakat müte’essir olan Alaaddin’in evvelce bu teklîfi red, hatta pederinden 
kalan mîrâsı bile nefy edip kendi çiftliğine çekildiğini ve aralarında birkaç 
def‘a kanlı müsâdemeler vukū‘a gelip neticede mağlûb ve esîr olması üzerine 
bi’l-mecbûriyye vezâreti kabûl eylediğini ifâde ederler. Eğer bu son rivâyet 
sahîh ise Türklerde ikinci evlâdın babaya halef olması an‘anesinin mer‘î oldu-
ğu hakkındaki rivâyetin aslı olmadığı anlaşılır.

 [*] Vezîr lafzının Arabca bir kelime olduğuna [vezâret, vüzerâ] gibi 
müştekâtından mâ‘adâ Ebubekir es-Sıddîk’a [vezîrü’n-nebî] ve Abbasi Dev-
leti’ni kuran Abdullah Ebu’s-Süffâh]ın mu‘temedi [Ebu Seleme]ye (vezîr) 
denilmesinden büyük delîl olamaz. Lügatcilerden bazıları [vebâl] manasına 
olan (vizr)in (vezîr) ile kurb-ı iştikākı olduğunu ve bazılarının da (vezîr) laf-
zının yük taşıyan adam manasına gelen [hammâl] ile müterâdif bulunduğunu 
beyân ederler. 

 (Kāmûs mütercimi) Âsım, Medd-i Vezîr-i Havâss-ı Pâdişâhî’den
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 El-hâsıl: Osmanlı Devleti’nin icrâ makāmında en evvel Alaaddin Pa-
şa’yı görüyoruz demekdir. Sonraları (vezîr-i a‘zam), (Sadrâzam), (başvekîl) 
unvânlarına inkılâb eden (vezîr) kelimesinin ilk menşe’i bu vak‘a oluyor.

 Alaaddin’in riyâset etdiği meclis, çok mühim işler gördü. Bunların it-
tihâz etdikleri mukarrerât sâyesinde Osmanlı Emâreti az zamanda munta-
zam ve mu‘azzam bir devlet şekline girdi.

 Evet; bu meclis her şeydenevvel emâretin hukūk ve istiklâlini nazar-ı 
dikkate aldı. Meselâ 30 sene evvel ortadan kalkan Selçuk pâdişâhlarının veya 
Bizans imparatorlarının nâmlarına basılmış paraların müstakil bir emâret 
dâhilinde tedâvülünü muvâfık bulmadılar. 729/1328’de Orhan ismine bakır 
ve gümüşden sikke basılmasına karâr verdiler. [*]

 Bu encümen ikinci derecede kıyâfete, üniformaya ehemmiyet verdi. Or-
han Bey’den başlayarak ma‘iyyetine, din âlimlerine, eşrâfa, zâbitlere, askerî 
efrâda, muvazzaf me’mûrlara, tüccâr ve esnâfa mahsûs olmak üzere renk ve 
şekil ve biçimleri muhtelif elbiseler yapdırıldı. Herkesin sınıfı, mesleği, mev-
ki‘i elbiselerinden anlaşılırdı.

 Üçüncü derecede askerî teşkîlâtına karâr verildi. Bundan böyle devle-
tin dâimî, ta‘lîmli, yeknesak elbiseli zâbitân ve efrâddan mürekkeb bir ordusu 
bulunacak idi –ki: dünyada ilk def‘a olarak böyle maâşlı, üniformalı, dâimî 
sûretde kışlalarda oturan asker îcâd edildi.

---------------------

 [*] İlk paranın nerede basıldığı tamamıyla ma‘lûm değilse de müzedeki 
koleksiyonda mevcûd olanlarına nazaran bunların bir yüzünde [Ebubekir, 
Ömer, Osman, Ali] ve diğer yüzünde [Orhan halleda’llâhu mülkehû] ibâresi 
vardır.
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 Yeniçeri denilen 3 ve 5 asır kadar bütün Avrupa’yı titreten bu ordunun 
efrâdı, ibtidâları –ma‘lûm olduğu üzere- devşirme çocuklarından yetişdirilir 
idi.

