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iNGİLTEREDE İDARE HUKUKU 

VAKUR VER.~ .. 

İngilterede idare hukukunun ehemmiyetinden ilk defa elli küsur se
ne evvel neşredilen «Esas Teşkilat Hukuku» [1] isimli eserinde Dicey 
bahsetmiştir. Austin ve Maitland'da aynı mevzua temas etmişlerdir. 

İdari faaliyetleri hususi bir usule, bu faaliyetleri ifa ect~!ıleri bir a
kım imtiyaz ve muafiyetlere tabi tutan ve müstakil hususi mahkemelerle 
idareyi adliyenin murakabesinden uzaklaştırmiş bulunan ve bu itibarla 
«Kanun önünde müsavilib ve «Rule of Law)) prensiplerine uymaz görü

len bu sistem yalnız İngiliz halkının değil fakat hakim ve hukukçularının 

da meçhulüdür. Maamafih bazı ingiliz hukuk tarihçileri idari rejimde gö

rülen muafiyet ve salahiyetleri, Tudor ve Stuart hanedanları zamanla
rında İngilterede kralın ve devletin hak ve menfaatlerini korumakla mü

keJJef olan hukukçulara tanınmış olan imtiyazlara nenzermektedirlcr. 
Dicey, Esas Teşkilat Hukuku adlı eserinde bu meseleyi esaslı fakat 

muhafazakar bir İngiliz hukukçusu gözü ile incelemiştir. İngiliz teşkila

tile Fransız idari rejimini ayrı ayrı tetkik ettikten sonra Dicey'nin kendi 
tahirile «Droit Administratif» ile «Rule of Law» a.rasında bulduğu ben
zerlik ve aykırılıkları şu suretle hülasa etmek kabildir: [2] 

I. BENZERLİKLER 

1. İdare hukuku onaltı ve onyedinci asırlarda İngilterede mevcut olan 
fikirlerle zıddiyet arzetmez: 

Birbirine benzeyen inançlar birbirine benzeyen sonunçlar tevlit eder
ler. Bu itibarla idare hukukunun İngiliz müesseselerinin bir kısmı haline 

[1) A. V. Dicey. Law of the Constitution. 

[2) A. V. Dicey Law of the Constitution. Ch. XII 



2 İNGiLTEREDE İDARE HUKUKU 

gelmiş olduğu bir devir de mevcuttur. Tudorların iktidarı ellerine alma

larından Stuartların uzaklaştırılmalarına kadar geçen devrede İngiltere

de Fransız idare tarzına benzeyen bir idare şekli mevcuttu. Onyedinci 

asırda Bacon, Wenthworth, Coke, Elliot gibi devlet adamları ve hukukçu

lar kontinantal tipte kuvvetli bir idarenin İngilterede tesis edilip edile

miyeceğini münakaşa ettiler. Bacon faç'ın salahiyetlerinin arttırılmas~ 

neticesinde mutlakiyete gidileceği kanaatinde idi. Prerogative'in müdafi

leri ise fertlerin haklarının çiğnenmesi taraftarı değillerdi. Başlarında da 

muhafazakar hukukçu Coke vardı. Kısaca onlar icra kuvvetine bir takım 
imtiyaz ve muafiyetler tanımak istiyorlardı. Fransız idare hukukunun 

herhangi bir hususiyetinin adeta bir benzerini onyedinci asır İngiltere 

devleti hukuk müşavirlerinin ileri sürdükleri fikirlerde ve müesseselerde 

bulmak mümkündür. Bacon tarafından birçok şekillerde tefsir edilen pre

rogative'lerin adi hukukun fevkinde olduğu fikri, diğer me;nleketlerdeki 

hükumet tasarruflarına benzetilerek mahkemelerin kontrolü altından çı

karılmak istenmiştir. Böylece pek az da olsa bu devirde Star Charrı.ter ve 

Privy Council ile Fransadaki Devlet Şurası ve diğer idari mahkemeler 

arasında bir benzerlik bulmak kabildir. Eğer Bacon'un fikirleri kabul 

olunmuş olsaydı, bu devirde idari meselelerin idari mercilerce halli hu

susundaki ido.rc hukukc.nun esasları vazedilmiş olurdu. Bu asırda idari 

rejimin ka'.Julü hususunda büyük bir gayret sarfedilmişse de muvaffak 
olunamamıştır. 

2. İdare hukuku «Ca~e Law» içtihat hukukudur: 

Muhteviyatı itibarile idare hukuku hiçbir İngiliz hukukuna benze
memekle beraber teşekkülü bakımından herhangi bir hukuktan daha zi

yade bu hukuku andırır. Zira bu hukuk da ekseriyetle «Mesele Hukuku

Case Law», «Hakim Tarafından Yaratılan Hukl!k-Judge Made Law» dır. 

Esasları herhangi bir kanunda değil fakat emsalde bulmak mümkün

dür. Yani her ikisi de -ikisinden maksat Fransız idare hukuku ile İngiliz 

common law'i- içtihat hukukudur. Ve her ikisi de müelliflerin nazariye
lerinden geniş surette istifade ederler. 

3. İdare hukukunun inkişafı: 

İngiliz hukuku ile idare hukuku arasındaki bu benzerlik yalnız her 

ikisinin de içtihat hukuku olmasından ibaret değildir. Tarihi tekamülleri 

bakımından da garip bir benzerlik arzederler. 

Devlet Şurası Fransada icra uzvundan kaza fonksiyonunun alına

rak yavaş yavaş ayrı mercilere verilmesile meydana gelmiştir. Devlet Şu-
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ÖNSÖZ 

İdare Hukuku seminerinin toplu çalışmalarının bir eserini sunuyo

ruz. 1943 - 1944 ders yı.lının bir kısmı ile 1944 - 1945 ders yılının ~'Jminer 

çalı.şmalarına konu olarak «İdare Hukuku Bakımından İngiliz Hukuh; 

Sistemini» aldık. Seminerimize devam edenlerin bir kısmı arasında yap

tığımız bir iş bölümü ile bu hukuk sistemini, idare hukukunu ilgilendiren 

muhtelif bakımlardan incelem.eğe , çalıştık. Bu çalışmalara başta asistan 

Vakur Versan olmak üzere seminere devam edenlerden Vedad And, Se

vinç Diblan, Atıf Serdengeçti, Orhan Nasuhioğlu vazife aldılar. Versan, 

İngilterede İdare Hukuku_; And, İngilterede İcra Uzvu; Serdengeçti, Amme 

Hizmetleri Teşkilatında Fransa ve İngilterede Tatbik Edilen Usullerin Sis

tem Bakımından Mukayesesi; Diblan İngilterede Mahallı İdareler ve ni

hayet Nasuhioğlu, İdari Tasarrufların Kazai Murakabesinde Fransa ve 

İngiliz - Amerikan Sistemleri üzerinde incelemeler yaptılar. Seminere de

vam eden diğer arkadaşlar da bu etüdler üzerinde yapılan münakaşalara 

iştirak ettiler. Bu vazifelerin telif ve terkibile eserin tanzimine asistan 

Vakur Versan nezaret etti. 

Birer seminer vazifesi mahiyetinde olan bu etüdlerle orijinal birer 

tez ortaya koymuş olmak iddiasında değiliz; bunlar, yukarıda da işaret 

ettiğimiz gibi, bir sistem·in muhtelif bakımlardan tetkik, tahlil ve izahın

dan başka bir şey değildir. Ancak çalışmalarımızda mukayeseli bir rnetod 

takip ettik: Sistemi olduğu gföi göstermekle iktifa etmiyerek kendi sis
temimiz.le ve sistemimize yakın olan Avrupa sistenılerile mukayese ve ın 

bakımdan izah ederek göstermeğe, yani bizim sistemimize nazaran nasıl 

olduğunu anlamağa ve anlatmq,ğa çalıştık. Bu suretle İngiliz idare ve idare 

hukuku sistemine daha iyi nüfuz edebildiğimiz ve bunu daha ziyade aç!k

lıyabildiğimiz kanaatindeyiz. Bsasen bir sistemi veya müesseseyi en iyi 
anlayabilmek için tutulacak yol mukayese yoludur. Mukayeseli hukuk 

metodu bunu sağladığı gibi bir çok defalar fizyonomileri arasında büyük 

farklar görülen müesseselerin hakikatte aynı bulunduğunu !;österir veya 

ayrılık sebeplerini ortaya koyar. Bu etüdlere hakim olan düşünce ve ta

kip edilen metod da budur. Çalışmalarımı.zda sistemler arasında bir ?•tU

kayese vr-ı tercih yoluna gitmedik; her sistemin kıymeti zaman ve mekan 

içindeki tatbik kabiliyetine ve verimine bağl1 olduğu için böyle bir um-



kayeseden ziyade hangi ihtiyaçların Tıangi müesseseleri doğurduğunu) 

aynı ihtiyaçların doğurduğu miiesseselerin zaman) mekan vesair amıi. l
ler dolayısile ne gibi farklar arzettiğini göstermeği daha doğru buluyoruz. 

Bu çalışmaları yayınlamakla takip ettiğimiz maksat) bir iş bölümü ·ve 

toplu çalışma ve münakaşalarla vardığımız neticeleri açıklamak ve alaca

ğımız fikirlerle tetkiklerimizi genişletmek ve derinleştirmektir. 

Seminer çalışmalarının bu ilk yayınlanması 1vesilesile bu mevzularııı 

haz·ırlarımasına başarı ile iştirak eden sevgili öğrencilere) bunları i.lmı bir 

surette telif) tasnif ve tanzim eden asistan Vakur Versan)a ve seminAr 

işlerinin tanziminde_, konuları aydınlatan münakaşaların idaresinde büyüle 

ve değerli yardımı dokunan aziz rneslekdaşım Doçent Ragıp Sarıca)ya te

şekkürü borç sayıyorum. 

Ord. Prof. Sıddık Sami ONAR 

, 
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rası ilk zamanlar yalnız istişari bir mahiyet arzederdi. Bu tıpkı İngiltere
deki Kral Meclisini andırır. İngilterede de bir icra ve istişare uzvu olan 
Kral Meclisinde kaza işlerile uğraşacak hususi bir kısım ayrılmış ve bu 

zamanla mahkemeleri ortaya çıkarmıştır. 
Böylece Fransada Devlet Şurasının meydana gelmesi gibi İngiltere

de de müstemleke mahkemelerinin temyiz mercii olan Hususi Meclis Ka
zai Komitesi-Judicial Commitee of the Privy Council teessüs etmiştir. 

Ayrıca tıpkı Hususi Meclis kararları gibi Fransız Devlet Şurası ka

rarları da hiç olmazsa 1871 tarihine kadar daha ziyade istişari bir mahi

yeti haizdiler. 
Bu mukayeseden şu netice çıkar ki bu devirde İngilterede de idare 

hukukuna pek benziyen bir hukuk doğmakta idi. Bu hukukun birçok fay
dalı cihetleri mevcut idi, fakat onaltı ve onyedinci asırlarda Stuart'ların 
istibdadına karşı mücadele eden vatanseverlerin gayretile bu nihayete 
erdi. 

4. Case-Law'ın süratle tekamülü: 

Fransada idare hukuku ondokuzuncu asırda tekamül etmiştir. Bu hu

kukun tekamülünde Fransız Devlet Şurasının ve içtihatlarının tesiri azım

sanamaz. İngiliz common law'ının süratle gelişmesinde de King·s Court

Kral Mahkemesinin çok mühim tesiri olduğu malfımdur. Bu mahkemenin 
verdiği kararlardır ki birer emsal teşkil etmişler ve hakimleri mümasil 

ihtilaflarda bağlayarak case law denilen hukukun yaratılmasında amil 
olmuşlardır. 

II. AYKIRILIKLAR 

1. İdare hukuku İngiliz hukukunun hiçbir şubesine benzemez. 
n 

İdare hukuku evvela memurlara hususi bir statü ve imtiyazlar tanır. 

Böyle bir gaye takibeden örf, adet ve kaideler İngilterede de mevcut 

olmakla beraber Fransadakiler tamamen başkadır. Bu bakımdan Fran

sadaki idare hukuku ve hususi hukuk münasebetleri İngilteredeki com
mon law ve equity münasebetlerine benzetilebilir. İkisi de fertlerin esas 

haklarını tespit eden kanunları tavsif etmektedirler. 

2. İdare hukuku İngiliz hukukunda mevcut değildir. 

Son senelerde idare hukuku İngiliz hukukuna da girmemiş midir? 

Buna Dicey kat'i olarak menfi cevap vermektedir. Son seneler zarfında 
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devletin salahiyetleri artmış, birçok yeni vazifeler yüklenmiş, Fab
ri!rnlar Kanunu ile iş sahasını tanzim etmiş, Terbiye Kanunu ile mekteb
leri mürakabesi altına almış, Eyalet Meclislerinin vazife ve salahiyetleri 
tevsi edilmiş bulunmakla beraber idare hukukunun esas prensipleri hiç
bir zaman İngiltereye ithal edilmemiştir. Memurlar common law kaidele

rine tabidirler. Alelade mahkemelere sevkolunurlar. Maamafih son sene
lerde bazı memurlara kazai salahiyetler verilmiştir. Bunlar idare huku
kı~nu alakadar etseler de daha ziyade pratik ihtiyaçlardan doğdukları mu

hakkaktır. 

Hiç şüphesiz Rule of Law - Hukukun Hakimliği prensipinin en büyük 

meziyeti fertlerin hürriyetlerini devletin müdahalesine karşı en iyi şe

kilde korumakta olmasıdır. Noksanı ise devlet hizmetinde çalışanların 

hususi hizmetlerde çalışanlardan farklı olarak ayrı bir statüye tabi ol-

111ayışları ve bu hususun amme hizmetleri bakımından arzettiği mahzurlar

dır. Memurların vazifeleri dolayısile işledikleri suçlar için adi şekilde 

tecziye edilmesinin zararları görülmüştür. Meseıa çok ehemmiyetli dip
lomatik bir vesikayı gazetelere haber veren bir memura, suçu ağır olmak
la beraber, ceza verilememiştir. Eğer diplomatik vesikayı almış olsa idi 
sirkat suçu isnat olunabilirdi. Nihayet bu gibi hadiseleri önlemek mak

sadile Resmi Sırlar Kanunu neşredilmiştir. Bunun gibi diğer bazı memur 
suçları hala cezasız kalmaktadır. 

Droit Administratif'in iyi tarafları olarak, Dicey idari bir usulün mev
cudiyetini ve idar1 kazanın ve ezcümle Devlet Şurasının teşkilini göster
mektedir. Diğer taraftan ise Devlet Şurasının salahiyetlerinin genişleme

sinin adli kazanın salahiyetlerinin azalmasını intac edeceğini ve bunun 

bir r.ıahzur teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Maamafih Dicey bu satırları 
Birinci Cihan Harbinden evvel hatta ondokuzuncu asrın sonunda yazmış

tır. 1911 tarihinde Maarif Nezareti-Rice ve 1915 tarihinde Mahalli İdare
ler Şfırası-Arlidge davalarında meydana gelen içtihatlar İngilterede de 
hakimlerin Fransız idar1 mevzuatının tesiri altında kalıp kalmadığı me
selesini ortaya attı. Bu davalar hakem veya musalih sıfatile hareket et
mesi icabeden bazı idari makamların bu salahiyetlerini tecavüz ederek 
kazai kararlar alan birer idari mahkeme haline gelmiş olduklarını mey
dana koymuştu. 

Kazai veya yarı-kaza1 faaliyetlerin idareye geçmesi aynı zamanda 
hususi bir takım salahiyet ve muafiyetlerin de intikalini icabettireceğin
den bu «Rule of Law» prensipini temelinden sarsacak mahiyette görülü

yordu. Dicey'ye göre Arlidge davası eğer 1860 senesinde görülmüş olsa 

idi verilmiş olan hükmün tamamen aksine olarak idarenin aleyhine neti-
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celenirdi. Lordlar Kamarasının esbabı mucibede bildirmiş olduğu Gibi ve
rilen hüküm 1915 senesinde zamanın hakim olan hukuki düşüncesile hem

ahenk idi. 
O tarihlerde Dicey idarenin selahiyet tecavüzlerine mani olacak bazı 

tedbirlerin mevcudiyetini görmekle memnun oluyordu. Bu tedbirlerden 
birisi idari makamların yapmış oldukları tasarrufların salahiyetleri d:ı

hilinde bulunup bulunmadığının hakim tarafından tesbiti, diğeri ise: Ar
lidge davasında da bahis mevzuu olan, idari bir makamın hakkaniyet ve 
hukuki müsavat icabettirdiği hallerde kazai kararlar alıp alamıyacağı 

meselesi idi. Diğer bir teminat ise nazırların parlamentoya karşı ola._ 
mesuliyetidir. Ayrıca adliye mahkemeleri bu gibi hususlardan hariçte ka
lan hallerde bir resmi memur tarafından hukuki nizam ihlal edildiği tak
dirde işe vaz'ıyet ediyordu. Zaten bundan dolayıdır ki Dicey, «İdare hu
kukunun can düşmanı olan Rule of Law hala hakimdir» der. Bunlardan 
ayn olarak parlamento yüksek mahkemesinin kazai silahı deme_: olan 
impeachment vardır. 

1885 yılı ile Dicey'in Esas Teşkilat Hukuku adlı kitabının 8 inci tab'ı
nın intişar senesi olan 1915 arasında İngilterede idare hukuku sah::ı.sında 
görülen temayüller bu merkezdedir. 

Cihan Harbi ve Sonrası : 1914 senesi ağustosunda bilindiği 

veçhile Krallık Hususi Meclisine bir kanun ile «ammenin sela
meti ve krallığın müdafaası maksadile» riayeti mecburi kaideler 
koymak salahiyeti tanındı. Isdar edilen ilk nizamnameler mahdut 
ve askeri hususata münhasırdı, fakat zamanla adetleri gittikçe 
çoğaldı ve içinden çıkılamaz bir şekil aldı. Muhasamatın nihayetine ka
dar idarenin bu tanzim salahiyetine itiraz olunmadı. Bu müddet zarfında 
idari faaliyetlerin aldığı cereyan ve milletin buna rıza ve muvafakati, 
harp zamanında kralın salahiyet ve kudretine hudut olmadığı inancını 
takviye etti. Royal Prerogative krallık avukatları tarafından davacıların 
yüzüne tutulan ve onlara kazai müracaat yollarını kapayan bir kalkan 
vazifesini gördü. Krallığın Müdafaası Kanunlarına istinaden tanzim edi
len nizamnameler ve talimatnameler pek büyük bir yekuna baliğ oldu. 
Sulh avdet ettikten sonra bütün bu hususat yine kanunlar ile tanzim edil
miştir. Isdar edilen bütün bu nizamnameler ve talimatnameler acaba kral
lığın müdafaası bakımından elzem mi idiler? Sonradan mahkemeler ak

sini iddia etmiş olmakla beraber o zaman salahiyettar makamlar buna 
müspet cevap vermişlerdi. 

Demiryolları, deniz nakliyatı, kanallar, madenler, v.s. gibi birçcJk te
şebbüslerin muvakkat dahi olsa devletin kontrolü altına sokulması fert-
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lerle devlet arasında birçok ihtilafların çıkmasına sebep oldu. Harp e_sna
smda yapılmış olup ta gayri kanuni oldukları iddia edilmiş bulunan bazı 
cebri icralar 1920 tarihli Tazminat Kanunu ile tazmin edildi. Diğer bir 
takım zararların tazmini ise Harp Tamiratı Mahkemesi ismi altında teş
kil edilen bir mahkemeye bırakıldı. 1919 ve müteakip senelerde fertler 
idarenin fiillerinden hakları muhtel olduğu mülahazasile devlet aleyhine 
dava ikame etmeğe başlayınca idare, kanun önünde müsavat kaidesinin 
kendisini müşkül bir mevkie düşürdüğünü gördü, ve bu çıkmazdan kur
tulmak yollarını aramak maksadile Lord Şansölye 1921 senesinse Baş
müddeiumumi'nin reisliği altında bir komisyon kurdu. Harp pek tabii 
olarak İngilterede de devletin müdahale sahasını genişletti. Yeniden ha
va, iaşe, iş, mühimmat, milli hizmet, tekaüt, imar ve deniz nakliyatı ne
zaretleri ihdas edildi. 1917 senesinde ıslahat teşebbüsleri sırasında idare 
makinesinde görülen görenek ve keşmekeşten ayrılıp bütün idareyi bir 
sistem altında toplamak hevesine düşüldü ve bu maksatla Lord Hal
dane'in reisliğinde bir komisyon kuruldu. 

İhdasları düşünülmüş olan Adliye ve Levazım nezaretleri teşkil edi
lememekle beraber, Mahalli İdareler Şurası 1919 senesinde Sıhhat Neza
retine kalbedildi. Ticaret Nezaretinden ayrılan bazı dai:relerle yeniden bir 
Münakalat Nezareti teşkil edildi, ve nihayet diğer teşkilatta da birçok te
beddüller oldu. Hususi Meclisin de vazife ve salahiyetlerinden birçoğu ye
niden tenzil edildi. Mütarekeden sonra harp içinde kurulmuş olan neza
retlerden ekserisi lağvedildi. Geri kalanlar ise mutlak bir hakimiyete sa
hibolan parlamentonun elli senedenberi vermek istediği bir delegasyon 
ile teşrii ve icrai faaliyetlerine devam ettiler. Nihayet 1929 senesinde 
«Lord Chief Justice» Baş Hakim, Dicey'in üzerine titrediği «Rule of Law» 
düsturunu çiğneyerek Başhakimlik sıfatını terketti. 