 Zikr olunan encümenin güzel icrâât ve mukarrerâtından biri de feth 
olunan arâzînin gāzilere, ümerâya tevzî‘i için bir takım kuyûd ve kavânîn 
vaz‘ etmesidir. Bu meclis sâde yukarıda söylediğimiz işlerle uğraşmayıp Or-
han Bey’in havâle etdiği diğer işleri de tedkīk ve müzakere ederlerdi. Fakat 
doğrusunu söylemek lâzım gelirse; bu meclise hakīkī bir Meclis-i Vükelâ [İcrâ 
Vekîlleri Hey’eti] denilemezdi. Çünkü şeklen pek ibtidâî idi. Asıl Sadrâzam-
lık (Başvekâlet) ve asıl Hey’et-i Vekîle bundan sonra teşekkül etmişdir ki: 
gelecek makālede de ondan bahs edeceğiz.

Ali Seydi
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Avrupaî harfler

 Hukūk-ı idâre ve tatbîkātı için tahsîs edilen bu sahîfeleri bugün kāri-

lerimin müsâ‘adesiyle başka bir mevzû‘ ile işgāl edeceğim. Yeni yazı inkılâbı.

 Bahr-i Muhît ortasında her hangi bir kıt‘anın suların içine gömülüp 

gözden gāib olması ve başka bir tarafdan yine büyük bir arz parçasının suları 

yararak heybetli mevcûdiyetiyle karşımıza çıkıvermesi nasıl herkesin bütün 

mevcûdiyetini heycanla saran fevka’l-âde bir hâdise ise Türk’ün ummânlar 

gibi geniş târihinde devâm ve teâkub etmekde olan inkılâbâtının yeni bir te-

cellîsi olarak bu def‘a zuhûr eden harf inkılâbı da aynı fevka’l-âdeliği taşı-

yan ve bizi benliğimizi tâ derinliklerden kavrayarak vecd ve takdîr ile saran 

ve sarsan büyük bir vak‘a ve bir hârikadır. Bu hârikaya şâhid olan ve onun 

millî vicdânda yaratdığı büyük heyecânın te’sîri altında bulunan her Türk’ün 

tefekkürât vadisinde başka bir mevzû‘dan bahs etmesi gayr-ı tabî‘î değilse 

her hâlde gayr-ı samîmî bir keyfiyet olur. Dünyanın kaç günde ve kaç milyar 

asırda doğup büyüdüğünü görmedik, insanın çamurdan veya maymundan ne 

kadar zamanda bugünkü şeklini aldığını da bilmiyoruz. Bu hâdiselerin vü-

cûd bulması için cereyâneden zaman mefhûmu hayâllerimizi parçalayacak ve 

hurdahaş edecek kadar uzun ve taşkındır. Eğer insanın ömrü efsânevî bir 

uzunluğa mâlik olup dabu muhayyeru’l-ukūl vâkı‘aları temâşâ etmiş olsaydı 

bundan kim bilir nasıl beht ü hayret içinde kalırdı?
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 Tabî‘atın kudreti böyle bir ömrü vermediğine göre beşer idrâkinin yeti-

şemediği bu hâdiseleri görmeği düşünmek bir hayaldir. Fakat bugün yine bu 

kısa ömrümüz içinde ve onun birkaç hafta veya ay gibi pek mahdûd bir kıs-

mında ihâta edilemeyen zamanlar ve batınlar zarfında vukua gelmesi mu‘tâd 

olan hâdiselerden birini –yeni yazıyı- ve onun nasıl doğduğunu, canlandığını, 

inkişâf etdiğini bütün safahâtıyla görüyoruz. Gözlerimizin önünde fikirleri-

mizi sâdıkāne olduğu kadar suhûletle ifâde eden bu güzel yazılar durmasaydı 

buna bir türlü inanmazdık. Fakat bunlar işte vardır ve bu hâdise büyüklü-

ğüne ve muhayyeru’l-ukūl olmasına rağmen bir hakīkatdir. Yeni yazı nasıl ve 

ne gibi zarûret ve şerâ’it altında ve niçin vücûda geldi?