Bundan daha evvel Lord Donoughmore riyasetinde bir hukukçular 
komitesi teşkil edilmiş, nazırların teşrii ve kazai salahiyetlerini tetkik 
etmek ve parlamentonun hakimiyeti ve «Rule of Law» prensiplerini ko
rumak yolları aranmağa çalışılmıştır. Böylece Dicey'in an'anesi de ihya 
edilmiş olacaktı. Komite idarenin faaliyet sahası hakkında tetkikatta bu
lundu, neticede hem nazari ve hem de pratik ehemmiyeti haiz bir rapor 
neşretti. Bu komisy?n eğer tabir caizse İngiliz idare teşkilatını muhake
me etmiş, neticede « suçluluğuna değilse de müteyakkız davranmağa mec
bun olduğuna karar vermiştir. 

Hükümdarlık makamına karşı açılan davaları tetkik etmek maksa~ 
dile kurulan komisyon 1921 senesinde vazifeye başladığı zaman mahke

meler karşısında hükümdar imtiyazlı bir vaziyete sahip bulunuyordu. Bu 
vaziyetler eğer kanundan gelmiyorsa hükümdarın hukukun üstünde oldu-
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ğu kaidesine dayanıyordu. Müsavi olmama pratikte nazariyattaki kadar 
göze batmaz. Bir posta arabasının, bir askeri kamyonun veya bir harp 
gemisinin yanlış hareketinden zarar gören herhangi bir kimse Dicey'ye 
göre «Rule of Law» kaidesine göre şoförü veya kaptanı dava edebilir. Hü
kümdar doğrudan doğruya müddeaaleyh vaziyetine sokulamazsa da hu
sumet alakadar nezarete teveccüh eder. Bu nezaret tazr:1inat ı tediye ede
cek olan hazinenin avukatları ile müştereken müdafaada bulunur ve ica

bında mahkum edilir. 
Mahkemeler karşısında hükümdar ile fertler arasında bir fark göze

tilmezse vaziyet daha karışık bir hal alır. Müddeaaleyh vaziyetinde olan 
hükümdarlık nihayet bütün vergi mükelleflerinin bir. sembolü vaziyetin
dedir. Müddeaaleyhin varlıklı olduğu hallerde davacılar nikbin ve jüri 

azaları da cömerttir; binaenaleyh bu hususta itidal ile hareket etmek 

icabeder. 
Üç senelik çalışmadan sonra komite mevcut sistemin noksanı.arını 

tespit ve yapılması gereken hususları tayin etti. Komite «Hükümdara 
Karşı Açılan Davalar Hakkında Kanun» projesi hazırladı. Buna göre 

«Attorney-General» in müsaaadesi olmadan hükümdar aleyhine dava açı

lamaz. «High Court» Parlamento Yüksek Mahkemesinde de hususi hukuk 

kaideleri tatbfü: edilir. Hükümdarın mahkemeler karşısındaki vaziyeti, 
yeni eyalet mahkemeleri teşkilatından daha evvel tebellür etmiş olduğu 
için hükümdara karşı eyalet mahkemesinde dava açılamaması esası yer 

almıştır. Yeni kanun projesi bunu da düzeltecekti. Devlete karşı açılan 

tazminat davalarında hükümdarlığın geniş bir takdir hakkı mevcuttur. 
Halbuki projeye göre devlet mahkemelerde imtiyazlı bir vaziyete sahip 
olmıyacak, yedinde bulundurduğu evrak ve vesaiki fertlere de ibraz ede
cekti. Nihayet en mühim olarak devlet yapmış olduğu haksız fiiller

den mesul bulunacaktır. Bütün bunlar muhafazakar İngiliz milleti için 
müfrit yenilikler sayılabilir. Bir yıl sonra "Times ~ gazetesinde Baro Reisi 
ile Hukuk Kurumu Reisinin müştereken yazıp neşrettikleri bir açık mek
tup geri ve saçma bir usulün yerini alacak olan bir usulün tatbikinin geri 
bırakılmış olmasını şiddetle tenkit ediyordu. Beş sene sonra nazırların sa

lahiyetlerini tetkike memur Donoughmore Komitesi neşrettiği raporun

da projenin kabulüne kadar «Rule of Law» prensipinde bir boşluk kala
cağını bildirmişti. 

Nihayet «Mahkemelerin Vazifelerini Tayin ve Tesbit Komitesi adı 

altında teşkil edilen encümen, davaları basitleştirme ve ucuzlatma çare

leri aramış ve neşrettiği raporda devlet alacaklarını kolaylıkla toplamak 

ve fertlerin haklarına riayeti temin etmek maksadile idari davaların tabi 
olduğu usulü muhakemenin sadeleştirilmesini tavsiye etmiştir. Böylece 
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1927 tarihli «Devlet Davaları Kanunu» projesinin muhakeme usulüne ta
alluk eden kısmı 1933 tarihli «Tevzii Adalet» kanunu ile gerçekleşti. Bu 
suretle «Büyük Jüri» ler ortadan kalkıyor, bazı imtiyaznameler karşısın
da usulü muhakematın başka şekiller alması esası ilga olunuyor, buna 
mukabil devletin haksız fiillerinden dolayı tazminat vermesi ve eyalet 
mahkemeleri huzuruna müddeaaleyh olarak çıkabilmesi gibi esaslar vaze

diliyordu. 

Delegasyon: Elli sene evvel idarenin parlamentoya vekaleten kullan
dığı teşrii salahiyetin hududu çok geniş idi. 1885 senesinde yapılmış olan 
kanunların 3/8 ü bu tarz tanzimi tasarruflardır. 

Mamafih o devirde bu salahiyetin istimali bugünkü kadar kolay 
değildi. Mesela İrlanda İstinaf Mahkemesinin Ekimin 21 inde açılması için 
her sene ayrı bir kanuna ihtiyaç vardı. Bu vaziyet teşrii meclisin işlerini 
haddinden ziyade arttırıyordu. Dicey bunu diğer memleketlerle mukaye
se ederek İngiliz parlamentosunun aleyhine olan neticeyi ortaya koy

muştur. 

Devletin gittikçe artan kudretini gözönünde tutmuş olan eskiler par
lamentoya yalnız umumi kaideler koymak, teferruatı tespit ve tatbikatı 

temin etmeği de idareye birakmak suretile ihtiyaçlara en uygun bir şe

kilde cevap veren bir iş bölümü yapmışlardı. 
Bilahare bu usul terkedilerek bütün kudret parlamentoda toplanmış 

ve yapılan uzun, mufassal ve muğlak kanunlarla icra kuvveti lüzumsuz 
yere bağlanmıştır. Eğer İngilterede Fransada olduğu gibi icra kuvveti 
dekreler, nizamnameler ve talimatnameler yapmak suretile teşrii mecli
sin isdar etmiş olduğu kanunların tatbik suretlerini göstermiş olsaydı, ida
renin tanzim salahiyetine belki de bugünkü genişlikte bir ihtiyaç hisse
dilmezdi. Umumi kaideler ile bunların tatbik suretlerini gösteren mufas
sal kaideleri kim ayıracaktır? - Bu vazife teşri uzvunun mu, kaza orga
nının mı veya icra kuvvetinin mi? Burası meçhul. Dicey'in tabiri ile «le 
pouvoir legislatif» i «le pouvoir reglementaire» den ayırmak için mukni 
bir kriter bulunamamıştır. Bununla beraber Dicey delegasyona muarız 
bir kimse değildir. 

İdareye tanınan tanzim salahiyetinin asıl faidesi vaziyete en uygun 
tedbirlerin kolaylıkla alınmasını temin etmesidir. James I. devrinde bu 

salahiyet mahalli makamlara ve sulh hakimlerine bırakılmıştı. Kraliçe 
Anne devrinde ise merkeze intikal etti. Genişliyen denizaşırı faaliyetler 
veya 17 46 da hayvanlara arız olan salgınlar gibi şümullü işler ile ancak 
merkezi bir kudret başa çıkabilirdi. Bugün ise mükemmel teşkilatlanmış 
bir cemiyet, merkezden acele ve yerinde tedbirler beklemektedir. Salgın-
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lar, tuğyan vesaire gibi tabii afetler meydana gelmek için parlamentonun 
toplanmış bulunduğu zamanları seçmiyorlar. Zaruret hallerini bir tarafa 
bıraksak dahi idareye verilen tanzim salahiyeti teşri uzvunun yükünü ha

fifletir. Eskiden, on senede bir yapılan tahriri nüfus için her defasında 
ayrı bir kanuna ihtiyaç vardı. Bugün ise mevcut «Sayım Kanunu» lüzumu 
halinde idari bir kararla tatbik edilmektedir. Bir zamanlar, 1906, 1909 
tarihli Londra ve Liverpool polis teşkilatları meselelerinde veya 1916 Ça

nakkale ve Mesopotamya muharebelerinin sebep olduğu tenkitlerde gö

rüldüğü gibi, amme şahitlerini celbedebilmek için her defasında parla
mentonun ayrı ayrı kararını almak icabediyordu. Bugün ise lüzumu ha
linde tatbik edilen daimi bir «Sorgu Mahkemeleri Kanunu» vardır. Teşri 

uzvu da idarenin tanzim salahiyetini gittikçe genişletmeğe temayül et

mektedir. 
Bununla beraber bu salahiyetin suiistimal edilmesinin önüne geçe

cek tedbirlerin alınması da icabeder. Bunlardan biri nazırların mesuliyeti, 
ikincisi ise kazai mürakabedir. Parlamento idarenin tanzim salahiyetinin 
hudutlarını çizerken çok dikkatle hareket etmeli, hakimler de idarenin 
tasarruflarını lüzumsuz yere iptal edememelidir. İdarenin tasarrufu yap

madan evvel hakimden danışarak karar alması usulü elan bakidir. Do

noughmore Komitesi bu hususta faydalı temennilerde bulunmuştur. Me

sela artık idari kararlarla kanunlar tadil veya ilga edilemez. Halk mü

messilerinin yapmış olduğu mukaddes bir metnin bir kararla ortadan 

kalkması efkarı umumiyenin artık kabul edebileceği bir vaziyet değildir. 

Halbuki bu salahiyet bizzat parlamento kadar eski bir kaideye dayanı

yordu. 1873 de mahkemeleri eyalet merkezlerine hasreden kanun gayri 

kanuni ve zararlı addedilmiş ve yeni bir kanun bu hususta Şansölyeye 
-istişari bir heyetin yardımile- metni tadil ederek yeni usuller vazedebH
mek salahiyetini tanımıştır. Zaman zaman idareye buna mümasil sala

hiyetler verilmişti. Sonraları mesela 1875 tarihli bir kanun patlayıcı mad
delerin emin bir tarzda naklini temin edecek hükümler koymuştu. Yine 
ayni kanun dahiliye nazırına lüzum gördüğü maddeleri istediği şekilde 

değiştirmek saiahiyetini vermişti. Bu salahiyet kanunları mütemmim 
emirlerle insicamsızlığa sürükliyen saçma bir usul olmakla beraber teşri 

uzvu tarafından tanınmış olduğu için kanunsuz sayılamaz. Bu hususta 

en doğru tarzı hal teşri organının vazedeceği umumi kaidelerin bırakaca

ğı boşlukları doldurmak ve bu umumi kaidelerin tatbik suretlerini gö -

termek için idareye mahdut bir tanzim salahiyeti tanımak olacaktır. 

Islah edilmek istenen muhakeme usulü bu maksatla teşkil edilmiş 

bulunan encümenin hazırladığı proje ile temin edildi. 

Hususi Meclis gibi icra fonksiyonu ile mükellef bir uzuv yerine ha-
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kimlere kanunları tadil salahiyetinin tanınmış olma?ı tenkit olunmadı. 

Eğer parlamento usulü muhakeme kanunlarının hakimler tarafından ta
diline riza gösterirse, kendisine karşı mesul olan bir dahiliye nazırının 

barut ambalajı usullerine dair kanunun tadiline müsaade etmemesine bir 
mana verilemez. Sekizinci Henry adı verilen ve nazırlara kanunları meri
yete vazetmek, tadil veya ilga etmek salahiyeti veren bir hüküm vardır. 

Bir çok zorlukları önlemeğe sebep olan bu sal§.hiyet büyük tedvin hare

ketlerinde pe3inen görülmesine imkan olmıyan hataları sonradan izale 

etmesi dolayısile pratik bir çare olarak kabul olunmuştur. Donoughmore 
Komitesinin verdiği birçok misaller meyanında zikredildiği veçhile me
sela birçok pürüzlü noktaları mevcut olan 1911 tarihli Milli Sigorta Ka
nunu bu hükmün verdiği salahiyet olmasa idi hiçbir zaman muayyen va

ki1te meriyete konamazdi. 
İdarenin bu salahiyeti yalnız merkezin yaptığı kanunlara münhasır 

değildir, fakat mahalli idareler mevzuatı üzerinde de ayni şekilde sala
hiyetlerini istimal eder. Zaten belki de ilk defa merlı:ezin mahalli ida
reler mevzuatı üzerinde kontrol salahiyetini kuvvetlendirmek maksadile 
vazedilmiştir. 1929 tarihli Mahalll İdareler Kanununda bunun izlerine te
sadüf etmek kabildir. İdarenin tanzim salfrhiyeti hakkında gerek Do

noughmore Komitesi raporunda [3] gerekse John Willis'in «İngilterede 

İdarenin Tanzim Salahiyeti ,> [ 4] adlı eserinde birçok malfımat mevcuttur. 
İdarenin tanzim salahiyetine istinaden yaptığı tasarruflar aleyhine 

salahiyet tecavüzü bakımından adliye mahkemelerine müracaat olunabi
lir. Teşri uzvunun tasarruflarına karşı bu yolda bir müracaat yapılamaz. 

Zaten bazı kanunlarda idareye o kanunun tatbik suretini göstermek ve

ya bildirdiği bir hususu tesbit etmek ve hatta bazı hükümleri tadil ede
bilmek salahiyeti tanınmıştır. Ondokuzuncu asrın ortalarından itibaren 
kanunlara bu ibareyi koyan kanuncu bu suretle kazai mürakabeden va
reste kalacak kaideler vazedebilmek gayesini güdüyordu. 

1894 tarihinde Lockwood davasında Lord Herschell ayni fikri kabul 
etti. Bu fikir gittikçe taammüm etti. Nihayet 1931 de Lordlar Kamarası 
Yaffe davasında bu esastan mülhem oldu. Eğer idari kararlar ile kanun
lar arasında mübayenet olursa ibare nazarı itibara alınmadan kanun tat

bik edilecekti. Bundan dolayıdır ki Dicey, Arlidge davasının 1915 senesin

de 1865 senesindeki atmosferden tamamen ayrı bir hava içinde idarenin 
aleyhine neticelenebileceğini söylemişti. Lockwood ve Yaffe davaları için 
de ayni mülahazalar makfısen söylenebilir. 

f3 J Report on .Ministers Powers. 

[4J Report on l\Iinisters Pı wers. 
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Donoughmore E;:omitesi, kanunlara, idari kararları kazai murakabe

den masun tutacak maddeler konmasının aleyhinde bulunmuştur. [5 ] 
İdarenin tanzim salahiyetinde iki nokta üzerinde durulabilir. Birin

cisi parlamentonun mürakabesi hususunda yeni bir teminat lazımdır. Hu
susi bir ehemmiyeti olan idari kararlar ve bilhassa kanunları tadil etmek 
maksadile isdar edilenler şimdi Avam Kamarasının tasvibini ihtiva ·etmek 

mecburiyetindedirler. Vergi meselele:ı;ine taalluk edenler ise hem Avam 
ve hem de Lordlar Kamaralarının tasvibine muhtaçtırlar. Parlamentonun 

tasvibini ihtiva etmeyen idari kararların meriyete geçmemesi şartı, tas
vip edilmemiş kararların muayyen müddetin müruru ile keellemyekfm 
sayılacağı şartından tabii olarak daha iyi bir mürakabe temin eder. 

Mesela 1929 İskoçya Mahalli İdareler Kanunu idarenin tadil salahi
yetini tanımıştır. Fakat bu kararlar parlamentoca üç ay içinde tasvip 
edilmezlerse yok farzedileceklerdir. İkinci nokta ise neşir meselesidir. 
Elli sene evvel idarenin tanzim ettiği kaidelerin ve isdar ettiği emirlerin 
mevcudiyetini bilmek için müracaat edilecek bir mehaz yok idi. Kararlar 
resmi gazete olan «Landon Gazette» in sütunlarında küflenmeğe mah

~~:"1mdular. _« İdari Kararların Neşri Hakkında Kanun» ile bu mesele de 

halledilmiştir. Buna göre bütün mukarrerat bir cetvele kaydolunur ve 

neşredilir. Bu cetvel bir sene zarfında isdar edilen mukarrerat hakkında 

bir fikir verebilir. 1922 - 1933 arasında geçen 12 senelik bir devrede 
idarenin verdiği bu nevi kararların senelik vasatisi.1363 tür ki bu, 1914 -

18 harbine tekaddüm eden 12 senenin vasatisile mukayese edilince daha 
aşağı olduğu görülür. Bu senelik yekfmların ekseriyetini ferdi hürriyetle 

az ilgili olan mahalli emirnameler teşkil eder. Umumi emirlerin mahalli 

olanlara nisbeti 1914 senesinden sonra artmıştır.-· Büyük Parlamento Şu
rası Donoughmore Komitesine halen idareye bırakılmış olan tanzim sala
hiyeti de parlamentoya intikal ettirilirse halkın istediği miktar ve mü
kemmeliyette kanunlar yapılmasının imkansız olacağını bildirmiştir. Ko
mite de verdiği raporda iyi veya fena mevcut vaziyetin zaruri olduğu ne
ticesine varmıştır. [6] 

Kazaı ve Yarı - Kazaı Kudret : İdarenin tanzim salahiyeti gibi na

zırların kazai ve yarı - kazai fonksiyonları da klasik kuvvetler ayrılığı 

prensipine bir tezad teşkil eder. Buna göre adliye ve idare iki muhasim 
vaziyetindedir. Jennings, merkezin murakabesine tabi mahalli mecli le-

[5] Report on Ministers Powers s. 

(6) Aynı rapor. 
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rin eyalet veya sulh mahkemelerinden daha iyl bir şekilde faaliyette bu
lunacaklarını iddia etmiştir. [7] Maitland'e göre ise, hakimler iki veçheli 
mahluklardır ve kazai şekilde idari faaliyetlerde bulunurlar. [8] 1871 
tarihinde Krallık Sıhhat Komisyonu kanalizasyon, temizlik ve su iferine 
mahkemelerin müdahalesini ve idari makamların bu gibi hizmetlerle meş

gul olmalarına mani olan kararı yersiz buldu. 1875 tarihli Umumi Sıhhat 
Kanununun 268 inci maddesi bu makamların kararlarından mutazarrır 
olan kimselere Mahalli İdareler Meclisine müracaat hakkı tanımıştır. 

1854 tarihli Demiryolları ve Kanallar Seyrüsefer Kanunu zarar gören 
kimselere kumpanyalara karşı s< Court of Common Pleas » de dava hakkı 
tanımıştı. Lo:rd Campbell protesto ederek bunun hakimleri tren kumpan
yaları direktörü vaziyetine soktuğunu söylemiş ve teknik şahıslar olma
yan hakimlerin zarar ve ziyan miktarını tespit etmelerinin çok güç ola
cağını ilave etmiştir. İdari ihtilafların adliye mahkemelerinin salahiyeti 
haricinde bırakılması fikri Müşterek Komitenin bu yolda kararı ile ta
hakkuk etmiş oldu. Bu vazife evvela Demiryolları ve Kanallar Komisyo
nuna havale edilmiş, bilahare hem kazai ve hem de idari bir organ olan 
Demiryolları Ücretleri Mahkemesi ihdas olunarak bu gibi işler oraya 
devredilmiştir. Hakimler ve jüriler bazan idari mahkemelerin kararlarına 
müdahale sevdasına kapılmakla beraber umumiyetle adliye mahkemeleri 
idari kazanın doğuşuna karşı cephe almamaktadırlar. 

Lordlar Kamarası •. Poplar Maaş Bordroları davasında, davacı olan na
hiye muhasibini haklı bulmuş, Lord Sumner kararında, «Mahkemelerin 
görmeğe salahiyettar olmadıkları birçok ihtilaflar mevcuttur; gerçi mah
kemeler şehir meclislerinin kararlarının kanuna uygun olup olmadığına 
karar verecek olan nihayi mercilerse de- idari faaliyetleri anlamada *iz 
gösterdiklerinden ekseriyetle mahalli makamların tesiri al tında kalmak
tadırlar» demiştir. 

Daha çok evvel sıhhat kanunu ş:imulüne giren suçlardan dolayı fert
lerin temyizen mahkemelere müracaatini menetmişti. Meslek, şeref ve 
haysiyetile uygun olmayan bir hareketinden dolayı mes'ul edilen bir dok
torun ismi, resmi sicilden Umumi Tıb Meclisi kararı ile silinince bunu 
temyiz etmek isteyen doktora Yüksek Mahkeme, bu hususta parlamento
nun yegane salahiyetli mahkeme olarak Tıb Meclisini göstermiş olduğu
nu bildirmiş, temyizen rüyete kendisini salahiyetsiz görerek talebi red
d~tmiştir. 

[7] W. I. Jenn ings. The Uıw and the Constitutıon. 

[8] Maitland. The Constitu tional History of England. 
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Bugün idarenin kazai salahiyetleri artmakta, birçok idare mahkeme

leri ihdas edilerek adliye mahkemelerinin salahiyetleri tahdide tabi tutul

maktadır. Bu mahkemeler de aynen adli mahkemelerin usul kanunları 

dahilinde davalara bakarlar. 
«Adalet ve İdare Hukuku» [9] adlı kitabında ve Donoughmore Ko

mitesine yaptığı beyanatta [10] W. A. Robson idare mahkemelerinin fay

dalarını ucuzluk, sürat suples diye sıralamış, teknik vasıfları sayesinffe 

sosyal inkişafları hazırlayıcı bir siyaşet takibini kolaylaştıracağını ve fi

kirlerin tekamülüne yardım edeceğini söylemiştir. Buna mukabil gizli ve 
anonim oluşu, hadiselere nüfuzunun sathiliği, deliler ibrazı ve şahit isti
maı gibi hususlarda maruz kalınan müşkülat, hukuJwuların bulunmayışı, 

esbabı mucibe yokluğu ve muhakemenin şifahi cereya~ etmemesi mah

zurları sayılmaktadır. [11] 
Meşhur davasında Arlidge şifahi muhakeme olmak arzusunda bulun

du ve hükümden evvel müfettişin kendisi hakkında nezarete verdiği ra
poru görmek istedi. İstinaf mahkemesinde hakimlerden ikisi bu arzusunu 
haklı buldular. Davayı temyizen tetkik eden Lordlar Kamarası bu i teğin 

müttefiken reddine karar verdi ve Arlidge'in «Common - Law,ı a göre 

şifahi muhakemesini isteme hakkının mevcut olmadığını bildirdi. Bu ka
rarı tenkid eden Lord Shaw, «Tabiidir ki hukukçular kendi usullerinin 

kabulünü isteyeceklerdir, fakat adliye, idareye kendi metodlarını empoze 
etmemelidir» demiştir. İdari mahkeme hakkaniyete uygun bir şekilde, 

kazai usuller altında hüküm vermelidir. 
Donoughmore Komitesi parlamentoya da kabul ettirmeği ümid etti

ği bazı esaslar vazetti. Buna göre sırf kazai olan ihtilaflar adll mahke
melere, yarı kazai olan ihtilaflar ise idareye bırakılacaktır. Eğer bir na

zır, herhangi bir ihtilafta bir «menfaat» görürse, bu takdirde idari bir 
mahkeme işe vaziyet eder. İdare mahkemeleri de adliye mahkemelerinin 
tabi oldukları usulü muhakeme kaidelerine tabidirler. Temyiz hakkı ka
nuni sebepler için tanınmıştır ve kazai merciye yapılır. Müstesna bazı 
ahvalde maddi esbab dolayısile bir hukukçunun reisliğinde üç kişilik bir 
merciye müracaat hakkı kabul olundu. Bu hususta komite 1919 tarihinde 

hususi bir kanunla ihdas edilen ve bir hukukçu, bir hekim, bir de müte

kait asker olmak üzere üç kişiden teşekkül eden Harb Tekaüdiyeleri İsti

naf Mahkemesi'nden mülhem olmuştur. Bu proje Robson'un teşkilini is

tediği idare mahkemelerine [12] doğru atılmış en ileri bir adımdır. Rob-

[9] Robson Justice and Administrative Law. 

[10-11) Report on Ministers Powers ve yukardaki eser. 

[12) Aynı eser. 
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son, mesela, fazla ücret istediği iddiası ile ücretinin verilmemesine neza
retçe karar verilen bir hekimin daha yüksek bir mahkemeye, me~;ela Husu
si Meclis azaları, yüksek memurlar, müstemleke idarecileri, eski nazırlar 
ve parlamento azaları, idare hayatının muhtelif şubelerinde tecrübe sahi
bi olmuş kimselerden teşekkül edecek bir mahkemeye temyizen müracaat 
edebilmesini istemektedir. [ 13] 

Donoughmore Komitesi bu teklifi, «parlamentonun hakimliği » ve 

«Rule of Law» prensiplerile uygun bulmayarak ve nezaretlerin parla
mentoya karşı olan mesuliyetlerini azaltacağı ve Yüksek Mahkemenin 
- ki Lordlar Kamarasıdır - idari ihtilaflarda son merci olması vasfını sile
ceği mülahazasile reddetmiş, böylece «Devlet Şurasının Manşın öbür ya
kasında kalmasını » münasip görmüştür. 

Tenkitler ve Temayüller: İdari davalarda görülen insicamsızlık son 
elli sene zarfında çok düzelmiştir. Donoughmore Komitesinin vukuflu ça
lışmaları, bu işleri bir intizama sokmuştur. İdarenin tanzim salahiyetidir 
ki hürriyete aşık olan ve işlerini bürokrasi yolu ile değil bizzat kendisi 
tanzim eylemek istiyen bir milleti rahatsız ediyordu. Bugün artık dele
gasyonun ilgası değil, tahdidi ve hudutları üzerinde münakaşa edilmek
tedir. 

Münekkitlere; salahiyetini devrettiği için parlamentoya mı, yoksa bu
nu kabul ettikleri için nezaretlere mi hücum ettiklerini sormak yerinde 
olur. Münekkitler eğer, kendilerine devredilen salahiyeti kullandıkları 

için idareye hücum ettiklerini söylerlerse, mukni bir cevap vermiş ol
mazlar. Çünkü bu hususta idareye salahiyet veren kanunlar mevcuttur. 
Hukuk mesleği ve hakimler sübjektif hukuka tesir eden kaideler vazet
meğe salahiyetli değillerdir. 

İdare makinesini ıslah gayesile teşkil edilmiş olan Haldane Komitesi, 
idare teşkilatı müsmiriyeti arttırılacak şekilde ıslah edilirse, icra uzvu
nun hareketlerini mürakabe edebilmek maksadile teşri uzvunun da sala
hiyetlerinin arttırılması icabedeceği kanaatini serdetmiştir [14] Bu tak
dirde bu salahiyetlerini ve bunlardan doğan icraatını devamlı şekilde kon
trol edebilmek maksadile parlamentoda encümenler teşkil etmek icabet
mektedir. 

Ayni şekilde Donoughmore Komitesi de nazırlara tanzim salahiyeti 
veren kanun layihalarmı ve delegasyona istinaden yapılmış olan nizam-

[13) Aynı eser. 

[14) Mezkur rapora bakınız. 
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name ve talimatnameleri tetkik edecek daimi encümenlerin her iki mec
liste de teşkil edilmesini temenni etmiştir. Bu encümenler kanun layiha

larının muhtevaları değil fakat şekilleri hakkında fikir beyan edecekler, 
idareye kanunları tadil salahiyeti veren veya kazai mürakabeden vareste 
tutan hükümler varsa bunlar üzerine teşri meclislerinin dikkat nazar

larını çekeceklerdir [15]. 
Teklif edilen proje kasten müphem bırakılmıştır. Alacağı şeklin bü

yük bir ehemmiyeti olacaktır. Encümenin mahiyet bakımından kazai 
olan tetkikatı, nazırların parlamentoya karşı olan mesuliyetlerini arttı

racak veya eksiltecek mahiyette mi olacaktır? Uzun bir tatbik ve tecrü
be devresinin sonunda meydana çıkabilen aksaklıkları peşinen görüp ön

leyebilecek midir? 
Şimdilik parlamento delegasyonu genişletmektedir. Bir zamanlar 

vergi tarhı yalnız Avam Kamarasının salahiyeti dahilinde idi. Fakat it

halatı tahdit siyasetinin bir neticesi olarak flexible kaidelere zaruret ha
sıl oldu, ve 1933 tarihli «Finance Act» bütün eski kanunlar hilafına ola
rak hazineye ipek resimlerine müteallik mevzuatı değiştirebilmek veya 
ilga edebilmek salahiyetini tanıdı. Bir zamanlar ihtilaflı meseleler yalnız 

parlamentoya bırakılırdı. 1931 tarihli İşsizlik Sigortası Kanunu gayri ta

bii vaziyetlerin tanzimi işini nazırların kararlarına bıraktı. Teşrii faali

yetin şekline karşı alınmış olan vaziyet aslına teveccüh etti. 1926 sene

sinde Acil Hallere Mahsus Salahiyet İstimali Kanunu mer'i iken delegas

yona karşı müfrit bir tenkit müşahede edilmiyordu. Çünkü kanun günün 
ihtiyaçlarına mükemmelen cevap veriyordu. 

Herkesçe kabul edilir ki geniş bir intihap hakkının neticesi olan 
müfrit kollektivizm idari faaliyetleri yaratmış veya hiç olmazsa çoğalt
mıştır. 

Hatta 1930 tarihli İskan Kanununda olduğu gibi itiraz mercii olarak 
nazır yerine adliye mahkemeleri gösterilmiş olsa bile yine nazırdan işe 

müdahale salahiyeti alınmış değildir. 

Bu husustaki tenkitler uzun müddet sağdan geldi fakat artık gürül

tüler soldan aksetmektedir. 

Donoughmore Komitesinin mülahazasına göre, bazı siyaset nazariye
cileri, hukuki düşünüşün, yeni ve ısdarı müşkül içtimai mevzuata müte
mayil demokratik bir parlamentonun tanzimi niyetlerini ifadeden aciz 
olduğu fikrine sahiptirler. Hukuki tefekkür bu boşluğu kapatmağa çalış

mıştır. Bazı yenilik taraftarları idare mahkemelerinin teşkilini arzu ede-

(15] Report on Ministers Powers. 
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cekler veyahut içtimai siyasetin aldığı cereyanların zarureti karşısında 

hakimin yanında teknik idari şahsiyetlerin de yer almasını istiyecekler
dir. Bu değişikliğin cemiyetin düşünüş tarzında vukua gelecek bir ihtilal 

ile kabil olacağı zannolunµyordu. Son elli sene zarfıgda gördüğümüz 

idari inkişaflar ise bu içtimai ıslahatı ihtilalsiz meydana getirdi. 

Bu mevzuda müracaat edilecek başlıca mehazlar: 

A. V. Dicey : Law of the Constitution 

Donoughmore : Report on Ministers Powers. 

W. I. Jenings : The Law and the Constitution. 

J. A. R. Marriott : English Political !nstitutions. 

Maitıand : The Constitutional History of England. 

Robson : Justice and Administrative Law. 

G. E. Robinson Public Authorities and Legal Liability. 

Vakur VERSAN 

Tout: Chapters in the Administrative History of Mediavaı England. 

(Daha geniş bir bibliografya en sona ilave edilmiştir.> 
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MEHMED VEDAD A . .!ffi 

1. 

«İdare» tabiri bir bakımdan devletin fonksiyonlarından birini ifade 
eder ve bu fonksiyondan maksat amme hizmetlerinin görülmesini sağla

m 1.ktır. Bunun ifası sırasında devlet, teşri fonksiyonunun aksine olarak, 
sübjektif hukuk alemine de müdahale eder. Yani hususi ve ferdi sahalar
da bir takım hususi ve aynı zamanda maddi tasarruflar yapar. Keza bir 
takım hususi vaziyetler nazara alır ki bunlar mahiyetleri itibarile ekse
!'iya sübjektif olduklarından maada muvakkattirler de ; yani şu tasarruf
larla meydana getirilmek istenen vaziyet hadis olduktan bir müddet 
sonra değişecek veya tamamile ortadan kalkacaktır. 

İdare fonksiyonu geniş bir mana ifade eder ve icra fonksiyonunu da 
içine alır. Zira idare fonksiyonu sadece kanunların tatbikini temin et
mekten ibaret değildir. İdare fonksiyonu bir takım hususi ve maddi ta
sarruflar vasıtasile ifa olunur ki idare bu işlerin ifasında kanunların bah
şettiği salahiyetleri kullanır ve yine kanunların çizdiği hudutlar daire

sinde kalır. Lakin yaptığı iş sırf kanunların tatbikinden ibaret değildir. 
«Hükumet» tabiri de df:vletin fonksiyonlarından birini ifade eder. Fa

kat hükumet fonksiyonunun idare fonksiyonundan ayrılması sırf gaye 
ve maksat bakımındandır. Çünkü hükumet fonksiyonunu terkip eden 
faaliyetler dahi, idare fonksiyonunda olduğu gibi, muayyen kaidelerin bir 
takım hallere tatbik edilerek bu kaidelerin hudutları içerisinde muayyen 
vaziyetler yaratılmasından başka bir şey değildir. Binaenaleyh bu iki 
fonksiyonu biribirinden ayırmak imkansızdır. Bu iki fonksiyonu mevzu 

b::ı.kımdan biribirinden ayıranlara göre, hükumet fonksiyonu devletin em

niyPtini ve müdafaasını temin eden ve milli birliği koruyan faaliyetlerdir. 
Yani günlük ihtiyaçlar dışında, atiye şamil, milli camianın ihtiyaçlarına .. 
cevap vermek maksadile fevkalade tedbirler almak ve kanunların tatbi-
katına istikamet vermektir. İdare fonksiyonu ise birinci derecede olan · 
bu işlere tabi ve onlara nazaran ikinci planda yer alan, günlük ve daimi 

İdare - 2 
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ihtiyaçlara cevap veren veya birincinin ifa vasıtalarını tedarik eden faa

liyetlerdir. 
İkinci bir manada devlet ve hükumet mefhumları yukarıdaki anlat

tıklarımızla ahenktar ve bunlara muvazi olarak birer teşkilat ifade eder
ler. Öyle ki, nasıl maddi bakımdan hükumet ve idare fonksiyonlarının 

birbirinden ayrılmaları kabil değilse, hükumet ve idareyi de teşkilat ola
rak birbirlerinden tefrike imkan yoktur. Hükumet öyle bir teşkilattır ki 
mJ.him siyasi hususatı düşünür, milli birliği korur; aldığı kararlar harici 
ve dahili bakımdan gayet esaslı prensip kararlarıdır ve günün ihtiyacını 
karşılamaktan ziyade yüksek milli menfaatleri gözönünde bulundurarak 

hali ve istikbali kucaklıyan kararlardır. Hülasa hükumet devletin faali
yet programını tanzim eder. İdare ise bu kararlaştırılan siyasetin tat
bikı için bir vasıtadır. Vekiller ki hükumeti teşkil eden siyasi uzuvlardır, 
aynı zamanda idari etşkilatın da şefleridir, yani hükumet uzuvlarile 
idare şefleri aynı şahıslardır, yardımcıları da idari teşkilattır. 

İdare, modern devlette hükumetin kendisine yükletilen çeşitli vazi

feleri görebilmesi için aldığı bir şekildir, yani halkla hükumet arasına 

girmiş müstakil bir teşkilat olmayıp, hükumetin bir cephesidir. Bu teş

kilat sayesinde hükumet hem kendi siyasetini tahakkuk ettirecek vası

taları tedarik etmek imkanını bulur, hem de halkın müşterek ihtiyaçla
rına cevap verir. 

Şu halde idarenin vazifeleri: 

1. Halkın müşterek ihtiyaçlarına cevap vermek, 

2. Devletin mevcudiyetini idame için lüzumlu vasıta ve kaynakları 

:edarik etmek, bunların muntazam akışını sağlamak, 

3. Cemiyet içerisinde sükun ve intizamı temin, 

4. Kanunların tatbikını temin, kanunları ilan, nizamname, talimat
name, emir ve talimat ısdar etmek ve bunları temin eden teşkilat kur
maktır. 

Az evvel dedik ki hükumet zamanla halkın çeşitli ihtiyaçlarına ce
vap vermek için yine çeşitli faaliyetleri üzerine almış ve bu işleri görmek 
üzere hükumetin diğer bir cephesi olan idari tşkilat doğmuştur. Bu kay
ma ve genişleme yeni zamanların eseridir. 

Filhakika devletin fonksiyonları bugünkü kadar genişlemeden ve 

devlet üzerine bu kadar çeşitli vazifeler almadan evvel bugün yaptığı iş
lerin hiçbirile meşgul olmaz, hatta bunları murakabe bile etmezdi. Sade
ce memleketin haricen müdafaasını ve dahilde asayişi temin eder, bun
ların haricinde kalan ve ferdin becerebileceği işlere el bile sürmezdi. Hat

ta Osmanlı İmparatorluğunda bu siyasi faaliyetlerin ifası için lüzumlu 
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olan mali vasıtalar yani vergiler mültezim marifetile toplanırdı. Zira bu 
ferdin becerebileceği bir iş addedilir ve belki de bunun bu suretle yapıl
mnsında bir kolaylık mülahaza edilirdi. Halkı okutmak, halkın sıhha

tini korumak ve hastalıkla mücadele etmek, işçinin çalışma şartlarına 

veya mesai saatine müdahale etmek asla düşünülmezdi. Bu faaliyetler 
-eğer varsa- hususi veya mahalli teşebbüslere bırakılmıştı. 19 uncu 
asrın ikinci yarısına kada.r bütün memleketlerde vaziyet bu idi. 

İngilterede ise bilhassa vaziyet bu idi. Ferdi teşebbüslere geniş bir 
saha ayrılmıştı. Ferdin başarabileceği hiçbir sahaya devlet el uzatmaz
dı. Devletin mutlak surette siyasi olan faaliyetler dışındaki işlere nadi
ren el atması aklıselimin bir icabı olarak kabul edilmekte idi. Kısaca, 

Vtktorya devrinin ortalarında «laissez-faire» prensipi devlet adamlarınca 
bir mütearife idi. Devletin ferdin devlet kontrolünden azade olarak ba
~arabileceği hususata müdahale etmemesi basiret icabı idi. Serbest tica
ret, İngiltere için en muvafık siyaset, aynı zamanda modern ve medeni 
bir devletin tebaasını en fazla müstefit edebileceği yegane yol addedili
yordu. Keza hükumet veya parlamento tarafından ücretlerin tesbit edil
mPsi, ekmeğe veya elbiseye narh koymak gibi abes bir teşebbüstü. 

Bu görüşlerle ahenktar olarak İngilterede mevkii iktidara gelen her 

Maliye Nazırının, kendi iktidarına göre ve imkan nisbetinde, sadık kal

dığı ve taassupla idame ettiği prensip şu idi: Vergi ancak ve ancak va
ridat temini maksadile mutlak müsavat dairesinde veya hiç olmazsa bu
na yakın olan bir durumda, yani fakir ve zengine aynı nisbetler daire
sinde yükletilmek lazımdır. Böylece en makbul ve mükemmel Maliye 
Nazırı da o adamdı ki, milli gelirden ancak devletin zaruri masarifine 
tekabül edecek miktarı vergi olarak alır ve üst tarafını nemalandırmak 
üzere halkın cebine bırakırdı. Hülasa İngilizler kuvvetli donanmaları sa
yesinde dünyanın her tarafı ile ticari münasebette bulunur, bu ticaretten 
yüksek kazançlar elde ederler ve devletin siyasi faaliyetleri haricinde her
h~ngi bir işe karışmasını istemezlerdi. Devlet haricen müdafaayı sağlar 
ve bu iş için lazım gelen mali vasıtaları vergi olarak alırdı ve esaslı rolü 

de bundan ibaretti. 
1850-1860 senelerinden bu yana fikirlerde büyük değişiklik görüldü. 

Devletin faaliyetine mevzu saymadığı, adeta içtinap ettiği sahalar meş
gul olunması ve müdahale edilmesi zaruri ve lüzumlu sahalar olarak 
addedilmeğe başlandı. Öyle ki 1909 senelerine varıldığı zaman devlet ar
tık eskisi gibi sırf siyasetle alakadar olmaktan çıkmış, bir sürü sosyal 
k:ınunlar dolayısile halkın sıhhati, maarifi ile meşgul olmak yü

künü yüklenmiş, çalışan ve çalıştıran sınıfların münasebetlerine müda
hale ve işçi sınıfların çalışma şartları ve ücretlerine vesair hususata ne-
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zaret etmek mecburiyetinde kalmıştır. Kabul edilen bir sürü kanunlar 
dulayısile bu yeni faaliyetler devlet mekanizmasında yeni teşkilat ihda
sına sebebiyet vermiş ve devlet hayatında eski hükumet mefhumundan 
bugünkü idare mefhumuna doğru bir kayma hasıl olmuştur ki aşağıdaki 
fasıllarda bunu tetkik edip İngilterede bir idare fonksiyonunun ve buna 
muvazi olarak bir idari teşkilatın ne dereceye kadar ortaya çıktığını in

celiyeceğiz. 