 Türk büyük zaferiyle hâricî düşmanlarını mağlûbederek hayât ve hür-

riyete kavuşdukdan sonra kendi içindeki düşmanlarının kendisini nasıl teh-

likelere ma‘rûz bırakmakda olduğunu gördü. Bunun için hilâfet ve saltanatı 

devirerek Cumhûriyeti te’sîs etdi. Ta‘assub ve hurâfâtı ve onun mü’essese-

lerini yıkdı. Muhakkak olan ölüm tehlikesi ber-taraf edildikden sonra artık 

hayât kapılarının açıldığı görüldü ve yaşamak için lâzım gelen şerâ’iti tesis ve 

te’mîn etmek zarûreti hâsıl oldu. Bu şerâ’it ve zarûret asrîleşmek, Avrupalı-

laşmakda hulâsa edilebiliyordu. Çünkü Asyalılık acze, fakra harâbî ve ölüme, 

Avrupalılık kudret, refâha, medeniyet ve hayâta doğru gidiyordu. Asya ölüm 

ve sefâletin, Avrupa hayât ve sa‘âdetin timsâli olmuşdu.

 Asya milletleri içinde yaşamak isteyenlerin başlarını Avrupa muhîtine 

doğru uzandıkları görülüyordu, ve Asya havası içinde teneffüs edemeyerek 

boğulmak üzere olanların Avrupa’ya doğru bu uzanışlarıyla 
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derhâl yepyeni bir hayât ve kudrete mazhar oldukları nazara çarpıyordu.

 Ay çiçeği gün doğuşuna, zümrüdîn çayırlar ve yeşillikler sulak vadilere 

doğru uzanıp kol atarak hayât buldukları gibi on dokuzuncu asır milletleri de 

yaşamak terakkī ve sa‘âdete ermek için Avrupa ve garbın medeniyet ve irfân 

güneşine teveccüh ve temâyül etmek mecbûriyetinde idiler. Yoksa havasız ve 

ziyâsız acz ve cehl içinde ölürlerdi ve ölüyorlardı. Türk’ün süngüsü ve kılıncı 

Viyana surlarına çarparak kırıldıkdan sonra onu garba getirecek açık tek bir 

yol kalmışdı. Medeniyet ve irfân yolu. Saray ile softalar el ele vererek bu necât 

yolunu Türk’e uzun zaman kapadılar; çünkü Türk’ün bu yoldan yürüyerek 

vâsıl olacağı terakkī ve medeniyet onların edbâr ve izmihlâlini intâc edecek 

idi, Türk şimdiye kadar saray ve softaları için çalışmış ve ölmüşdü. Bundan 

sonra bütün gayret ve fedâkârlığını kendi varlığı ve sa‘âdeti için tahsîs ede-

cekdi; sütunlarını örümcekler saran, damlarında baykuşlar dolaşan hânlar 

ve kârvânsarayların loş ve râtıb dîvânhânelerinde saman minderler üzerin-

de bağdaş kurarak çubuk çekmek artık Türk’ün incelmeğe başlayan zevkini 

tatmîn etmiyordu, o nefîs kokulu çiçekler ve sık gölgeli ağaçlarla süslenmiş 

ve san‘atkârâne yapılmış havuzlarından bol ve berrâk sular akan bahçelerin 

nûr ve ziyâ şelâleleriyle çalkalanan bedî‘î köşklerini arzuluyordu, o cehâletin 

ve ibtidâîliğin eziyet ve işkencelerine kâfî derecede tahammül etmiş ve artık 

fennin medeniyetin beşeriyete bahş etdiği rahat ve konforun, sür‘at ve kolay-

lığın, güzellik ve bedâyi‘in dâ’ü’s-sılasını çekmeğe başlamışdı. Çünkü Türk 

içinden çıkdığı medeniyetin ufûlünden sonra (Asya medeniyeti) onun karâr-

sızlığın hummâlı ıztırâbâtı içinde çırpınan rûhu ancak diğer bir medeniyet 

[Avrupa
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medeniyetî] şifalandırabilirdi. Türk fesi atıp şabka giymekle hangi kıt‘anın 

ve memleketin yolcusu olduğunu vâzıhan göstermişdi. Bu büyük yolculuk 

için yalnız başdaki serpuşu değişdirmenin kâfî gelmediğini o biliyordu. Onu 

istediği gāyeye erişdirecek sefer için ikinci bir hazırlık daha lâzımdı, dimâğını 

nurlandırmak; bunun için ise okuyup yazmak zarûreti vardı, başındaki fesi 

nasıl Asyaî ise nasıl onun ihtiyâcını ve rahatını te’mîn etmiyorduysa elindeki 

harfler de öylece ibtidâî ve Asyâî idi, onun okumak ve yazmak ihtiyâcını bir 

türlü te’mîn edemiyordu, bu yüzden Türk’ün yüzde doksanı câhil kalıyordu, 

diğer tarafdan bu Asyâî Arab harfleri onun Asyâîliğiyle Arab ve Acemle olan 

alâkasını bir türlü kesdiremiyordu, büyük yoluna ileriye doğru gitmek isteyen 

Türk sırf bu harfler ve onun merbût olduğu lisân bağları yüzünden yerinden 

bir adım ileri atamıyordu, bir lisânın ve onun harflerinin bir milleti câhil bı-

rakmağa ve onun ayaklarına bâğ olmağa hakkı yokdu, hürriyeti ve medeni-

yete susamış olan bir millet onu bu gāyeye erişdirecek gayret ve hamlelerine 

mâni‘ olan her türlü bağları ve kaydları çözmek ve kırmak mecbûriyetinde 

idi, bugün şükrân ve minnetle görüyoruz ki bu bağlar da kırılmışdır. Kara-

kurum Yaylalarından çıkarak ve ayağına demir çarıkları takarak asırlardan 

beri yoluna devâm eden ve bu uğurda her türlü mihnet ve meşâkkı ölüm ve 

fedâkârlığı göze alan Türk’ün nereye gitdiğini bugün cihân ve târih dikkat ve 

hayretle görüyor ve seyr ediyor.

 Üstünden elem ve ıztırâbların henüz kanları sızan ve gözlerinden 

îmân ve mefkûresinin ateşi saçılan bu ilâhî yolcunun nereye gitdiğini
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henüz anlamak istemeyip de “Quo vadis? [=Nereye]” diyen idrâk ve iz‘ânları 
kapalı câhil ve gāfillere o lisân-ı hâliyle, hareket ve hamleleriyle diyor ki:

 “Şarkdan garba, cehlden ilme, bedâvetden medeniyete, kurûn-ı vüstâ-
dan asrîliğe, zulmetden nûra gidiyorum.”

 Türk’ün bugün kendi yazısına kavuşmakla yanıp tunçlaşmış yüzünü 
kaplayan ümid, sevinç ve sa‘âdet dalgaları, ona hudûdlarına yanaşdığı yeni 
hayâtın, medeniyet medeniyyesinin kal‘a kapılarında kendi ulu başbuğu tara-
fından altın taslar içinde sunan ilim ve irfân iksirine ıztırâbdan kurumuş ve 
harâretden çatlamış dudaklarını yapışdırmasından ileri geliyor.

 Ey Türk, mübârek yolcu! Bu iksirden kana kana iç, sefer ve zafer se-
nindir.

 9-9-1928

Âtıf
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Paris’de

Vilâyet ve emânet
 Son zamanlarda vilâyet ve emânetin tevhîdi matbû‘âtı işgāl etmekde-
dir. Bu makālede bu bâbda hiçbir vechile beyân-ı mütâla‘a edilmeyecekdir. 
Zirâ bu mes’ele doğrudan doğruya bir hükûmet işidir. Mes’elenin şekl-i hal-
lindeki isâbet kuvvetine ise yine o mâlikdir; karârdaki isâbeti tasdîk edecek 
avâmilin künhüne ve hakīkatine vukūf dahi ondadır!..