2. 

Şimdi, İngilterede, idare fonksiyonunu ifa eden teşkilatı vücuda ge
tiren parçaları ayrı ayrı göreceğiz. Bunların muhtelif cephelerini tetkik 
edeceğiz ve sonra da yukarıda söylediğimiz kıstaslara göre bazı netice

ler çıkaracağız. 

Privy Concil (Meclisi Has). - Bu meclisin görünüşü muzlimdir 
ve tarihi tekamül gözönünde bulundurulmadıkça mahiyetini anla
mak biraz zordur. 15 inci asırda bu meclisin rolü krala müşavirlik ve 
kı~men de idareye iştirakten ibaretti. 17 ve 18 inci asırlarda bu meclisten 
«kabine .» çıkmıştır. Bu meclise dahil olan bugün 320 kişi kadardır. Bun
lar arasına bazı ruhani reisler (Canterbury ve York arşövekleri ve Lon
dra piskoposu), yüksek rütbeli ve emekli hakimler, bazı müstemleke 
devlet adamları ve fen, san'at ve edebiyat sahasında büyük eserlerile 
temayüz etmiş kimseler (ki bunlara kral, meclisi has azalığını, .bir şeref 
t>larak tevcih etmektedir) ve bütün kabine azaları girmektedir. Meclisi 
Hasa bir defa giren bütün hayatı müddetince aza kalır. Azalar isimlerin
dPn önceye konulan «Rt. Hon. » (Right Honourable) unvanile tefrik edi
lirler. 

Aşağıda göreceğimiz encümen çalışmaları istisna edilirse kabinenin 
zuhuru meclisi hasın işini daha ziyade şekli bir vaziyete düşürmüştür, 
fakat meclis ehemmiyetinden kaybetmemiştir. Kralın tahta geçmesi ve
ya buna benzer bir iki mühim merasim müstesna, meclis tam heyet halinde 
hiçbir zaman toplanmaz. Kabinede aza olmıyan kimse içtimaa nadiren 
çağırılır. Fiiliyatta füplantılarda 4-5 azadan fazlası bulunmaz, hatta 3 
aza bile kafidir. Meclis senede 20 kadar içtima akteder. Görülen işler 

Meclisi Has (daha doğrusu kral) namınadır. Bu harbe tekaddüm eden 
son senelerde bir meclis emri ile meclisin kral hazır olmadan da topla
nabilmesi kabul edilmişti.r. Meclisin reisi olan Lord President of the 
Council (Reis-Lord) daima hazırdır; keza, azalara davetiyeleri gönderen 
katip (ki 1923 senesindenberi kabinenin de katibidir) de toplantılarda 

daima hazır bulunur. 
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Meclisi Hasın gördüğü işlerin başında Orders in Council (meclis 
emirleri) ısdar etmek gelir. İdari makamlar tarafından ısdar edilen en 
mühim emirler bunlardır. Parlamentonun davet edilmesi, tadil ve feshi, 
müstemlekeleri alakadar eden emirnameler ısdarı, bitaraf ticarete ve 
ablukaya müteallik harp zamanı emirleri, sıhhat ve maarif işleri husu
sunda parlamentonun kabul ettiği kanunların bahşettiği salahiyetlere 
müstenit emirler vermek de meclisin işleri arasındadır. Harpten evvel 
ısdar edilen emirler senede 600 kadar idi. Bu miktar harp zamanlarında 
kabarmaktadır. Emirlerden bazıları ait olduğu bakanlıkça hazırlanır ve 
meclis bunları sadece şekll bakımdan tasdik eder ; bazıları ise meclisi 
hasa taslak halinde gelir ve orada tanzim edilerek şekil alır ve çıkar. 

Meclisi Has artık devlet işlerini müzakere eden bir heyet değildir. 

Keza istişari bir heyet olmaktan da çıkmıştır. Bu salahiyetler kısmen 
Bakanlıklara ve büyük mikyasta da kabineye geçmiştir. Günün ihtiyaç
larını kabine düşünür, görüşür ve çerçeveler. Alınan kararlar parlamen
tonun bir tasarrufunu icabediyorsa oraya gönderilir ve bir kanun halin
de çıkar. Yahut bir meclis emri kafi geliyorsa -ki çokluk böyledir- o 
zı:ı.man bu karar Meclisi Hasa sevkedilerek bir meclis emri halini alır. Fa
kat kabine, kabine halinde hiçbir zaman emir vermez ve ısdar etmez. Bu 
(King-in-Council) kralın bulunduğu meclisin hakkıdır ve bu makam en 
yüksek icrai otorite olarak kalmıştır. 

Meclisi Hasın bir kaç da encümeni vardır ki bunlardan en mühimmi 

adli encümendir. Bu encümen 1833 tarihli bir kanunla ihdas edilmiştir 
ve bir nevi mahkemedir ki kral (Tac-Crown) a tavsiye veya mütalaa kis
vesi altında (meclisi hasın bu bakımdan istişari mahiyetini kısmen mu
hafaza ettiği de söylenebilir) Kilise, Amirallik, Hindistan, dominyonlar ve 
müstemlekeler mahkemelerinden verilen kararları temyizen rüyet eder 
ve nihai karara bağlar. Yine bir kanuna istinat etmiyen kadim «Boğaz 
Adaları Encümeni» ile birer kanunla ihdas edilmiş olan «Fenni ve Sınai 
Araştırmalar» (1915), «İskoçya Üniversiteleri» (1889), ''Üksford ve 
Kembriç Üniversiteleri?> (1877) encümenleri de Meclisi Hasın diğer en
cümenlerini teşkil ederler. Şimdi birer bakanlık haline gelmiş olan eski 
maarif ve ticaret heyetleri de vaktile meclisi hasın birer encümeni ola
rak çalışmakta idiler. 

The Ministry (Bakanlar kurulu) [1] .- İngilterede Bakanlar kurulu 

diyebileceğimiz mefruz heyetle «kabine» denen heyeti birbirine karıştır-

[1 J Bu tatJiri sırf maksadı aydınlatmağa yardımı olur diye kullandık, yoksa 

l\linistry Uıhirini tc•r('üme edip mulrnl>ilini h(•r ıneınklwtlc aramak abes olur. 
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mamak lazımdır. Zira bu iki kurul bir defa teşekkül tarzları ve sonra 
vazife bakımından farklıdırlar. Bakanlar kurulu parlamentoda yeri olan, 
Avam Kamarasına karşı mes'uliyeti bulunan ve işgal ettiği makamda 
tutunması Kamarada ekseriyetin tasvibine bağlı olan kimselerden mü
teşekkildir. Yani bu vaziyette olan her devlet adamı Ministry'ye girer. 
Bakan siyasi rol oynar, başka tabirle memleketin umumi siyasetinin 
tanzimine ve yürütülmesine iştirak eder. Fakat İngilterede siyasete nis
beten az iştirak eden bakanlar mevcut olduğu gibi hiçbir idari iş gör
miyen bakanlar da vardır. Bakanlık mahiyeti olan devlet dairelerile bu 
mahiyette olmıyanları ayıran hudut mantıki olmaktan ziyade örfün ve 
hatta tesadüfün bir neticesidir ve bunların miktarları da daima değiş
m,~ktedir. 

İngilterede bakanlar umumiyetle 4 grup teşkil ederler. Birinci grup 
fiili veya itibari olarak ileri gelen devlet dairelerinin başında bulunan 
kimselerden müteşekkildir. Bu grupa mesela Secretary of Statefor Foreign 
Affairs (Dışişleri Bakanı), First Lord of the Admiralty (Bahriye Ba

kanı), Chancellor of the Exchequer (Maliye Bakanı), Minister of Health 
(Sağlık Bakanı) ve diğer bakanlarla President of the Board of Edu
cation (Maarif Meclisi Reisi) [2] girerler. 

İkinci grupu The Lord Chancellor, The Lord President of the Council 
(Meclisi Has Reisi) ve The Lord Privy Seal (Mührü Has Lordu) teşkil 

ederler. Bunlar yüksek devlet memurlarıdır ve hiçbirisi bir bakanlığın 
o:ışında değildir. 

Üçüncü grup Parliamentary under-Secretary = Siyasi müsteşarları 
ihtiva eder. Bu siyasi mtisteşarlar, daimi müsteşarların aksine olarak 
kabine değişmelerinden müteessirdirler. Her bakanlıkta asgari bir tane 
vardır [3]. 

[2J 1944 tarihli lıir kanunla bakanlık haline getirilmiştir. 

[3] Siyasi müsteşarlar <iaimi (idari> müsteşarların aksine olarak sıyasi birer 

ı,ahsiyettirler ve kabine değişmesile beraber onlar da değişirler. Esasen hikmeti 

vücutları siyasidir. Çünkü İngiliz an'anesine göre Lordlar Kamarasına mensup olan 

bakan Avam Kamarasında veya Avama mensup bir bakan Lordlarda söz söyle

mek ve kendi bakanlığını alakadar eden biı.· husus hakkında beyanatta bulunmak 

veya istizahlara cevap vermek hakkına m alik değildir; herkes ancak mensup ol

duğu kamarada konu abilir. Binaenaleyh bu cihet Avamdan olan bakana Lordlar

dan bir siyasi müsteşar ve Lordlardan olan bir bakana da Avamdan bir müsteşar 

vermek suretile bir bakanlığın her iki kamarada da sözcü bulundurması ve bu 

suretle kendini müdafaa edebilmesi temin olunmaktadır. 
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Dördüncü ufak bir grup Whip = mürakıplardır. Bunlar hükumet 
işlerini mürakabe eder ve buna mukabil hazineden tahsisat alırlar ; bir 
baş mürakıp ve 3 yardımcısı olmak üzere 4 kişidirler. 

Nihayet S3.rayın (mabeynin) birkaç memuru vardır ki beşinci grupu 
teşkil ederler. Bunlar da Vice-Chamberlain, Comptroller, Treasurer gibi 

memurlardır [ 4]. 
Bakanlar kurulu gayet kalabalıktır ve harpten evvel yeni ihtiyaçla r 

karşısında artmak istidadım göstermekte idi. 1914 harbi başladığı za
man aza adedi 50-60 arasında idi, fakat harp esnasında yeni bakanlıklar 
ihdas edilerek veya mevcut olanlar parçalanarak yekun kabarmış ve bil

hassa siyasi müsteşarların adedi fazlalaşarak haziran 1918 de bu adet 
93 e baliğ olmuştu. Kasım 1935 de Bakan derecesindeki ricalin miktarı 

63 idi. 

The Cabinet (Kabine). - İngilterede kabine, muayyen bir zamanda, 
Başbakanın (ki aynı zamanda Ministry'nin de başıdır) seçip çağırdığı 

kimselerden terekküp eder. Bütün kabine üyeleri bakandırlar, fakat !}ü

tün bakanlar muhakkak surette kabineye üye değildirler. İlave etmek 
lazımdır ki Başbakanın buradaki seçim serbestisi hudutsuz değildir. 

Bazı öyle mühim idari veya tarihi makamlar vardır ki onları işgal eden
ler -çok anormal şartlar tahaddüs etmedikçe- hiçbir şekilde dışarı bı
rakılamazlar [5.J. Bunların başında First Lord of the Treasury = Ha
zine Birinci Lordu gelir ki, zaten bu makamı hemen daima Başbakan iş
gal eder [ 6]. Sonra Maliye Bakanı ve Bahriye Bakanı daima kabineye 
girerler. Bundan maada 8 mühim Bakan: Dışişleri, İçişleri , Hazine, Do
minyonlar, Müstemlekeler, Hindistan, Hava ve İskoçya Bakanları da mu
hakkak kabinededirler. Yine Meclisi Has reisi ile Mührü Has Lordu da 
işgal ettikleri mevkiin itibarı bakımından muhakkak kabineye dahildir
Jer [7]. Bu suretle hasıl olan 12-14 üyeden maada kimlerin iştirak ede-

[ 4] Bu mevkiler ve malrnmlar sırf İngiliz sarayına mahsus olduğundan adla

rını olduğu gibi bırakmayı muvafık bulduk. 

[5] Aksine mis a l olarak 1915 h a r p kabinesi ve Mac Donald'ın 1931 milU 

kabinesi. 

rGJ Bu husus t a bi r mecburiye t yoktur , fakat bu mevkiin hükumet rei ine bü

tün teıı kilü ta t eped en ba kmak ve kontrolünü yapmak imkanını vermt'Sİ dolayı ile 

bir asırdanberi b ü tün Başbakanlar bu m evkii işgal e tmişlerdir. 

[7 J Bu m ev kil er u zu n zamanda nl.Jeri i ti baridirler ve fazla işleri yoktur, faka 

lnı m ev kil e r ilga ectilmemektedi r. Zi nı bi r de f a kabi neye iştiraki istenen kuvveti 
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ceği Başbakanın takdirine kalmıştır. Başbakanın yapacağı seçimde parti 
mülahazaları, mevzuubahis bakanın ehliyeti, devlet adamı olarak ikti
darı, bakanlığın o anda iktisap ettiği ehemmiyet. .. gibi hususlar rol oy
mı.maktadır. Birinci harpten evvel ticaret, maarif ve mahalli idare meclis
lerinin reisleri ve İskoçya Naib-Lordu kabineye girerl.2rdi. Chancellor of 
the Duchy of Lancaster [8] ekseriya, Posta Nazırı (Postmaster-General) 
ve Ziraat Meclisi Reisi sık sık ve Attorney-General, First Comissioner 
of Works de fırsat düştükçE' kabine içtimalarına iştirak ederlerdi. Birinci 
uMumi harpte Mesai ve Hava Bakanları da kabineye iştirak ettiler. 

İngilterede Bakanlar kurulu gibi kabine azalarının da muayyen bir 
rakkamı yoktur. Her iki kurulda da üye miktarı fazlalaşmakta ve bil
hassa Avam Kamarasından alınan üyeler çoğalmaktadır. 18 inci asır ka
bineleri 7-9 kişiyi geçmezdi. 19 uncu asrın ilk yarısında bu miktar 13-
14 e çıktı. 1900 senesinden birinci büyük harbe kadar 20 idi. Harpte 1915 
baharında 23 kişi idi. Fakat bu tecrübe muvaffak olamayınca aralık 

1~16 da kabine 5 kişiye indirildi. Bu vaziyet mütarekeden bir yıl sonra

ya kadar devam etti. 1935 de milli kabine (Baldwin) kurulduğu zaman 
iki tanesi portföysüz olmak üzere 23 bakandan mürekkepti. 

Velhasıl İngilterede kabine, görüldüğü üzere, Bakanlar kurulu diye
bileceğimiz Ministry'nin takriben üçte birine muadildir ve ikincisine na
zaran daha dar ve mahdut bir muhit teşkil etmektedir. Fonksiyon ba
kımından bakanlar idare mekanizmasının rükünleri ve başları olduğu 

halde kabineye iştirak eden bakanlar ( Cabinet Ministers) kollektif mec
buriyetler ve mesuliyetler yüklenmişlerdir. Yani kabine halinde içtima
far yaparak, müzakere ederek, düşünüp umumi siyaset hakkında karar 
vermek ve bu suretle hükumeti yürütmek mevkiindedirler. Keza bu ba
kanlar --eğer uhdelerinde ise- mensup oldukları partinin liderliğini 

yapmak suretile de mühim rol oynarlar. Bunlara kabine bakanları = 
Cabinet Ministers (kabineye giren bakanlar) denir . .Ministry (Bakanlar 
kurulu) ise bu tarzda içtimalar yapmaz ve siyaset hakkında da hiçbir 
zaman müzakerede bulunmaz, hatta Ministry'yi muayyen vazife ve me
suliyetleri haiz bir heyet olarak düşünmek insanı yanıltabilir. 

Hülasa edecek olursak: Kabine azaları müzakere ederek, mütalaa 

bir siyası şahsiyet bu mevkilerden birine tayin edilmek suretile iştirak ettirilmek

te ve aynı zamanda bir bakanlığın muhtelif işlerile büyük bir hale gelmemiş kimse 

bu suretle elde bulundurularak bu zata bazan hususi vazifeler ve tetkik edilecek 

mevzular verilmektedir. 

(8] Bu mevki de itibari mevkilerden oirictir. 



İNGİLTEREDE İCRA CZV 

ve tavsiye beyan ederler, Meclisi Has azası emirnameler ısdar ederler ve 
bakan da bu emirnameleri icra eder. Bu üç faaliyet ayni şahıslarda top

lansa bile birbirlerinden ayırd edilebilir. 

3. 

İngilterede kanunların tatbikı ve çeşitli idari işlerin görülmesi muh
telif bakanlıklar tarafından sağlanır. Fakat Amerikada veya kıt'a dev
letlerinde olduğu gibi bu muhtelif bakanlıklar mütecanis değildirler. Bir 
kısmı ministry, bir kısmı office ve bir kısmı board'dır. Sonra bütün ba

kanlıklar aynı bir kanunla ihdas edilmiş olmayıp bazısı çok eski devir
lerin yarigarı olan atik müesseseler, kimi yeni zamanların mahsulü ve 
nihayet bir kısmı da Meclisi Hasın bir encümeni iken bakanlık haline gel
miş çok yeni dairelerdir. Umumiyetle bütün bakanlıklara bir mesul ba
kan riyaset eder. Kendisine bir siyasi müsteşar ve 2 veya 3 idari müs
teşar ve bunlardan maada müşavirler, hukuk müşavirleri, müdürler, ':sef
ler ve memurlar gibi siyasetle alakası olmıyan ve kabine değişikliklerin
den müteessir olmıyan daimi unsurlar yardım ederler. Bu müşterek esas
ları gördükten sonra kısaca muhtelif devlet dairelerine bir göz atabiliriz. 

Treasury (Hazine). - Bu daireyi idare eden 5 üyeden mürekkep 
Treasury Board = hazine heyeti vardır ki hemen hemen hiç içtima et
mez denebilir. Üyeler, işleri münferiden yaparlar. Hakikati halde bazı 

evrakın imzasından maada bütün işi üyelerden biri olan Maliye Bakanı 
yapar [9]. Kaideten Başbakan daima Birinci Lord, yani heyetin başıdır. 
Başbakanın bu mevkii muhakkak alması Hizım değilse de, bu suretle bü
tün hükumet mekanizmasını kuşbakışı mütalaa etmek kabil olduğundan, 
100 seneyi mütecaviz bir zamandanberi -bir iki istisna ile- bütün Baş
bakanlar bu mevkii muhafaza etmişlerdir. Diğer 3 Junior Lords (Tali 
Lordlar) ın mühim vazifesi siyasi müsteşara yardım etmektir. Bunlar 
da hükumet mürakıbıdırlar. Beşinci aza Second Lord -= İkinci Lord olan 
f;hancellor of the Exchequer [10] yani Maliye Bakanıdır. Bütün işi gören 

[9] Burada Bakan ve Bakanlık tabirlerini de sırf aşağı yukarı tekabül ettik

leri medlülleri ifade etmek i<:>in kullanctık. Yoksa İngilterecteki bir Bakanlık kı a

daki bir Bakanlığa nazaran bir çok farklar arzeder. 

[10 J Tahmin hilafına Maliye Bakanının Exchequer ile alakası yoktur·. tsim 

lıil' tarihi irtibatın rnahsulüdür. T('asury ve Exchequer ayrı daireleıdir. T a ury-



26 İNGİLTERED.E İCRA lJZV{j 

de bu üyedir. Parlamentoya karşı, varidatın münasip şekilde toplanmasın
dan, konan vergilerden, varidat ve masraf arasındaki muvazeneden, ke
za bütün para, bankacılık meselelerile alakalı hükumet tedbirlerinden, 
mahalli idarelerin istikrazlarından ve umumfyetle bütün mali hususattan 
mesuldür. Senelik bütçeyi hazırlar ve parlamentoda müdafaa ederek ge
çirir, darphaneyi idare eder, varidatın toplanmasına nezaret eder. Hü

kumet tarafından hazırlanan mali kanunlar Avam Kamarasında müza
kere edilip mukadderatları orada taayyün ettiğinden Maliye Bakanının 
Avam Kamarasına mensup olması lazımdır. Hakikatte eğer Başbakan 
Lordlar Kamarasına mensup bir kimse ise veya hükumet partisinin li
derliğini üzerine almamışsa Maliye Bakanı ekseriya hükumet partisinin 
lideridir. Bu keyfiyet mevkiin ehemmiyetini göstermeğe kafidir. Parla
mentoya karşı kendisine yukarıda arzettiklerimizden maada bir Finan
dal Secretary (mali müsteşar) yardım eder ve bu zat Avam Kamarasında 
Bakanın sözcüsüdür. Ayrıca bir de daimi (idari) müsteşar vardır ki 1919 
danberi hazinenin kısımlarını teşkil eden 3 dairenin (Department of Es
tahlishments, Department of Supply Services, Department of Finance) 
başıdır. 

Devlet varidatı başlıca posta, gümrük, iç gelir = Inland Revenue 
(memleket dahilinde toplanan vergiler) ve orman ve arazi daireleri va
sı tasile toplanır [11]. 

Admiralty (Bahriye Bakanlığı). - 1823 tenberi 11 azalı bir meclis 
( Admiralty Board) tarafından idare edilir. Buraya First Lord = Bah
riye bakanı, 5 tane Deniz Lordu ( Sea Lords ki bunlar yüksek rütbeli de
niz subaylarıdır), bir sivil Lord, bir siyasi müsteşar ve bir de idari müs .. 

t'e~ar girerler. Bu meclis İngilterede diğer birçok heyetlerin aksine olarak 
muntazam ve sık içtima eder. Nazariyatta azalar arasında fark yoktur, 

nin vazifesi amme hizmetlerine sarfedilecek miktarları hesaplamak, bunları temin 

etmek ve bu maksadı temin için icabeden kanunları hazırlayıp tahsil etmektir. 

Exchequerin vazifesi ise bu tahsisatın mahalline sarfedilip edilmediğini mürakabe 

etmektir. Exchequer tamamen müstakil olan Comı toller and Aurlitor Generann 

idaresindedir. Bu memur .hakim tahsisatı alır ve o makama intihapla gelmez, azle

dilmesi de ancak parlamentoyu terkip eden iki meclisin mü.,:terek isteğile olabilir. 

[11] Bu daireler Maliye Bakanına tabi addedilmekle beraber olrlukça muhta

riyetleri vardır, bilhassa pos•.a dairesi geni~ bir muhtariyetten istifade eder. Bu 

dairenin baııında olan Postmaster-General'in :\Iinistry'ye hatta bazan da kabineye 

dahil olduğunu .görmfüıtük. 
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fakat 1832 denberi Birinci Lord yani Bakan üstünlük kazanmıştır ve 
1869 ve 1872 meclis emirlerine göre Bahriye meclisinin yaptığı işlerden 
yani Bakanlık muamelatından parlamentoya karşı mesuldür. Bu uretle 
Bakanın sözü hakim demektir. Kendisinin kararlarını beğenmiyen arka
daşları istifa edebilirler veya Bakan çekilebilir ki o zaman bahriye mec
lisi dağılır. Binaenaleyh Birinci Lord (yanında bir müşavere heyeti bu
lunan) Bahriye Bakanı demektir, Deniz Lordları (ki yüksek rüt beli su
baylardır) idari işlere bakarlar, sivil Lorda ve müsteşarlara da idari iş

ler verilebilir. 

War Office (Harbiye Bakanlığı). -Birçok değişikliklere maruz kaldık" 
tan sonra nihayet 1904 de bir Army Council (Ordu Meclisi) kurulmuştur. 
Bu meclis 3 sivilden ve 4 yüksek rütbeli subaydan mürekkeptir. Harbiye 
Bakanı bu meclisin reisidir ve parlamentoya karşı Bakanlığın işlerinden 
mesuldür. Bu teşkilat birinci büyük harp esnasında iyi işliyerek muvaf

fakiyet gösterdiğinden değiştirilmemiştir. Bakanlığın parlamento ile ala
kalı işleri, tahminlerin hazırlanması, hesabat, tediyat, kayıt ve sicıl iş

leri siviller tarafından ifa edilir. İmparatorluk Genelkurmay Dairesi, 
Adjutant-General, Quartermaster-General, Master General of Ordnance 
dairelerinin işleri de subaylar tarafından görülür. Bakanın ve meclisin 
vaziyetleri aynen bahriyede olduğu gibidir. Yani Bakanlığın işlerinden 

mesul olan Harbiye Bakanıdır. Ordu meclisi ise istişari bir heyettir. 

Ministry of Air (Hava Bakanlığı). - 1917 tarihli bir kanunla ayrı 
bir Bakanlık olarak kurulmuştur. Burada da Air Council (Hava Meclisi) 
vardır ki Hava Bakanı bunun reisidir. Bu Bakanlıkta da vaziyet Bahriye 
ve Harbiye Bakanlıklarındaki gibidir. Fakat burada siviller daha az yer 
almaktadır, 

Ministry of Pensions (Tekaüt Bakanlığı). - 1916 tarihli bir kanunla 

l\:urulmuştur. Eskiden ayrı makamlardan emekli maaşı alan kim elerin 
muamelatı bu Bakanlıkta birleştirilmiştir. Bakanlık sadece askeri eşhasa 
maaş verir. Bu maaşları memleketin her tarafına yayılmış şubeleri va
sıtasile tevzi eder. Londradaki Bakanlık da bu tevziatı mürakabe eder. 

Foreign Office (Dışişleri Bakanlığı). - İngilterenin diğer mü takil 
memleketlerle siyasi münasebetlerini idare eder. Bu Bakanlığın i leri 9 
~iyasi ve 8 idari şube tarafından görülür. Siyasi şubeler coğrafi e~ a lara 
istinat eder. Bunlar Amerika, örta Avrupa, Cenubi Avrupa, Yakın ·ark, 
Uzakşark, Mısır, Şimali Avrupa, Garbi Avrupa ve Milletler Cemiyeti şu-
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beleridir. İdari şubeler muhaberat (şifre işlerile uğraşır ve haberleri 
ulaştırır), haberler (matbuata haberler verir), pasaport, muahedeler, hu
kuk müşavirliği, kitaphane ve evrak mahzeni, başkatiplik, ve konsolosluk 

şubeleridir. 

Baştaki Bakan faaliyetlere diğer Bakanlıklarda olduğundan daha 
fazla hakimdir ve Bakan tarafından alınan veya tasdik edilen kararların 
miktarı daha fazladır. Yine Dışişleri Bakanlığı diğer Bakanlıklara naza
ran parlamentoya karşı geniş bir serbestiden istifade eder, parlamentoya 
mf'mleketin dış siyaseti hakkında sadece umumi surette malumat verir. 

ColDnial Office (Müstemlekeler Bakanlığı). - 1854 de kurulmuştur. 
1907 den 1921 e kadar Bakanlığın müstemlekeler ve mahmi devletler şu
besi ve dominyonlar şubesi olmak üzere iki şubesi vardı. 1921 de Yakın
şarktaki mandaların idaresile meşgul olmak üzere bir Ortaşark şubesi 

Have edildi. Dışişleri Bakanlığı gibi bu Bakanlık da coğrafi esaslara müs
tenit şubelerden müteşekkildir. Ortaşark, Hindi Şarki, Uzakşark, Şarki 

Afrika ve imparatorluğun diğer mühim kısımlarına tekabül eden 19 şu

besi vardır. Buralara gönderilen valiler vasıtasile bu müstemlekeler ida
re edilir. 

Dominions Office (Dominyonlar Bakanlığı). - Kendi kendini idare 
eden dominyonların zamanla ehemmiyetlerinin artması, bunların anava
tanla olan münasebetlerinin önem kazanması ve bunlara idare hususunda 
yapılacak yardım ve tavsiyelerin fark arzetmesi neticesi 1925 senesinde 
Dominyonlar Şubesi bir Bakanlık haline getirilmiştir. Fakat Müstemleke
ler Bakanlığından tamamile ayrılıp müstakil bir Bakanın idaresine ve
rilmesi 1930 senesinde olmuştur. Birisi İrlanda işlerile meşgul olmak 
üzere 4 şubesi vardır. 

India Office (Hindistan Bakanlığı). - 1858 de kurulmuştur. Başta 
bir Bakan vardır. Kendisinin müşaviri olarak bir Hindistan Meclisi (India 
Council) vardır. Bugün meclis 8-12 üyeden terekküp eder. Üyeler, asgari 
yarısı en aşağı 10 yıl Hindistanda memuriyette bulunmuş veya ikamet 

etmiş kimselerden olmak üzere, Bakan tarafından 7 senelik bir müddet 

için seçilir. Bakanlığın mall, askeri, siyasi, hukuki işler ve umumi hizmet
leri, gelir ve istatistik ve nafıa işleri şubeleri vardır. Bugün Hindistan 
daha ziyade Hindistanda bulunan İngiliz erkanı tarafından idare edil
mektedir. Bakanlığın rolü daha ziyade arada irtibat vazifesi görmektir. 

Home Office (İçişleri Bakanlığı). - Tamamile dahili işlerle meşgul 
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olur. Fakat kıt'a devletlerindeki Dahiliye Bakanlıklarına tekabül etmez. 
Bu makamın tarih boyunca gelen vazifelerine ilaveten 19 uncu asrın ka
nunları bir sürü vazifeler yüklemişlerdir. Bir defa Bakanlık Londra po
lisini doğrudan doğruya idare eder; İngiltere, Gal ve Şimali İrlanda po
lis teşkilatını teftiş ve mürakabe eder ve bunlara müteallik nizamat vaze
der. İşçiler ve fabrikalar hakkındaki bazı kanunların tatbikatını kontrol 
c~er. Fakat mesela Fransada olduğu gibi mahalll idareler üzerinde mü
temerkiz bir otoriteyi haiz bir Bakanlık değildir. Bütün memlekette, 
county ve borough'lerdeki polis masraflarının yarısını Bakanlık verir. 
Diğer vazifeleri meyanında taca . (krala) verilen arzuhalleri kabul ve ha
yale etmek, kralın imzalıyacağı emirleri ve vesikaları hazırlamak, af 

ırnkkının kullanılması hususunda vaki müracaatleri tetkik etmek ve bun
lar hakkında mütaıaa beyan etmek, seçim cedvellerini tanzim ve seçimin 
yapılmasını kontrol etmek, yabancıların vatandaşlığa kabulünü kontrol, 
hakimlerin dolaşması ( assize) programını tasdik etmek, milli ve mahalli 

hapishaneleri kontrol etmek gelmektedir. 

İngilterede kıt'a memleketlerinde olduğu gibi bir Adalet Bakanlığı 
yoktur. Böyle bir Bakanlığın işleri İngilterede, muhtelif makamlar ara
sında taksim edilmiştir ve o makamlar tarafından ifa edilmektedir. Bu 
makamların başında Lord Chancellor gelmektedir. Bu makamın menşei 
çok eskidir ve uzun bir tarihi vardır. Bugün High Court of Justice ve 
Courts of Appeal (yüksek mahkemeler) in baş hakimidir; Meclisi Hasta 
Adliye Encümeninin reisidir; kabinede en mühim hukukçu azadır ve bin
rıetice Bakanlara hukuki meselelerde müşavirlik yapar; şeklen olmasa 
bile, yüksek adli mansıplara yapılacak tayinler hakkında tavsiyede bu
iunur; County mahkemelerinin hakimlerini ve sulh hakimlerini tayin ve 
azleder; Lordlar Kamarasına riyaset eder ve -kendisi Lord ise, ki bugün 
muhakkak Lorddur- müzakerata serbestçe iştirak eder [12]; hukuku 
amme takibatına müteallik nizamatı tasdik eder; ve, tabii, kabine mü

zakeratına iştirak eder. Kendisi müstakil bir Bakanlığın başında olma

makla beraber faaliyetleri ve nüfuzu hükumet hayatının her safhasına 
saridir. 

Bundan sonra Attorney General ve Solicitor General gelir. Bunlar 
diğer hukukçu erkanı teşkil eder. Her ikisi Ministry'ye girerler. Birincisi 
ekseriya kabineye de iştirak eder. İktidarda olan partinin en meşhur hu
kukçuları arasından seçilirler. Her ikisi de Avam Kamarası azasıdır ve 

(12) Lord Chancellor'luk mevkiine tayin edilen zat Lord değilse derhal kral 

tarafından kendisine ıordluk payesi ihsan edilmektedir. 
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hükumet değişmesile beraber vazifelerinden çekilirler. Vazifeleri bir defa 
kabineye ve devlet dairelerine hukuki meselelerde müşavirlik hususunda 
Lord Chanchellor'a yardım etmek, ve sonra tacı (kralı) davalarda ve bil
hassa mühim cinai ve siyasi davalarda temsil etmektir. 

4. 

Yukarıda arzedildiği üzere takriben bir asırdanberi parlamentodan 
umumi tahsil ve sıhhatle alakalı bir sürü kanunlar çıkmıştır. Yine sosyal 
ve ekonomik münasebetleri mürakabe etmek istiyen bir sürü yeni tedbirler 
yeni teşkilata ihtiyaç hissettirmiştir. Böylece mevcut Bakanlıklara ye
nileri ilave edilmiştir. Bunlardan dördü ekonomik ve ikisi de sosyal iş

lerle meşgul olmaktadır. Bu altı Bakanlıktan üç tanesi bugünkü mevcu
diyetlerini 30 seneden ileri gitmiyen kanunlara borçludurlar. 

Board of Trade (Ticaret Meclisi). - Bir meclis şeklindedir. Fakat 

bu heyet hiçbir zaman içtima etmez ve bütün işleri bu meclisin reisi 
görür. Bu daire İngiliz gemilerini tescil eder ve deniz dairesi vasıtasile 
ticari deniz nakliyatını idare eder. Ticaret gemilerinin emniyeti hakkında 
tcılimat vazeder ve bunların tatbikını kontrol eder. Limanları kontrol 
eder, ve deniz fenerlerinin bakımını ve idamesini temin eder. Dahili ve 
harici ticarete ait istatistik malfımatı toplar ve umumiyetle İngiliz ticari 
menfaatlerini takip eder ve gözetir. İhtira beratı ve alameti farika işle

rini, ölçü ve ağırlık işlerini idare eder, iflas davalarının hukuki olmıyan 
taraflarını mürakabe eder, şirketleri tescil eder. Bir de madenler dairesi 
vardır ki parlamentoda bir siyasi müsteşarla temsil edilir. Bu daire kö
mür istihsalatını idare hususunda mühim rol oynar. 

Ministry of Transport (Münakale Bakanlığı). - 1919 da kurulmuş
tur ve asıl maksat da devlet tarafından işletilmekte olan demiryollarının 
hlaresi idi. Fakat 2 sene sonra demiryolları hususi teşebbüslere iade edi
lince bu Bakanlık sönük bir vaziyete düşmüş hatta ilgası bile teklif edil
miştir. Bugün Bakanlığın bir dairesi ufak demiryollarının (dekovil), dok

ların, limanların, kanal ve yolların inşası hususlarile iştigal eder. Mali 
işler dairesi nakil ücretleri ve tarife işlerile, üçüncü bir daire de amme 
hizmetlerini gören işletmelerde emniyet meselesile meşgul olur. 

Ministry of Agriculture (Ziraat Bakanlığı). - 1919 da kurulmuştur. 
Mali zorluklar tasavvur edilen bir rok işlerin yapılmasını irnkansız kıldı

ğmdan 1921 de bir kısım salahiyetleri geri alınmıştır. Bugünkü daireleri: 
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a) Mali işler (ziraat tedrisatının ve zirai araştırmaların masraflarile uğ

ra51r), b) Arazi ve mahsulat (ufak arazi, devlet arazisi mevzularile ve 
tohum ve gübre temini meselelerile iştigal eder), c) İstihbarat (hayvan 
hastalıklarile mücadele hakında malfımat temin eder ve usullerini öğre
tir), d) Dalyanlar (hakkında malumat toplar, istatistikler yapar, bunlara 

müteallik emirler ısdar eder ve balıkçılık sanayiinin inkişafına yardım 

eder) daireleridir. 

Ministry of Labour (İş Bakanlığı). - 1916 da kurulmuştu ve o za
mana kadar tatbiki ticaret meclisi tarafından mürakabe edilen bir çok 
kanunların tatbikı vazifesi verilmişti. Birinci harp müddetince bazı iş 

meselelerine diğer Bakanlıklarca görülmeğe devam olundu. Bugün Ba
kanlığın vazifesi şu belli başlı kanunların tatbikı ve bunların kontrolüdür. 

1909 tarihli The L.abour Exchanges Act, bu kanunla işçilerin iş \'e iş 
sahiplerinin amele bulabilmelerini temin maksadile bütün memlekete şa
nın bir teşkilat kurulmaktadır. 1911 ve 1920 tarihli The National (Unem
ployment) Insurance Acts, bu kanunlarla ev işlerinde ve ziraat işlerinde 
çalışanlardan maada bütün işçiler işsizliğe karşı sigorta edilmektedir. 1909 

ve 1918 tarihli Trade Boards kanunlarile asgari yevmiyelerin miktarını 

tesbit etmek ve işçinin istismar edilmesine mani olmak maksadile işçi

lerin ve iş sahiplerinin mümessillerinden mürekkep muhtelit heyetler ku

rulmaktadır. 1919 tarihli The Industrial Courts kanunile iş meselelerinden 
doğan ihtilatların hallinde hususi mahkemeler kabul edilmiştir. Bütün bu 
sahalarda hükumetin umumi siyaseti amele birliklerinin, patron dernek
lerinin ve diğer ihtiyari teşekküllerin faaliyetlerini teşvik ve himaye ol
muştur ve Bakanın vazifesi de bir kontroldan ziyade hükumet dışındaki 
bu teşekküllerle işbirliği yapmak ve işçi - iş sahibi arasındaki müna e
betlerin daha sağlam esaslara müstenit olarak kurulmasını temin et
mektir. 
1 • ' '!'~ : 

z 
Ministry of Heatth (Sağlık Bakanlığı). - 1919 da kurulmuştu. En 

mühim vazifeleri mevcut dairelerden biri tarafından görülmekte olan iş
lerdi. Böylece Bakanlık maarif meclisinin analar ve ufak çocukların sıh
hati ve mektep çocuklarının sıhhi bakımdan teftişleri ve tedavileri hu

hususundaki saiahiyetlerini; İçişleri Bakanlığının çocuk sağlığını koru

ma, sinir ve ruh hastalıklarından korunma hususundaki salahiyetlerini; 

Tekaüt Bakanlığının ordudan ayrılan sakat subay ve erler bakımından 
h:ıiz olduğu vazifeleri devralmıştır. Keza 1911 tarihli Milli Sigorta Kanu

nunun sıhhat hakkındaki hükümlerinin tatbikı da bu Bakanlığa devredil

miştir ve nihayet 19 uncu asırda İngilterede memleketin idaresinde mü-
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him bir vaziyet arzedip sonradan ilga edilen mahalli idareler meclisinin 
bir çok salahiyetleri ve vazifeleri takımile Sağlık Bakanlığına devredil
miştir. Bu meyanda mahalli idarelerde temizliğe ait çalışmalarda ahenk 
ve vahdet temini, sari hastalıklarla ve veremle mücadele, gıda ve ilaç sa
tısını kontrol ve bunların imal ve ihzar edildikleri yerlerin tefitş, ma
halli idarelerin vergi tarhı salahiyetlerini mürakabe, mahalli hesapların 

kontrolü vesair hususat ilave edilebilir. 

Ministry of Education (Maarif Bakarılığı). - Vaktile meclisi hasın 
bir encümeni olan Maarif Encümeni 1988 da Maarif Meclisi halini aldı. 

1944 tarihli bir kanunla da bu meclis bir Bakanlık halini almıştır. Zaten 
meclis halinde iken de işler bilfiil meclisin reisi tarafından idare edilirdi 
ve meclis asla toplanmazdı. Maarif Bakanlığının kontrolü üniversitelere 

ve yüksek tahsile kadar uzanmaz. Fakat ilk öğretimde oldukça mer
kezin kontrolü vardır. Mahalli idareler o mıntakada lüzumu kadar mek
tep açmağa ve parlamentonun mali yardımına mazhar olmak için de 

1926 tarihli Education Code'a uymağa mecburdurlar. Her sene okutulacak 
mevzular, hocaların ehliyeti, mekteplerin kadrosu ve mektep binalarının 
eb'adı ve sıhhi durumları hakkında Bakanlıkça yeniden talimat ısdar edi
lir. Bundan daha yukarı olan tahsil müesseselerine Bakanlık mali yar
dımlar yolile tesir icra eder. Bakanlık öğretim sistemleri tertip etmez, 
binalar inşa etmez, hocaları istihdam veya kontrol etmez, ders kitapla
rile ve müfredat programlarile (umumi surette meşgul olması müstesna) 
uğraşmaz. Daha ziyade vazifesi county ve borough'lar tarafından idare 
edilen öğretime nezaret, bunlar arasında işbirliğini temin, yardım gören 
mektepleri (ve talepleri üzerine diğerlerini) kontrol, tahsil hakkında tet
kikler yapmak, bültenler ve raporlar neşretmektir. 1902 tarihli bir kanun 
m~halli mektep heyetlerini lağvederek bunların vazifelerini county ve 
borough meclislerine devretmiştir ki herbirinin bu husus için bir encü
men bulundurması şart kııınmıştır. İşte Bakanlığın başlıca teması bu en
cümenlerle olmaktadır. 

5. 

Bütün bu izahatımızla görüyoruz ki İngilterede Bakanlar hem birer 
hükumet uzvu hem de birer dairenin başıdırlar. Bir araya geldikleri za
man, yani hükumet olarak memleketin siyasetine şekil ve istikamet ve
rirler. Kendilerinin yardımcıları olarak bu siyasetin tahakkuk ettirilme
sine vasıta olacak bir teşkilat da mevcuttur, ki bu teşkilat siyasetle ala
kaları olmıyan daimi memurlardan mürekkeptir. 
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Bu teşkilatın yukarıda gördüğümüz üzere vazifelerini hatırlarsak 

MJ..liye Bakanlığının irad ve servet vergisi toplıyarak, gümrük alarak, or
man resmi alarak devlete varidat temin ettiğini yani ta başlangıçta işa
ret ettiğimiz üzere devletin mevcudiyetini idame edebilmesi için lüzumlu 
vasıtaları tedarik ederek idarenin vazifelerinden birini gördüğünü müşa
hı:>rle ederiz. Keza Posta Bakanlığı da bir taraftan fertlerin muhabere ih
tiyacını, diğer taraftan da bunun mukabilinde gelen varidatla devlete gelir 
~-emin ederek idari vazifeler ifa etmektedir. 