 Yalnız, bu miyânda Paris Belediye Teşkîlâtı mevzû‘-ı bahs olduğundan 
bu teşkîlât hakkında en doğru yazıları Fransa hukūk-ı idâresinde okumak 
kābil olacağını düşünerek Fransız hukūkundaki ahkâmı hemen hemen aynen 
nakl etmek fâideden hâlî değildir. Tabî‘î Paris’de veya başka bir memleketde 
böyle veya şöyle olması bizde de ona benzer bir şekil olmasını hiçbir vakit is-
tilzâm ve îmâ edemez!... Zirâ, onların esâsât-ı idâriyyesi ile bizimki bir kerre 
yek-diğerine benzemez şeylerdir. Şu hâlde, Paris belediye ve idâre teşkîlâtını 
ancak bir “tedkīk” zemîni ve bir mukāyese-i hukūk mevzû‘u olarak sâika-i 
merâk ile görebiliriz…

 Beyne’l-Milel bir şöhreti hâ’iz Paris Hukūk Fakültesi Hukūk-ı İdâre 
Mu‘allimi (Barthelemy) dersinin ismini taşıyan kitâbında [1] aynen şöyle ya-
zılıdır:

 “Paris Şehri: -Paris belediye hukūkuyla hukūk-ı umûmiyye arasındaki 
farklar şu üç sûretle telhîs olunabilir;

 1) Paris’de müntehab bir belediye reîsi (meri [maire]) yokdur. Belediye 
vezâ’ifi; Sen prefesi ile, polis prefesi gibi iki prefeye ve her arondismanın (yir-
mi kadardır) belediye reîslerine ve muâvinlerine tevdî‘ edilmişdir

 2) Paris Belediye Meclisi’nin teşkîlât ve vezâ’ifi diğerlerinden farklı-
dır.

 3- Paris Belediye Meclisi’nin hukūku dahi tahdîd edilmiş ve salâhiyeti 
tenkīs olunmuşdur.”

--------------------------

 (1): (Traite Elementaire de Droit Administratif) 1923 tab‘ı, sahife 225
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 Şimdi, şu şekle sebeb olarak aynı kitâbın 223’ncü sahîfesinde hulâsa-
ten şu satırları okuyoruz:

 “5 Eylül 1884 Belediye Kānûnu Paris şehrine ve 10 Ağustos 1871 Teş-
kîlât-i İdâriyye Kānûnu da (Sen) departmanına kābil-i tatbîk değildir.

 Müstesnâ vaz‘iyetlere, müstesnâ tedbîrler lâzımdır. “Paris’in vaz‘iye-
ti müstesnâdır, Paris şehri tekmîl Fransa nüfûsunun on altıda birini teşkîl 
ediyor!... Paris Belediyesi’nin büdcesi bir milyarı tecâvüz etmekdedir ki bu 
da bazı hükûmetlerin büdcelerine tekābül eder; … Harb-i Umûmî’yi müteâ-
kib 1919’da Paris Belediyesi’nin borcu dört buçuk milyarı geçiyordu… Pa-
ris şehrinin te’mîn etdiği okturva 90 milyonu tecâvüz ederek bütün Fransa 
okturvalarına yanaşıyor… Binâ’enaleyh, istisnâî bir şekl-i idârenin lüzûm-ı 
vücûdunda tereddüd edilemez…

Bu sebeblerden başka, Paris’in husûsî bir idâreye tâbi‘ olmasında âmil 
olan oldukça mühim bir târihî ve siyâsî sebeb de vardır ki; bu da hükûmet-i 
merkeziyye yanında kuvveti çok mahallî bir salâhiyetin mevcûd olmasıdır!..