İçişleri Bakanlığı, bir defa Londra polisini doğrudan doğruya idare 
,_,tmesi, krallığın geri kalan kısımlarının polis teşkilatını teftiş etmesi ve 
bu teşkilat için talimat vazetmesi, hapishaneleri idare etmesi, hususi ka
nunlarla kendisine yükletilen fabrikalar, madenler, mezarlıklar, patlayıcı 
maddelerle uğraşan iş yerlerinin mürakabesi hususları idarenin zabıta 

ve kanunların tatbikatını temin vazifesinin ifasından başka bir şey de
ğildir. 

Yine mesela Ticaret Meclisinin gördüğü tüccar gemilerinin tescili, 
bunların emniyeti hakkında talimat vaz'ı ve bunların kontrolü, deniz fe

nerlerinin bakımı ve idamesi, ticaret şirketlerinin tescili, ihtira beratı 

\ e alameti farika, ölçüler işleri, günlük alelade idari işlerdir. 

Sıhhat Bakanlığının ufak çocukların ve mektep çocuklarının sıhhi ba

kımdan teftiş ve tedavileri, sari hastalıklarla ve veremle mücadele, gıda 
ve ilaç satışlarını tanzim faaliyetleri de yine idari faaliyetlerdir. 

Hatta milli müdafaa ihtiyacına cevap veren Harbiye Bakanlığında 
sivillerin çevirdiği tahminlerin hazırlanması (masraf), hesabat, tediyat 
işlerinde; Dışişleri Bakanlığının muhaceret, muahedeleri hazırlama, mat
buata haberler verme işlerinde idare cephesini görmek mümkündür. 

Yukarıda yeni ihdas edilen Sıhhat, Mesai, Tekaüt, Münakale Bakan
lıkJarını anlatırken, Ticaret ve Maarif Bakanlıklarını görürken müşahede 
ettiğimiz gibi yeni kanunlar yeni teşkilat kurulmasına sebebiyet vermiş 
ve yine muhtelif kanunlarla hükumet teşkilatına yüklenen idari vazifeler 

de gittikçe artmıştır. 

Fakat İngilterede kıt'a devletlerinde olduğu gibi tam manasile mer
keze bağlı bir taşra teşkilatı ortaya çıkamamıştır. Bilfarz İçişleri Bakan
lığının gönderdiği polis müdürleri görülmez. Zabıta salahiyeti mahalli 

idareler tarafından kullanılmakta, İçişleri Bakanlığının ise yukarıda 

arzettiğimiz gibi teftiş ve mürakabesi mevzuu bahsolmaktadır. Keza 
Maarif Bakanlığının bir taşra teşkilatı yoktur, arzettiğimiz gibi bu Ba-

tda:-.- - s 
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kanlığın da üstün bir murakabesi ve yardımlar yaparak tesirleri mevzuu 
bahsolabilir. Bu vaziyet aşağı yukarı bütün Bakanlıklar için böyledir ve 
~kinci büyük harbin ne gibi değişiklikler vücuda getireceğini de şimdiden 

kestirmek kabil değildir. 
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AMME HİZMETLERİ TEŞKİLATINDA FRANSA VE 

İNGİLTEREDE TATBİK EDİLEN USULLERİN 

SİSTEM BAKIMINDAN MUKAYESESİ 

ATIF ERDE~ 'GEÇTİ 

1 

Fransız ve İngiliz amme hizmetleri teşkilatında tatbik edilen usul
lerin sistem bakımından mukayesesi olan mevzuumuza girmeden evvel, 
amme hizmeti mefhumu üzerinde biraz durmak icabetmektedir. Zira, bu 
mefhumun tarifi, mahiyeti, kıstası hakkında, doktrinde pek fikir birliği 

görülmemektedir. 

Realist bir görüşten hareket eden Duguit, Jeze, Bonnard gibi müel

lifler, devlete, amme hizmetlerinin teşkilatlandırılmasından ibaret bir 

müessese nazarile bakmışlar, onun psiko-sosyolojik menşeini tamamile 

ihmal etmişlerdir. 
Maamafih devletin fonksiyonları gözönünde tutulursa bu müelliflere 

hak vermek lazım gelir. Çünkü, bu müelliflerin gayesi umumi ihtiyaçları 
tatminden ibaret görünmektedir. 

Bu umumi ihtiyaçları tatmin için kurulan teşebbüsler amme hizmet
leri teşkilatını vücuda getirir. Fakat aynı gayeye müteveccihen faaliyet 
gösteren hususi teşebbüsler de mevcuttur. 

Bunların faaliyetini de amme hizmetine ithal etmek kabil midir? 

Amme hizmetlerini tefrik edecek kriteryum nedir? Bunu araştıran müel

lifler bilhassa icrai idare ismi verilen rejimi gözönünde tutarak mütalaa 

yürütmektedirler. Bu fikirden hareket ederek, amme hizmetlerini umu
miyetle, ammenin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere daimi ve muntazam 
surette ve amme hukuku usullerile çalışan bir teşebbüstür demektedirler. 

Fransada amme hizmetleri bu tarife uyar bir şekilde teşkilatlandı

rılmıştır. Yani, her amme hizmetinde, farifte saydığımız üç karakter 

mevcuttur. Ancak hizmetin mahiyetine ve amme kudretini kullanan mer

cilere göre teşkilat tehalüf etmektedir. 

1 - Devletin bizzat kendi memur ve ajanları vasıtasile ifa ettiği 

hizmetler, amme hizmetlerinin en mühim grubunu teşkil eder. (Services 

en regie) ismi verilen bu hizmetler, devlet idari teşkilatına muvazi ola-



36 iNGİLTERE VE FRANSADA AMME HİZMETLERİ 

rak merkezi idare ve ( departement) veya ( commune) mahalli idareler 

tarafından ifa edilirler. 
Ancak şunu da söyliyelim ki Fransız idari teşkilatında mahalli ida

reler (administration locale), başlıca merkezi idarenin harici hizmetleri
nin işlemesini kolaylaştırmak üzere, memleketi muhtelif taksimata ayırıp 
her birine hükmi şahsiyet vermek ve merkezi alakadar eden hizmetlere 
ilaveten, kendilerine mahalli mahiyette bazı hizmetler tahmil etmek su
retile meydana gelmiş olan (souscripstion territoriale) denilen teşekkül
lerdir. 

Bu suretle devlet teşkilatı mahalli ve merkezi idarelere ayrılmakta, 
mahalli idarelerden departement (vilayet) ve commune'ler hükmi şahsi .. 

yeti haiz olarak amme hizmetleri ifa etmektedirler. 
Bu amme hizmetlerinin başlıca vasıfları umumi ve bütün meı:nlekete 

şamil olmaları ve idari masraflarının merkezi veya mahalll idarelerden 
birinin umumi patrimuanından itfa edilmesidir. 

Bu gibi hizmetlerin masrafları bir bütün teşkil eder ve umumi pat
rimuanın gelirlerinin bütününden ödenirler. Yani bütün gelirler bu pat
rimuanın içinde bir kül olur ve her hangi bir hizmetin masrafına tefrik 
edilmeksizin karşılık teşkil eder. Buna bütçede (varidatın ademi tahsisi) 
prensibi ismi verilir. Jeze'e göre bu umumi kaide umumi patrimuanlara 
bağlı amme hizmetlerini tefrike medar olabilecek bir kıstastır. 

A) Devletin başlıca amme hizmetlerini gören merkezi idare, cum

hurreisi, başvekil ve nazırlardan mürekkep bir icra heyetinden ibarettir. 
Askeri hizmet, dahili emniyet, harici münasebat, maliye ... gibi mü

him amme hizmetleri doğrudan doğruya merkezi idare tarafından ifa 
edilmektedir. 

Başlıca icra uzuvları olan nazırların bu hususta geniş salahiyetleri 
mevcuttur. 

a) Mahalli idari otorite olan prefet (valiler) in tasarruflarını kon
trol ederler. 

b) Nezaretlerinin bütün memurlarına hiyerarşi bakımından üstün
dürler ve madun idari otoriteler üzerinde vesayet hakları vardır. 

Merkezi idare organları malik oldukları bu salahiyetlerle, merkez 
teşkilatından başka mahalli idare teşkilatında da kuvvetli otorite sahibi 
oldukları görülmektedir. 

B) Mahalli idareler. 

Evvelce mahiyetlerini kısaca izah etmiş olduğumuz ve devlete ait 
bir takım amme hizmetleri ifa eden bu teşkilat, hükmi şahsiyeti haiz ve 
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idari otoriteye sahip (departement) ve (commune) lerden ibarettir. 
Mahalli idareler, başlıca merkezi teşkilata bağlı hizmetlerin, mahalli 

(harici) kısmını ve bunları ifa eden merkezin mümessili ile, m~halli idari 
otoriteler ve bunların gördüğü mahalli mahiyette hizmet teşkilatından 

ibarettir. 

a) Departement1'larda merkezi idareyi temsil ve ona ait hizmetlerin 
ifasını temin eden bir prefet (vali) mevcuttur. 

Bundan başka vilayet idari otoriteleri (Autorites administratives 
departementales) vaziyetinde olan conseil general (umumi meclis) ve 
commission departementale bulunmaktadır. Bu iki teşekkülün salahiyet
lerine dahil hizmetler daha ziyade mahalli mahiyettedir; bu salahiyetleri 
(mahalli idari otoritelerin hususiliği) (specialite des autorites adminis

tratives locales) prensibile izah edilmektedir. Filhakika bu salahiyet an
cak mahalli menfaatleri alakalandıran meselelere şamildir. Mahalli men
faat ise ancak, ayrılabilen; t'ecerrüt edebilen ihtiyaçlarda mevcuttur. 

Diğer taraftan bu gibi ihtiyaçların mahallinde dah~ı iyi karşılanacağı 
ve merkezi idarenin müdahalesindeki güçlükleri ortadan kaldıracağı dü
şünülerek bu gibi mahalli teşekküllere amme kudreti tanınarak bazı am
me hizmetleri tevcih edilmiştir. Bu hizmetlerin başlıcaları: 

aa) Vilayet maliye ve patrimuanmın idaresi. Jeze ve Bonnard'a göre 
bu salahiyetlerin mezkur organlara tanınması, kendilerine merkezi ida
reye nazaran malik oldukları muhtariyeti ve hükmi şahsiyetlerini verir. 

bb) Dahili ve vilayetler arası yolların inşa ve muhafazası. 
cc) İçtimai yardım müesseseleri tesisi. 
dd) Zirai tedris hizmeti, gibi vazifelerdir. 

Fakat vilayet idari organlarına bu amme hizmetleri verilmesi, bun
ları tamamen serbestçe ifa edebilecekleri manasını tazammun etmez. 

Filhakika merkezi idarenin mümessili olan prefet'nin aşağıda yaza
cağımız vazifeleri, bu iki organ üzerinde haiz olduğu salahiyeti göster
mektedir: 

Conseil general ve commission departementale'in kararlarını hazır

lar; bu itibarla a-bu iki müesseseye verilmiş işler önce prefet'nin tetki
kinden geçer. (İptal edebilir) b-Kararları icra eder. 

b) Commune'ler hükm1 şahsiyeti olan ve bazı amme hizmetlerinin 
ifası kendilerine bırakılmış olan diğer mahalli idare teşkilatlarıdır. Or
ganları: conseil municipal (belediye meclisi) ve onun dahilinden münte
hap maire (belediye reisi) dir. Commune'lere departement'ların üze !e
rine aldıklarından başka pek az amme hizmeti kalmıştır. 
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Başlıcaları, şehir ve köy yolları, köy arası yolları (Chemins vici
neux) ve emniyet hizmetidir. (garde champetre). 

Fakat prensip itibarile commune'ler aşağıdaki kayıtları nazarı iti
bare almak şartile ammeye faydalı her türlü hizmeti teşkilatlandırabi

lirler: 

aa) Kanuni memnuiyetleri nazarı itibare almak. 
bb) Devlet inhisarında bulunan hizmetleri gözönünde tutmak. 
cc) Eğer hizmet i~tisadi teşebbüs şeklinde ise, kanunla tesis edilmiş 

olmalı ve amme menfaatine uygun bulunmalıdır. 

Maire (belediye reisi) müntehap olmasına rağmen, merkezi idarenin 

organı sıfatile de commune dahilinde rol oynamaktadır ve bu salahiyet

leri kullanırken mafevk idarenin otoritesi altındadır. 
Commune mümessili sıfatile hareket ettiği hallerde mafevk idarenin 

sadece nezareti altındadır. 
Prefet, maire'i kontrolünde, ancak emniyeti tanzim mahiyetindeki 

kararlarını tecil veya iptal eder; fakat bu mahiyette olmıyan kararları ve 
belediye reisinin yaptığı mukaveleleri iptal edemez. 

Mahalli idare teşkilatları, ifa ettikleri amme hizmetleri ve organla
rının salahiyetleri hakkındaki bu kısa tetkikimiz gösteriyor ki, Fransada 
bu idarelerin merkeze nispetle muhtariyetleri pek azdır. 

Bir taraftan, merkezi idare kendine bağlı amme hizmetlerini, mü
messilleri vasıtasile en küçük mahalli idareye kadar sokmakta, diğer ta

raftan mahalli amme hizmetlerinin ifasını da yine bu mümessiller vası
tasile kontrol etmektedir. 

2 - Fransada, amme hizmetleri, devlet teşkilatından başka, hususi 
idareler halinde de teşkilatlandırılmıştır. 

Bunların merkezi idareden ayrı teşkil edilmeleri, ayıran kıstaslar ve 
sebepleri, muhtelif müelliflerce değişik surette izah edilmektedir. 

Hauriou'nun fikrine göre, bu iki nevi amme hizmetleri mutlaka umu
mi, yani bütün memlekete şamil olmıyabilirler; muayyen bir mıntakanın 
bütün ihtiyaçlarına cevap verecek mahiyette de değildir. 

Bunlar daha ziyade mesleki mahiyette faaliyetler gösterirler ve her 
biri bir nevide ihtisaslaşmayı ifade eder. Bu vaziyetjn neticesi olarak 
mezkur teşekküllerin salahiyetlerinin hudutları da gördüklerı amme hiz
metile takyit edilmiştir ve binnetice, devlet, kendisile rekabet edebilecek 
umumi salahiyetleri bulunmıyan ve ihtisaslaşmış hizmetlerile kendisine 
yardımları dokunan bu idarelere müsamaha gösterir. 

Jeze ise tamamile hukuki bir noktai nazardan hareket ederek, bazı 
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amme hizmetlerinin hususi idareler vasıtasile ifası sebeplerini araştırma
makta, ancak hukukan bunların ayrılığının ne suretle vücuda geldiğini 
tetkik etmektedir. 

Evvelce de arzettiğimiz gibi, devlet tarafından ifa edilen amme hiz
metlerinin masrafları umumi patrimuandan tesviye edilmektedir; keza 
devletin muhtelif hizmetlerden elde ettiği varidat da bu umumi patrimuan 

içinde erimektedir; yani bu vaziyette, muayyen bir varidatın, muayyen 
bir hizmetin masraflarına tahsis edilmesi gibi bir hal yoktur. 

Bazı hallerde ise amme hizmetinin idare masrafları umumi patri
muandan alınmaz, bu hizmetten elde edilen varidat ta umumi patrimuana 
girmez. 

Bu hizmetlerin devamlı olarak görülmesini temin için hususi bir 
patrimuan teşkil edilir, ve bu patrimuanın devamlı «periodique» gelirlerle 
beslenmesi temin edilir. Bu suretle hizmetin gelir ve masrafları hususi 
patrimuanı teşkil eder. Bu vaziyette amme hizmetinin, hükmi şahsiyeti 
haiz bir amme müessesesi tarafından görüldüğü kabul edilir. 

Bonnard da bu nevi teşkilat şeklini «Ürganisation en regie» ismini 
verdiği merkezi idarenin bir şekli farzediyor, ve farkı bu amme hiz.meti
nin kendisine mahsus bir patrimuanı bulunmasında görüyor. Amme mü

esseseleri, amme menfaatine hadim müesseseler ve imtiyazlı amme hiz
metleri şekillerinde görülen bu teşkilatlar arasında merkezi idareye ta
biiyetleri bakımından ve bu tabiiyeti azaltma usullerine göre sadece bir 
derece farkı bulunduğunu ileri sürmektedir. Filhakika devletin bizzat 
gördüğü amme hizmetinde idare edenlere sıkı bir tabiiyet mevcuttur, di
ğerlerinde ise derece ile bu tabiiyet azalmaktadır. Hatta bu bakımdan 
devletin gördüğü amme hizmetile diğerleri arasında yalnız bir derece 
farkı bulunduğu iddia olunabilir. Netice itibarile, burada, idari ademi 
merkeziyetten farklı olarak hizmet ademi merkeziyeti mevcuttur, zira 
hizmeti idare edenlerin muhtariyeti yerine bizzat hizmetin muhtariyeti 
görülmektedir. 

Hususi idareler, başlıca iki nevi müessese şeklinde görülmektedir: 

1 - Birinciler, amme müesseseleridir. (Etablissement public) Hau
riou'ya göre, bunlar devlete bağlı (incorpore) teşekküllerdir ve şahsiyeti 
hükmiyeyi haizdirler. Bu hizmetlerde başlıca iki karakter göze çarpmak
tadır: 

a) Hususi bir hizmettir. Bu hususiliği de ihtisaslaşma şeklindedir. 

b) Aynı zamanda, hükmi şahsiyeti de vardır ve bu karakterile ve

kaletler gibi zahiri bir muhtariyet ve mali ferdiyete (ayrı bütçe faslı) 
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malik bulunan, fakat hakikatte hukuki ehliyetleri olmıyan hizmetlerden 

ayrılırlar. 

Bu müesseselerin hepsinin hukuki şahsiyetleri aynıdır; haklarının 

kullanılmasında rastlanan engeller ancak harici bir tesir olan idari ve
sayetten neşet edebilir. Filhakika devlet, bu müesseselerin, kendilerini 
ihtisas kadrosu dışına çıkarmıyacak külfetleri havi '< liberalite» leri ka

bullerine muvafakat ediyor. (Fr. Md. K. 910 ve 937 hibe kabulü). 
Jeze'e göre, amme müesseselerinde başlıca iki hususi vasıf göze 

çarpmaktadır: a) Bir amme hizmeti mevcuttur, b) bu hizmetin masraf
larına tahsis edilen hususi bir patrimuan vardır ve bundan dolayı patri
muanı idare edenlerin, varidatı hizmetin masraflarına tahsis etmek sala

hiyetleri mevcuttur. Bu ve ilk karakter, kendilerine amme hukuku sala

hiyetleri verilmesini de izah etmektedir. 
Bonnard da aynı hususiyetleri amme müessesesinin esaslı vasıfları 

olarak mütalaa etmektedir; hatta bu müellife göre bu müesseselerin asıl 
karakteristik ciheti merkezi idareden ayrı, tamamile kendisine mahsus 

bir patrimuana malik bulunmasıdır. 
Diğer taraftan, bunların bir organisme public olmaları neticesinde 

idare edenler amme kudretlerini haizdirler ve ayrı patrimuandan dolayı 
merkeze tabiiyetleri azalmıştır. 

Amme müesseselerinin sureti teşekkülü, yani bir hizmetin amme 

müessesesi tarafından ifa edilip edilmediği nasıl anlaşılabilir? 

Hauriou, yukarıda bu müessesenin esas karakterlerini izah ederken 
temas ettiğimiz hükmi şahsiyetin kendisine verilmesinin bir kanun veya 
kanunun tevkili ile bir kararname ile olabileceğini kabul ediyor. Yani, 
muayyen bir hizmetin merkezi idare haricinde bir teşkilat vasıtasile ifası 
bu teşkilata kanun veya kararname ile hükmi şahsiyet tanımak ve bu 
şahsiyete hususi bir patrimuan bağlamak suretile husule gelmektedir. 

Jeze, evvelce de temas ettiğimiz sırf hukuki görüşü neticesinde am
me hizmetinin bir amme müessesesi vasıtasile ifa edilip edilmediğini an

lamak için, vazıı kanunun iradesine bakılması icap ettiği fikrindedir, zira 
Fransada ancak vazıı kanun bu nevi hizmet kurabilir. Vazıı kanunun bu 
iradesi muhtelif şekillerde tezahür edebilir: a) kanunda tahsisen bir hiz
metin amme müessesesi vasıtasile görüleceği zikredilir. b) yahut amme 
müessesesine bir hususi pc.trimuan tahsis edilir. c) muayyen bir kata
gori amme hizmetleri ifası için bir kararname ile amme müesseseleri teş
kil etmek üzere idareye salahiyet verilir. d) bazı hallerde hiç bir metin
de sarahat bulunmıyabilir; bu halde, idare edenlerin ve vazıı kanunun 
iradesi gözönünde tutulmakla beraber hakimin takdir salahiyeti de mev

cuttur. 
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Jeze'in amme müesseselerinin kıstası olarak vazıı kanunun iradesini 
kabul etmesi, bir hizmetin mahiyeti ne olursa olsun, sübjektif bir unsur 
olan bu iradeye tabi olarak amme hizmeti telakki edilip, devlet, amme 
müessesesi, veya imtiyazlı teşebbüs tarafından gördürülebileceği zehabı
nı uyandırabilir. 