 Zirâ, tecrübeler ve târih göstermişdir ki bütün ihtilâllerin başında Paris 
komünü vardır!.. Binâ’enaleyh Paris’de intihâb ile kuvvet kesb etmiş büyük 
bir mahallî salâhiyetin vücûdu tehlikelidir. Zirâ intihâbâta istinâd ederek azl 
ve nasbı kābil olmayan bir mahallî kuvvetlerin, her hâlde koca bir milletin on 
altıda birinin teşkîl etmek gibi ekalliyete mâlik olmasına bakmayarak yapdığı 
ihtilâlleri ertesi günü milletin ekseriyetine kabûl etdirmeğe kalkışması muvâ-
fık değildir.

 Hiçbir ihtilâl tekmîl Fransa tarafından yapılmamışdır. Dâimâ, Paris 
düşünür, hareket eder, ihtilâl eder, ve arzusunu tekmîl Fransa’ya kabûl etdi-
rir!.. İşte bunun içindir ki, hakīkī ve haklı bir muvâzene ve sükût te’mîni zım-
nında Paris’de intihâbâta istinâd eden mahallî salâhiyetler tahdîd ve taksîm 
edilmişdir.”

 Diğer cihetden Paris’deki yirmi arondismanın belediye reîsleri de ale’l-
umûm belediye reîslerinin hukūkunu hâ’iz değildir. Bunlar, Paris’in tâbi‘ ol-
duğu 1871, 14 Nisan Kānûnu’na tâbi‘dir. Decra ile ta‘yîn olunurlar. En 
mühüm belediye salâhiyetleri kendilerinden nez‘ ve ref‘ edilmişdir. Buna 
mukābil, Sen Vilâyeti prefeliği bazı nezâretlerden fazla me’mûru olan mü-
him bir teşkîlâtdır. Departmana ve komüne âid vezâ’ifle beraber vezâ’if-i 
milliyesi de vardır. Bu vezâ’if-i milliye, bütün prefelerin hâ’iz olduğu vezâ’if 
gibi olup ancak adlî ve idârî polis kendisine merbût değildir.
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 Vilâyet prefesi, Paris Belediye reîsi nokta-i nazarından tedkīk edilirse, 
denilebilir ki,. Bir belediye reîsi kadar vazîfesi yokdur. Fakat bir belediye 
reîsinden fazla salâhiyeti vardır.

 Paris Belediye Meclisi’ne gelince: Bu da diğer belediye meclislerinden 
şu sûretle farklıdır:

 1) Paris Belediye Meclisi’nin onar günlük dört ictimâ‘ devresi vardır. 
Fakat fevka’l-âde ictimâ‘ları o kadar çokdur ki âdetâ ictimâ‘ hiç inkıtâ‘ et-
mez denilebilir; dâimî gibidir.

 2) İctimâ‘ prefenin da‘vetiyle olur. Fakat, belediye meclisi a‘zâları, 
ale’l-umûm olduğu gibi prefeyi ictimâ‘a mecbûr edemezler.

 3) Paris Belediye Meclisi müzâkerâtı alenîdir. Bu da inzibâtî bazı te-
dâbîri istilzâm eder. Halbuki ale’l-umûm belediye reîsleri gibi Paris Belediye 
Meclisi reîsi kuvve-i müsellahaya emr edemez. Meclis inzibâtına prefe karı-
şır.

 4) Paris Belediye Meclisi a‘zâları senelik 6000 Frank tazmînât alırlar. 
Ayrıca vezâ’if îfâ edebilirler; husûsî masraf alabilirler.

 5) Paris Belediye a‘zâları aynı zamanda Sen Vilâyeti’nin meclis-i 
umûmîsi a‘zâlarıdır.

 Hulâsa, Paris Belediye Meclisi, pek müstesnâ husûsâtda kat‘î karâr 
vermek hakkında mukābil, bütün karârları prefenin tasdîkine vâbestedir.

 (Sen) departmanı da diğer departmanlar gibi idâre edilmez: 1) Sen de-
partmanının iki prefesi vardır. 2) Prefecture meclisi husûsî teşkîlâta mâlikdir. 
3) Meclis-i Umûmî’nin salâhiyet ve teşkîlâtı başkadır. 4) Departman komis-
yonları yokdur. 5) Sous-prefectureler yokdur. 6) Paris’in arondisman meclisi 
yokdur.