Esasen Duguit, Jeze'in fikrine bu noktadan itiraz ederek, bir faali
yetin amme hizmeti derecesinde olup olmadığını, binnetice ne şekilde teş
kilatlandırılması icap ettiğinin bizzat kendi mahiyetinden, cemiyetin o 
andaki ihtiyaç ve şartlarından doğacak objektif vaziyetten anlaşılacağı
nı ve vazıı kanunun cemiyette esasen mevcut olan bu nizamı kaide haline 
koyması lazım geldiğini ileri sürmektedir. Duguit'nin l)U iddiası çok doğ
rudur; filhakika mücerret hukuki kaideler ancak cemiyetteki realitelere 
istinat ettiği, onları kaideleştirdiği nisbette kıymet ifade eder; bu itibarla 
bir hukuki kaideyi, onu doğuran hadiseden tecrit ederek mütalaa etmek 
biraz müşküldür. 

Maamafih Jeze de hukuki kaidelerin içtimai vakıalara istinat ettiği
ni kabul etmektedir. Ancak, tetkik ettiğimiz vaziyetteki hususi tarzı te
lakkisi tamamile hukuki bir kıstas kullanmasından ileri gelmektedir. 
Kendisi, kanunu tatbik etmek mevkiinde bulunan hakimin hangi kriter

den istifade ederek bir amme hizmetinin amme ~üessesesi vasıtasile gö
rüldüğünü anlıyabileceğini araştırmakta ve bu hususta vazıı kanunun 
iradesinden istifade edebileceğini ileri sürmektedir. 

Evvelce amme müesseselerinin devlete bağlı birer teşekkül oldukla
rına işaret etmiştik. Bu müesseseler, devletin merkezi veya mahal.li ida
relerine bağlanabilirler. Jeze'e göre bu tasnif de sun'idir, ancak, vazıı ka
nunun iradesi meseleyi halle medar olabilir. 

Maamafih bu müesseselerin faaliyet sahaları itibarile umumi veya 
mahalli olabileceklerini görmüştük. Demek ki hizmet merkezi veya ma
halli idare hizmeti olduğuna göre müesseseyi bunlardan birine bağlamak 
kabildir. Hauriou bu bağlılığı izah için şu kıstası ileri sürmektedir: ,am
me müessesesi kaldırıldığı takdirde gördüğü hizmet devlete, vilayete ve
ya komüne raci olursa, o müessese de mezkur idarelerden alakalıya bağ
lanmalıdır.» Jeze neye istinaden bu hizmetlerin mezkur idareler tarafın
dan ifası icap ettiğinin zikredilmediğine işaret etmekte ve yine vazıı ka
nunun iradesine müracaat fikrini ortaya atmaktadır. Aynı zamanda am
me müessesesinin menşeini de tetkik etmenin faydalı olacağını ileri sili -

mektedir. Aslında bu hizmetin hangi umumi patrimuana bağlı olduğu 

tetkik edilerek amme müessesesi vasıtasile ifa edildiği takdirde de aynı 
idareye bağlamak lazım geldiği fikrindedir. Fakat bu kı ta ani urett 

kurulan müesseselerin hangi idareye bağlanacağını izah edememektedir. 
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2 - Hususi idare teşkilatının ikinci nevi amme menfaatine hadim 
müesseseler (Etablissements d'utilite publique) dir. Bunlar umumiyetle, 
faaliyetlerile menfaat gütmeyen hususi teşebbüslerdir; idarenin haricin
de kalan ona bağlı olmıyan fakat gene umumi ihtiyaçların tatmini için 
çalışan müesseselerdir. Hususi bir müteşebbis veya grup tarafından ku
rulabilen bu gibi teşekküllere bilhassa içtimai yardım, maarif sahaların

da rastlanmaktadır. 
Bunlarla amme müesseseleri arasında benzerlik bulunmaktadır: 

a) Her ikisinin de hususi patrimuanları mevcuttur. 
b) idarece ammeye faydalı olarak tanınmaları kendilerine şahsiyet 

vermekte, imtiyaz temin etmekte fakat bir taraftan da idari vesayet al

tına sokmaktadır. 

Aralarındaki farklar hususunda her üç müellif şu müşterek nokta

dan hareket etmektedirler: 
Amme müessesesinin ifa ettiği hizmet, bir amme hizmetidir; halbuki 

amme menfaatine hadim müesseselerin gördüğü hizmet bu mahiyette 
değildir. Daha ziyade hususi bir teşebbüs vaziyetindedir ve dolayısile 

amme rejimine tabi değildir. 
Aralarında bu esaslı fark bulunmasına rağmen, bu iki nevi müesse

seyi tefrik etmek her zaman kolay değildir. Fransız mahkeme içtihatla
rının bulduğu kıstas, müessesenin kurulması teşebbüsünün kimden gel
diğinin tetkikidir. Teşebbüs idareden geliyorsa bir amme müessesesi 
mevcuttur. Eğer hizmet hususi teşebbüs yoluyla konulmuşsa ammeye 
faydalı müessese vaziyetindedir. Fransız devlet şurası, ilk mektep yar

dım sandıkları ve emniyet sandıkları hususunda vazıı kanunun maksa
dını ve bu müesseselerin kurulması teşebbüsünün idareden geldiğini na
zarı itibara alarak, amme müessesesi mahiyetinde olduklarını kabul et
miştir. 

Hauriou da bu iki nevi müesseseyi ayırabilmek için, hakimin aşa

ğıdaki kıstaslardan istifade edebileceğini mütaıaa etmiştir: a) müessese 
ilga edildiği zaman gördüğü hizmet bir idari mercie raci olmazsa, b) hiz
met tamamile amme idaresinin masraflarile görülmüyorsa, amme men
faatine hadim bir teşekkül tarafından ifa edildiği neticesine varılabilir. 

Bu iki nevi müesseseyi tefrikin bazı pratik faydaları da olduğu mu

hakkaktır: 

a) Amme müessesesi mahiyetinde olanların borçluların mameleki 
üzerinde bir kanuni ipotek hakkı vardır. 

b) Borçlarından dolayı haklarında adi icra yollarma müracaat edi
lemez. 
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c) İcrai kararları aleyhine de salahiyeti tecavüzd~n dolayı müracaat 

edilebilir. 

Bu nevi teşebbüsler idarenin haricinde kalmakla beraber, idare muh
telif yollarla pafrimuanlarının tezyidine yardım etmektedir: a) idare 
bunları mali yardım, gelir tahsisi, karşılıksız gayri menkul tahsisi gibi 
yollarla himaye eder. b) Bu müesseseyi idare edenlere kazai salahiyetler, 
hususi ehliyet tanır. İdare edenlerin teşekkülün gayelerine aykırı olma
mak üzere menkul ve gayri menkul tahsisini kabul etmelerine mani ol
maz. c) İdare edenlerin faaliyetlerini kontrol altında tutar. 

Fransa amme hizmetlerinin üçüncü teşkilat şekli, imtiyazlı hizmet 
olarak görülmektedir. Bu hizmet, imtiyaz sahibi olan hususi bir şahsın 
veya grubun, kendisine ait vasıtalarla, hizmetten istifade edenlerden alı

nan bedel, idarece yapılan yardım ve verilen imtiyazlardan istifade ede
rek bir amme hizmetini tf:şkilatlandırıp, işletmeyi taahhüt etmesidir. 

Halen Fransada bilhassa iktisadi karakter arzeden amme hizmetleri 
imtiyazlı teşebbüs şeklinde ifa edilmektedir. 

Bonnard bu nevi hizmEtlerin aşağıdaki harakterkri arzettiğini söy
lüyor: 

A - İmtiyaz sahibi hususi bir şahıs olarak kalmaktadır. Bu itibarla 

hizmetinde kullandığı eşhas ve kurduğu şirket hususidir. İmtiyaz, bunu 
alan ile idare arasındaki mukaveleye dayanmaktadır ve hizmetin teşki

latı ile işlemesi buna göre taayyün eder. 

B - Diğer taraftan son zamanlarda Devlet veya diğer idari şahıs
ların iştirakile de bu nevi imtiyazlı müesseseler kurulmakta ve bunlarda 
devletin hissesi mühim bir yekun tutmaktadır. (Entreprise d'Economie 
mixte). 

İmtiyazlı teşebbüsler, bu hususi karakterleri haricinde, hukukan ve 
mahiyeten tamamile amme hizmeti vasıflarını haizdirler ve bunlara am
me hukuku rejimi tatbiki lazım gelmektedir. Bu kaidelerin tatbiki Le şu 
neticeyi doğurmaktadır ki idare hizmeti doğrudan doğruya kontrol ede
bilmekte, hatta teşkilatlandırılmasına ve işletilmesine müdahale edebi -
mektedir. Bu kontrol ve müdahale imtiyazlı bir amme hizmetine taalluk 
etmesi itibarile kabil olmaktadır ve binnetice: 

a) Mukavele haricinde ve ona rağmen mevcuttur, 

b) Mukavelede tanzim edilse dahi, hizmetin icabı idare bunun hari
cine çıkabilir, 

c) İmtiyazlı teşebbüste mevcut bu karakterler neticesinde ida~e te -

kilat ve işletmede istediği değişikliği yapabilir; ancak bu deği~iklikler 
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mali kudretini aşmaması için bu hususta imtiyaz sahibinin fikrini ala
bilir; fakat bu rey idareyi bağlamaz, zira mevzuubahs olan, hizmeti, am
menin ihtiyaç ve menfaatlerine uydurmaktır ve bu hususta imtiyaz sa
hibinin veya mukavelenin idareyi durdurmaması lazımdır. 

Fransız Devlet Şurası bu noktai nazara uygun bir çok kararlar ver

miştir. 

İmtiyaz sahibi, hizmeti kurup işletmeyi, kendisine temin edilen mu
ayyen bir menfaate karşılık tekeffül etmektedir; bunun için başlıca iki 

yol vardır: 

a) Hizmetten istifade edenlerden muayyen bir bedel almak, 
b) Devletin imtiyaz sahibine yardımda bulunması. 
Fransız amme hizmetlerinin teşkilat şekilleri, başlıca bunlardan iba

rettir. 
Bu sistemin hususiyetlerini, İngiliz teşkilatını da gördükten sonra, 

bu iki sistemin mukayesesini yaparken tetkik edeceğiz. 

II 

İngilterede bu "hizmetleri, Fransada olduğu gibi, muayyen bir sisteme 
göre teşkilatlandırılmış olarak görmek kabil değildir. Maamafih mümkün 
olduğu kadar muhtelif idareler tarafından ifa edilen bu mahiyeti haiz 
hizmetleri ayırarak tetkik etmeğe çalışalım. Şunu da ilave edelim ki, am
me hizmetlerini gören muhtelif müessese ve tEşekkülle:;, tarihi kökleri ve 
ihtiyaçlara uyarak vaki gelişmeleri neticesinde mütehalif ve gayri müte
canis bir vaziyet arzeden teşkilatlara müncer olmuşlardır. 

Önce, her zaman, her yerde devletin ifa etmesi lazım gelen hizmet
lerden sayılan dahili ve harici emniyet ve münasebat ve bununla alakadar 
ordu ve donanma hizmetleri, maliyenin idaresi İngilterede de daima dev

let tarafından ifa edilegelmiştir. Uzun zaman hükumeti, bu hizmetlerin 

görülmesile alakadar nezaretler teşkil etmişlerdir, 
Bunların haricinde kalıp, amme hizmeti mahiyetini haiz bütün diğer 

hizmetler hususi teşekkül ve idareler tarafından görülmekte bulunmuş
tur. Buna sebep muhakkak ki İngilterenin liberal sistemin en geniş tat
bik sahası olduğu yerlerden biri olmasıdır. Bu telakkıye uygun olarak, 
devletin meşgul olduğu hizmetler asgari hadde indirilmiş, diğer sahalar 
hususi teşebbüsün faaliyetile doldurulmuştur. 

Liberal nizam tesirini kaybetmeğe başlayınca bir takım hizmetler, 
bilhassa o sıralarda kuvvetlenmiş ve salahiyetleri artmış bulunan ma
halli idarelere (Local Governement) verilmiştir. 
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Doğrusu aranırsa, mahalli idareler eskidenberi mıntakaları dahilinde 
bir çok amme hizmetleri. ifa etmekteydiler ve «Star Chamber» düştüğün
denberi merkezi idarenin kontrolünden tamamen beri idiler ve yalnız 

mahkemelerin adli kontrolü altında salahiyetlerini kullanıyorlardı. Fa
kat yeni doğan içtimai zaruretler, salahiyetlerile birlikte bu idarelerin 
gördükleri amme hizmetlerinin miktarını da çok arttırmıştır. Bu bakımı 
dan Fransadaki mahalli idarelerle kıyas kabul etmiyecek derecede mü
him rol oynamaktadırlar. 

tngilterede ayrıca bir takım amme hizmetlerinin hususi teşekküller 
«Corporation» lar tarafından görüldüğüne işaret etmiştik. Bunlar daha 
ziyade hususi hizmetler gören bazı cemiyet ve teşekküllerin, ihtiyaçların 
umumileşmesi sevkile ve tarihi menşelerinden tamamile ayrılmıyarak 

vardıkları teşkilatlardır. 

Yukarıda temas ettiğimiz, liberalizmin tesirini kaybetmesi ve içtimai 
zaruretler ilcasile, merkezi idare (Central governement), gerek mahalli 

idareleri gerek hususi teşekkülleri murakabe etmek için teşkilatına bazı 
ilaveler yapmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu maksatla meclis (Board) mahiyetinde muhtelif idari teşekküller 
kurulmuştur. Fakat bunların vazifelerinin Iayıkile görülebilmesi için si
yasi mahiyet almaları ve parlamento ile doğrudan doğruya temas etme
leri lüzumu göze çarpmış ve meclislerin (board) reisleri parlamentoya 
dahil olarak fiilen faaliyetleri tek başına idare eder vaziyete geimişler
dir. Bu suretle ismen bir meclis mevcut olmakla beraber, fiiliyatta par
lamentoya karşı mesul bir nazırın idaresi altında bir nezaret teşkilatı gö
rülmektedir. 

Şimdi, merkezi idareye dahil olan bu gibi nezaretlerin başlıca faa
liyet mevzularını tetkik edelim: 

Nafia nezareti (Board of works) in vazifesi park, saray vesair bi
naları inşa ve muhafazasına dikkat etmektir. Bu hizmet «Commission of 
Wood and Forest» ten alınarak yeni ihdas edilen bu makama verilmiştir. 
Esasen bu nezaret tamamile müstakil değildir. Şöyle ki, parlamentonun 
tasvibinden geçmeden yapılacak her inşaat için maliyenin (Exchequer) 
müsaadesi alınmalıdır. 

Ticaret Nezareti (Board of Trade) nin faaliyet sahası çok daha ge

nişdr. Fakat doğrudan doğruya hiçbir idari faaliyette bulunmaz. Eski
den yalnız ticaretle değil, münakale gibi ticareti tamamlayıcı sayı an iş

lerle de meşgul olmakta idi. 

Son senelerde yapılan bir değişiklikle her türlü münakale işleri yeni 
ihdas edilen «Ministry of Transport» Münakalat Nezaretine verilmiştir. 

Başlıca hizmetleri hülasaten şunlardır: a) Dahili, harici ticaret hak-
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kında istatistik neşri, işçi ücretlerinin tespiti, diğer nezaretlere ticari 
muameleler hakkında izahat vermek... b) Ölçü ve ayarları tespit, ala
meti farika ve patent tescili, gemi ve gemicilerin tescili, c) Gemilerin, 
tramvayların kontrolu. d) Bunlar hususunda alakadarların çıkardıkları 

nizamnamelerin (by-laws) tasdiki... Mahalli idarelerin su, gaz, elektrik, 
tramvay işletmeleri için muvakkat emirnameler (Provisional orders) ıs

darı... Ve nihayet hususi amme hizmeti ifa eden hususi teşebbüsleri kon
trol vazifesinden olarak, bu nevi bir «Corporation» olan ve fener ve şa
mandıraları idare etmekte bulunan «Trinity House» bilhassa mali bakım
dan mezkur nezaretin mürakabesi altındadır. 

Görülüyor ki, bu nezaret bizzat hiç bir . amme hizmeti idare etme
mekle beraber, muhtelif yollarla, mahalli idarelere ve hususi teşebbüsler 

tarafından görülenlere sıkı surette müdahale edebilmektedir. 
Maarif Nezareti (Board of Education) nun da doğrudan doğruya 

mektep kurmak ve idare etmek gibi salahiyetleri yoktur. Ancak amme 
parasile kurulan mekteplerin terbiye programını «terbiye kanunlarile» 
nizamlar ve bu yolla fiili müdahalesi oldukça kuvvetlerımiş bulunur. Hu
susi mektepleri de talepleri üzerine teftiş edebilir ve ayrıca Londrada bu
lunan bazı müzelerin idaresile meşgul olur. 

Doğrudan doğruya amme hizmeti ifa eden ve devletin en büyük gelir 
kaynaklarından birini temin eden Posta Nezareti «Post office» en mühim 
merkezi idarelerden biridir. Devlete temin ettiği bu mühim gelir ve istil
zam ettiği masraf dolayısile Maliyenin «Chancellor of the exchequer» 
sıkı kontrolü altındadır. Esasen maliyenin İngilterede bütün nezaretlerin 
varidat ve masraflarını kontrol salahiyeti mevcuttur. Bu itibarla idare
nin merkezi şubesini teşkil eder. Maamafih bu kontrolün tesiri pek kuv
vetli olmamaktadır. Zira bir nezaret masraf yapmağa niyet ettiği tak
dirde maliyenin müdahalesi kendisini pek durdurmamaktadır. 

Mahalli idarelerin ifa ettikleri amme hizmetlerinin başı boş bırakıl

mayıp, merkezi idarenin kontrolü altına alınması lüzumu ve ihtiyacı, ha
len Sıhhat Nezareti «Ministry of Health» ismile anılan, evvelce «Local 
Government Board» ve ondan evvel de «Poor Law Board» olarak teşek
kül eden nezaretin meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. 

İlk defa 1834 te mahalli yardım teşkilatlarını kontrol maksadile bir 
komisyon kuruldu ve 1847 de «Poor Law Board» ismini alarak, reisi par.:. 
lamentoya dahil oldu ve bundan sonra nezaret mahiyetinde görülmeğe 
başlandı. Zamanla salahiyetleri, mahalli idarelerin bir çok faaliyetlerini 
mürakabeye teşmil edilmek suretile genişletildi. 1871 de mahalli idareler 
nezareti «Local Government Board» ismini aldı. Bu suretle mahalli ida

relerin çehresi çok değişti. Kısmen merkezi idarenin «SU}ervision» u al-
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tında salahiyetlerini kullanabilmeleri, kısmen de sistematik kontrole tabi 
tutulmaları, kendilerini merkezin oldukça kuvvetli vesayeti altına sok

muş olmaktadır. 

İngilterede amme hizmetlerinin mühim bir kısmı evvelce de işaret 

ettiğimiz gibi mahalli idareler tarafından ifa edilmektedir. Bu hizmetle
rin ehemmiyetlerini gözönünde tutan devlet, geçen asrın ortalarında, o 
zamana kadar muhtelif ihtiyaçlara göre değişik taksimat arzeden mem
leketi, County, borroughs, districts ve parrish'lerden mürekkep olarak 
dört kısma ayırmış ve bunlardan bilhassa ~< borrough council» lere geniş 
salahiyetler verilerek, mıntakaları dahilinde bir çok amme hizmetlerinin 
görülmesi kendilerine bırakılmıştır. 

Bu «Borrugh council» lerin salahiyet ve vazifeleri başlıca şu üç men- / 

şeden gelmektedir: 
a) 1882 tarihli Municipal corporations act. (beledi teşekküller ka

nunu), b) Umumi hıfzıssıhha kanunları, c) Special, private, local acts. 
(Hususi kanunlar). 

Birinci ve ikinci nevi kanunlarla verilen salahiyetler başlıca amme 
hizmetlerinin görülmesini mahalli idarelere bırakmaktadır. 

Bilhassa umumi hıfzıssıhha kanunlarile verilen vazifeler, merkez ta
rafından daha sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. J?ir iki kanun tara
fından verilen vazifeler, polis teşkili, yol ve bina inşaatı ve muhafazası, 
sari hastalıklara karşı tedbir, itfaiye, hastane, oyun yerleri, satış yer

leri, su, hamam ve çamaşırhaneler, amele evleri inşası gibi amme hiz
metleridir. 