 Bundan başka, Sen departmanındaki Sen prefesi ile polis prefesi aynı 
departman dâhilinde salâhiyetdâr olmakla beraber polis prefesinin salâhiyet 
hudûdu Sen departmanını dahi tecâvüz ederek (Sen-…) departmanının kala-
balık bazı yerlerine kadar ilerlemişdir. (1)

İstanbul ve Paris Hukūk Fakültelerinden me’zûn

Alaaddin Cemil

-----------------------------

 (1)- Barthelemy’nin kitâbından 226, 228, 229, 230’ncu sahîfelerden.
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Fihrist
Resmî Kısım

Ta‘mîmler

İdâre-i umûmiyye

Sahîfe

numarası
1 Bahriye Müzesi Müdür-i sâbıkı Binbaşı Mehmed Adil bin Receb 

Efendi Kapudan’ın hizmet-i devletde kullanılmaması hakkında
2 Tavas Kazâsıyla Kal‘a-i Tavas Nâhiyesi’nin isimleri hakkında
2 Zirâat Bankası Hey’et-i Umûmiyyesi intihâbâtında me’mûrları-

nın mazhar-ı teshîlât olmaları hakkında
3 Nâmlarına hesâb-ı cârî küşâd edilen küçüklerin târih-i tevellüd-

leri hakkında
4 Diyarbekirli Mehmed oğlu Cuma ve sâirenin vilâyet dâhilinde 

bulunup bulunmadığının tahkīk ve iş‘ârı hakkında
4 Uyuşdurucu mevâd hakkındaki karârnâme sûretinin leffiyle
5 Karârnâme sûreti
5 407 numaralı karârnâmenin 1643 numaralı tahrîrât-ı umûmiyye 

ile teblîğ edilmiş olduğuna dâir 
6 1225 numaralı kānûnun 2’nci mâddesinin tashîhine dâir
7 Âlî Karâr Hey’etince istenilen evrâk ve isti‘lâmlara bilâ-te’hîr 

cevâb i‘tâsı hakkında
8 Dîvân-ı Muhâsebât’a gönderilecek mukāvelenâmeler hakkında
9 İhzârât-ı seferiye cedvelleri hakkında
9 Rusya’ya ihrâc edilecek eşyânın ihrâc vesîkaları hakkında
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Sahîfe

numarası
12 Devlet hizmet ve mü’essesâtında adem-i istihdâmına karâr veri-

len Ömer Lütfü Bey hakkındaki karârın ref‘ine dâir
13 İnallı Ballı Nâhiyesi’nin Kızılırmak nâmıyla tevsîmine dâir 

İskân

13 İskân me’mûrlarının tercüme-i hâl vermeleri hakkında

Umûr-ı mahalliye

14 Tahsîlâdân makbûzları hakkında
15 İdâre-i husûsiyye ve belediye me’mûrîn-i mükeffelesi maâşâtından 

kesilcek tevkīfât hakkında
15 Heykel bedeli hakkında
16 Te’cîl edilecek mü’essesât müstahdemîni hakkında

Habishâneler

17 Ekmek münâkasaları hakkında
18 Hükûmet konakları bedel-i îcârı hakkında

Kısm-ı mahsûs 

19 [1]929 büdcesinin ihzârı hakkında
20 İhtiyâc-ı nakdî cedvelleri hakkında

Nüfûs

21 Beş senelik cedvel gönderilmesi hakkında

Hey’et-i Teftîşiyye

22 Teftîş lâyihalarının a‘zamî on gün zarfında mu‘âmelelerinin ikmâline 
dâir
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Umûr-ı mahalliye

Sahîfe

numarası
23 Vilâyetlerin husûsî büdceleri hakkında

Gayr-ı resmî kısım

24 Demokrasi ve avâmil-i mahsûsa, Ali Seydi
33 İdârede cüz’-i ferd ve cüz’-i tâm, Ali Seydi
43 Türkiye’de idârî teşkîlât, Ali Seydi
55 Avrupaî harfler, Âtıf
60 Paris’de vilâyet ve emânet, Alaaddin Cemil
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