Special, Private, Local acts (hususi kanunlar) la verilen salahiyet
ler daha ziyade, «municipal trading)ı denilen ekonomik mahiyetteki hiz
metlerin ifası için verilmektedir. Bu nevi hizmetler, alakalı nezaretin 
-Ticaret veya Sıhhat- çıkaracağı emirnamelerle (provisional orders) de 
ihdas edilebilir. Fakat bu sonuncu vaziyette mahalli idareye verilecek sa
lahiyetin genişliği, alakadar nezaretin takdirine bağlı kaldığı ve bu su
retle de idare onun mürakabesi altına girdiği halde, parlamentodan hu
susi kanun çıkarmak daha masraflı olmasına rağmen mahalli idareye 
daha geniş salahiyet vermesi ve alakadar nezaretin mürakabesinden beri 
kalması dolayısile tercih olunmaktadır. 

Bu suretle 19 uncu asrın ortalarından itibaren artan içtimai ihtiyaç
larla, daha ziyade iktisadi karakteri haiz bir takım hizmetlerin mahalli 
idareler tarafından ve onların kontrolü altında ifası ;ihetine gidilmiştir. 

Bu hizmetler istifade edenlerden muayyen bir bedel almak suretiie gö
rüldüğü için, yukarıda saymış olduğumuz amme hizmetlerinden ayrıl

makta ve «Municipal Trading» ismi verilen grubu teşkil etmektedir. 
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Karşılıksız olarak, tam amme hizmeti şeklinde ifa edilen faaliyet
lerle, municipal trading arasındaki hududun katiyetle tespiti mümkün 
değildir. Bir amme hizmetini bir bedel mukabilinde veya bedelsiz arzı, 

içtimai, mali ... muhtelif şartların tesirile tehalüf edebilir. 
Maamafih bizzat municipal trading'i muhtelif kategorilere taksim et

mek kabildir: 

Önce inhisar vaziyetindeki hizmetlerle, bu vaziyette olmıyanları 

ayırmak lazımdır; ikinci bir taksim de kar getiren ve kar getirmiyen hiz
metler arasında yapılabilir. Bu taksimata müterafik olarak, municipal 
tradingler başlıca dört gruba ayrılabilir: 

a) İnhisar halinde olan, fakat kar getirmiyen teşebbüsler. Bunların 
bilhassa ammenin mühim ve acil ihtiyaçlarına cevap veren, fakat mahi
yetleri icabı birden fazla olmasına imkan bulunmıyan hizmetler (Su te
sisatı ve işletmesi gibi). 

b) İnhisar halinde olmıyan, fakat kar getirmiyen hizmetler. Daha 
ziyade insani (philantropique) gayelerle kurulan teşebbüsler de mevzuu
bahistir: hamam ve çamaşırhaneler. 

c) İnhisar halinde olup, kar getiren hizmetler. Bu kategoride «Mu
nicipal Trading» in bütün sebeplerini görüyoruz, hem kar elde etmek, 
hem de bu karı idareye hasretmek gayesi güdülmektedir. Tramvay, gaz, 
elektrik ... işletmeleri bu mahiyettedir. 

d) İnhisar halinde olmayıp kar getiren hizmetler. Bunlar daha zi

yade tali mahiyette hizmetlerdir. 

İngiliz idare sistemi, ruhuna uygun olarak, bir çok amme hizmetle
rinin ifası hususunda mahalli idarelere oldukça geniş saiahiyetler veril
miş olduğunu gördük. Fakat evvelce de işaret etmiş olduğumuz içtimai 
zarureflerin tesiri altında bu hizmetlerin ifasını değişik yollarla, kontrol 
etmek için başta Sıhhat Nezareti, -o zamanki ismile Local governement 
board- olmak üzere Ticaret Nezaretine• (Board of trade) ve Dahiliye Ne
zaretine (Home office) de salahiyetler verilmiştir. 

Sıhhat Nezareti bilhassa içtimai yardım ve ammenin sıhhatile aıa

kadar hizmetleri müfettişler vasıtasile kontrol ettirir ve nizamname ve 

emirlerinin icrasına dikkat eder; hatta bu hizmetlerde kullanılacak me
murlarda aranılacak şartları, vazifelerini ve maaşlarını tespite saiahi
yetlidir. 

Bu salahiyetler mahalli içtimai yardım ve sıhhiye teşkilatlarının ta
mamile nezaretin vesayeti altında bulunduğu ve emirlerini yerine getir
mek mecburiyetinde olduğu intibamı hasıl edebilir. Fakat nezaretin bu 
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müdahalesi mecburiyet ve zorlamadan ziyade fikir vermek, kendi arzu
larile yaptırmak yollarile cereyan eder. 

Umum hıfzıssıhha bakımından, nezaretin umumi tanzim salahiyeti 
bile yoktur; ancak aşılanma, salgın hastalık, tıbbi yardım ve tebhir me
seleleri hususunda bu gibi salahiyetlerini kullanabilir. Hatta emirname
ler ısdarı hususunda da salahiyetleri nispeten azdır. Buna mukabil gayet 
geniş teftiş salahiyetleri mevcuttur. Borrough'lardan başka bütün ma
halli idarelerin hesaplarını tetkik edebilir. Bu salahiyet, kendisine, ica .. 
bında mezkur idarelerin masraflarına hakim olmak fırsatını vermektedir. 

Ticaret ve Münakale Nezaretinin ise «Provisional orders» muvakkat 
emirnameler vasıtasile, evvelce de gördüğümüz gibi municipal trading' -
leri kontrol etmeleri kabildir. Bilhassa tramvay, elektrik, su ... teşebbüs
leri mahalli idarelere bu suretle verildiği için kontrol mümkün olmak

tadır. 

Evvelce oldukça karışık fonksiyonları olduğuna işaret ettiğimiz Da
hiliye Nezaretinin bu arada mahalli idareleri bazı hususlarda mürakabe 
salahiyetleri mevcuttur: mahalli polis teşkilatlarının yarı ücretini öde
diği için bilvasıta onlar üzerinde hakim olmaktadır; diğer taraftan ma
halli idarelerin yaptıkları hemen bütün talimatnameler (By-Laws) onun 
tasdikinden geçer, ceza evlerini kontrol eder. Ayrıca fabrika, madenler, 
mezarlıklar ... gibi bazı yerler hakkında kanunların ifasını temin eder. 

III 

İngilterede muhtelif amme hizmetleri teşkilatını ve merkezi ve ma
halli idareler arasındaki münasebetleri gördükten sonra Fransız amme 
hizmetleri teşkilatında takip edilen usulü, yani Fransadaki amme hiz
meti mefhumunun ve Fransadaki sistemin İngilteredekinden farklarını 

belirtmeğe çalışalım. 

Amme hizmeti umumiyetle, amme ihtiyaçlarının tatmini için kuru
lan bir teşkilatı ifade eder. 

Amme ihtiyaçlarının ehemmiyeti, bunların devamlı ve muntazam bir 
surette tatminini icap ettirdiğinden, bu hususun ancak hususi hukuk kai
delerinin dışında kalan amme hukuku kaidelerile temin edilebileceği göz
önünde tutulmuştur. 

1 - Her hangi bir ihtiyacın amme ihtiyacı haline gelmesi yani umu
mi ve müşterek olması, or.un devamlı ve muntazam bir şekilde tatmin 
edilmesini icap ettirir. Bu vaziyet ammenin menfaati icabıdır. 

Fransada, tetkik ettiğimiz merkezi ve hususi idare teşkilatları bu 
nevi hizmetler ifa etmektedirler; yani gördükleri hizmetler bütün mem~ 

İdare - 4 
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lekette veya muayyen bir mıntakada bulunanların hepsinin istifadesine 
arzedilmiştir. 

2 - Fakat bu hizmetin devamlı ve muntazam işliyebilmesini temin 
için, önüne geçecek engellerin kolaylıkla bertaraf edilmesi lazımdır; bu
nun için de hizmeti ifa eden teşkilatı amme hukuku statüsüne koymak, 
ve amme hukuku usullerile çalıştırmak lazımdır; bu ise şu neticeleri do
ğurur: 

a) Amme hukuku usulleri kullanıldığı hallerde hususi menfaat, am
menin menfaatlerine feda edilir. Hususi hukuk kaideleri kullanılmış ol
saydı, her iki menfaat birbirine müsavi addedileceğinden, ancak haklı 
olanın menfaatinin üstün tutulması icap ederdi. Halbuki amme hukuku 
usullerile hareket edildiği hallerde, hususi menfaat haklı olsa idi, am
menin menfaati karşısında eğilmelidir. Nitekim Fransız amme hizmet
leri teşkilatı umumiyetle amme hukuku usullerile işlemektedir. Mesela 
bir imtiyaz sahibi, teşebbüsü için lüzumlu tesisatı kurabilmek üzere veya 
devlet bir nafia hizmeti için hususi bir şahsa ait bir binayı, amme hu
kuku usullerinden olan istimlak tarikile alabilirler; halbuki hususi bir 
şahıs, diğer bir şahsa ait bir binayı bu yolla alamaz; mutlaka kendisile 

anlaşarak satınalması lazımdır. 

b) Amme hukuku kaidelerine tabi olunmasının diğer bir neticesi, 
amme hizmetinin teşkilatında, amme menfaati icabı, istenildiği zaman 
değişiklik yapılabilmesidir; filhakika muayyen bir zamanda yapılan teş

kilat ihtiyaca kifayet etmiyorsa, bunun bir kanun veya nizamname ile 

değiştirilmesine hiç bir şey mani olmamalıdır; bu değişiklikten haleldar 
olan hususi menfaat nazarı dikkate alınmamalıdır. 

imtiyazlı amme hizmetlerinin tetkikinde, hizmetin bu mahiyetinin, 
Fransada idarenin, teşkilatına her zaman müdahale edebilmesini müm
kün kıldığını görmüştük. 

3 - Amme hizmeti teşkilatında amme hukuku usullerile hareket 
edilmesinin amme menfaati icabı olduğunu söylemiştik. Az nisbette de 
olsa, hususi hukuk usullerine göre hareket edildiği vakidir: 

a) Bir amme hizmeti teşkilatı kurulmadan da, idare umumi ihtiyaç
ları t'atmin eder mahiyette bir hizmet ifa edebilir. 

b) Mahalli idarelere, kanun bazı hususlarda bir amme hizmeti teş

kilatı kurmaları hususunda müsaade verebilir. Bu idareler böyle bir teş
kilat kurmaksızın umumun ihtiyaçlarını tatmin ettikleri takdirde, amme 
hukuku usullerinden istifade edemezler. 

c) Bazı hallerde ise bir amme hizmet! teşkilatı mevcut olduğu hal
de, idare hususi hukuk usulleri kullanabilir; maamafih bazı tasarruflar 
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mutlaka amme hukuku usullerine uyarak yapılmalıdır: nafia hizmeti mu
kaveleleri, imtiyaz mukavelesi. .. 

Neticede, Fransada kaideten amme hizmetlerinin amme hukuku kai
delerinin tatbiki suretile ifa edildiğini görmüş olduk. Yani burada amme 
hizmeti mefhumu ile amme hukuku usulleri birbirine bağlıdır. 

Son olarak gördüğümüz vaziyetler istisna teşkil eder ve ana kaideyi 
bozmaması lazımdır: zira yukarıda gördüğümüz ilk iki vaziyette her ne 
kadar amme ihtiyacını tatmin eden bir hizmet ifa ediliyorsa da bu, bir 
amme hizmeti teşkilatı kurularak yapılmıyor. 

Diğer vaziyette ise idare hazan, kendisine bırakılan muhtariyetten 
istifade ederek, amme menfaatini haleldar etmemek şartile, hususi hu
kuk kaideleri kullanabilir ki, bu da istisnai bir hali gösterir. 

Hülasa, Fransada amme hizmetleri teşkilatı amme hukuku statüsüne 
dahil olduğuna göre, amme hizmetlerini şu şekilde tarif edebiliriz: «am

me ihtiyaçlarının devamlı ve muntazam bir surette tatmini için, amme 

hukuku usullerile işliyen teşkilat, amme hizmetleri teşkilatıdır. ">> 

ingilterede, amme ihtiyaçlarının tatmini için ifa edilen hizmetlerin 
teşkilatın sistematik bir surette izahının kabil olmadığını gördük. Bu
rada amme hizmeti mefhumu da Fransadakinden çok ~arklı bir mana 
ifade etmektedir;, hatta Fransadaki manasile bir amme hizmeti me cut 
olmadığını dahi iddia edebiliriz, 

!ngilterede de amme ihtiyacını tatmin eder mahiyette hizmetler gö
rülmektedir, ancak bunlar hususi hukuk kaidelerinden ayrı bir takım 
kaidelere tabi değildirler. Tetkik ettiğimiz hizmetlerin hemen hepsi adli 
mahkemelerin salahiyeti dahilinde, ve hususi hukuk kaidelerine tabi ola
rak görülmektedirler. Rule of Law (kanun hakimiyeti) herkes için cari
dir. Ancak İngilterede de «Actes of state» ismi verilen ve mahiyetleri 
icabı doğrudan doğruya devleti alakadar ettikleri için bazı hizmetler hu
susi hukuk kaidelerinin dışında bırakılmıştır; halen ancak harici müna
sebata taalluk eden faaliyet sahasına inhisar etmektedirler. Diğer taraf
tan hükümdarın şahsında teşahhus ettiği için Devlet aleyhine de hususi 
hukuk kaidelerine tevfikan dava açılamaz. «Petition of Right» usulile 
kraldan müsaade almak lazımdır. 

Bunların haricinde kalan hallerde gerek devlet, gerekse hususi veya 
mahalli teşekküller tarafından amme hizmetlerinin ifasında, tamamile 
hususi hukuk kaidelerinden istifade edilir. 

Bu vaziyet İngilterede amme menfaatini haleldar etmiyor mu? fa

lilm olduğu üzere amme ihtiyacının devamlı ve muntazam bir surette tat
mini için, her türlü engelin yenilmesi icap ettiği, bunun ise amme hukuku 
usullerile hareket etmekle kabil olduğunu arzetmiştik. İngiliz hukuku-
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nun hususiyeti, yazılı kanunlardan ziyade, seyyal oları örf ve adete da
yanması ve bundan doğan, hakimin geniş takdir salahiyeti, hususi hukuk 
kaidelerinin tatbikine rağmen amme menfaatinin haleldar olmamasını 
mümkün kılmıştır. 

Ayrıca, devlet dışında kalan teşekküller tarafından ifa edilen amme 
hizmetlerinin pek fazla olması, bunlara hususi hukuk kaidelerinin tatbi
kini izah eden diğer bir sebeptir. 

Maamafih İngiliz amme hizmetleri teşkilatını izah ederken, içtimai 
zaruretlerin tesirile, merkezi idarenin muhtelif nezaretleri vasıtasile ma
halli idareleri ve hususi teşekkülleri yakından mürakabe ettiğini görmüş
tük. Gene aynı sebeple, içtimai kanunlarla bazı nezaretlere veya bunların 
tayin edecekleri şahıs veya komisyonlara, s~lahiyetleri dahilinde bulunan 
bazı meselelerde kazai fonksiyonlar tevdi edilmiştir. 

Bu gibi meselelerde adli mahkemelerin salahiyetsizliği kabul edilmiş, 
ve idari merciin verdiği kararları hiçbir suretle bozamaz vaziyete gir
mişlerdir. 

İdari makamlara verilen bu kazai salahiyetler henüz muayyen bir 
sisteme göre değil, ihtiyaç hissedildikçe, gayri muntazam surette veril
mektedir; bu itibarla idarenin kazai fonksiyonuna dahil meseleleri henüz 
sistematik bir surette tasnif imkanı yoktur. 

Diğer taraftan idari mercilere verilen kazai salahiyetlerin ne şekilde 
kullanılması icap ettiği hususunda önceleri hiçbir sarahat mevcut değil

di. Yani, mevzuubahis idari merci kendisine tevdi edilen kazai salahiyeti 

hususi hukuk kaidelerine göre mi kullanacaktır, yoksa, bunlardan ayrı 
bir takım kaideler tatbik edebilecek midir? 

Bu mesele uzun zaman müna~aşa mevzuu olmuş, önceleri adli mah
kemeler idarenin kazai fonksiyonunu hususi hukuk kaidelerine uyarak 
kullanması icap ettiğine hükmederek, faaliyetine r~:.üdahale etmek iste
mişler, nihayet 1911 ve 1915 senelerinde son kazai merci olarak Lordlar 
Kamarasına arzedilen iki meselede «parlamentodan çıkmış bir kanunla, 
merkezi idareye kazai salahiyet tevdi edilirse bu merci, salahiyetini kul
lanırken, adli mahkemeler tarafından kullanılan usulleri tatbika mecbur 
değildir ve işin icabı munsif ve münasip gördüğü herhangi bir kaideyi 
kullanabilir» şeklinde karar verilmesi bunların da amme hukuku usulle
rini kullanabileceklerini kat'i olarak ifade etmiş olmaktadır. 

Bu suretle İngilterenin de bazı amme hizmetlerinin amme hukuku 
yollarile ifası yoluna meylettiği görülmektedir. 

Maamafih, netice itibarile, İngilterede amme hizmetleri teşkilatının 

umumiyetle hususi hukuk statüsüne dahil bulunduğu ileri sürülebilir. Bu 
itibarla amme hizmetinin başlıca vasıfları, ammenin ihtiyaçlarını tatmin 
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ıçın umuma arzedilmiş olması ve bu arzın devamlı ve muntazam bir şe

kilde vukubulması, olarak ifade edilebilir. 
Hülasa, Fransız ve İngiliz amme hizmetleri teşkilatında sistem ba

kımından başlıca farkın, birincilerin amme hukuku usullerile ifa edilmesi, 
diğerlerine ise hususi hukuk usulleri tatbik olunmasıdır. Maam~fih İngil
teredeki teşkilatın halen tekamül halinde bulunduğunu ve yavaş yavaş 

Fransız sistemine meyledildiğini gözden uzak tutmamak lazımdır. 
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İNGİLTEREDE MAHAI .. Li İDARELER 

SEVİNÇ DIBLAN 

I 

Bütün Avrupa milletlerinde devletin daimi şekilde faaliyetlerinin 
artması ve kendisine yeni ve ağır mesuliyetler tahmil edilmesi neticesin
de, devlet idaresinin daha iyi olabilmesi için ademi merkeziyete ve seli 
government'e baş vurulmuştur. 

Eski ve yeni tecrübeler göstermiştir ki tamamile merkezileşmiş bir 
bürokrasi, yani kendi etrafında toplanan, tek bir merkezden hareket 

eden ve yalnız kendisine karşı mesul bir fonksiyonerler heyeti, büyük bir 
memleketin idaresini ilanihaye devam ettiremez; mahalli şeraitin tenev
vüüne yabancı kalmaya, fikir ve metodlarını basmakalıplaştırmaya kendi 
içine çekilmeye mütemayil olur ve inhitatının önüne geçilmez bir hale 
gelir. 

Halkın hükumet işlerine karışmaya alışmadığı veya menedildiği mem
leketlerde inhitat, yıkılanın yerine geçecek teşekkül olmadığı için, daha 
ağır olur. Bu sebepten dolayı geçen asırda, mevcut bütün devletlerde 
ademi merkezileşme ve «self-government» iki hareketle olmuştur: 

1 - Mahalli topluluklara veya onların seçtikleri mümessillere. az 
veya çok kontrol altında, onları tamamile veya kısmen alakada1: eden 
umumi menfaate m~teallik meselelerin idaresini vermek, 

2 - Fonksiyoner olmıyan vatandaşları hususi surette merkezi kud
retin iktidar dairesine ait farzedilen temşiyet tasarruflarına ( gestion 
d'affaire) iştirak ettirmek. 

Bu mahalli idareler rejiminin iktibası muhtelif devletlerin esas teş
kilatını, siyasi adetlerle vatandaşların içtimai şeraitini aksettirirler. 

İngilterede «self-government» sistemi: 

Avrupada en çok tekamül etmiş mahalli idareleri Büyük Britanyada 
görüyoruz. Orada idari fonksiyonların merkezi veya mahalli olarak ay
rılması ilmi esaslara değil, idari kolaylıklara ve İngilterenin an'anevi si
yasi teorilerine dayanarak olmuştur. Bundan A vrupanın diğer hiç bir 

devletinde olmıyan vüs'atte bir ademi merkeziyet doğmuştur. 
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Mahalli idarenin tarifi: 

Redlich'e göre mahalli idare mahalli mıntakaların sakinlerınin veya 
onların mümessillerinin kendilerine verilmiş veya «Common Law» dan 
aldıkları salahiyet ve vazifeleri ifa etmeleridir. 

A - Tarihçe 

İngilterede mahalli idarenin tarihçesi dörde ayrılır: 

1 - İlk zamanlardan N orman istilasına kadar olan devir - (Popular) 

halkın mahalli idaresi, 
2 - N orman istilasından 14 üncü asra kadar olan kuvvetli ve mer

keziyetçi bir monarşi devri, 
3 - 14 üncü asırdan 1888 e kadar olan aristokratik mahalli idare 

devri, 
4 - 1888 den sonra artan bir şekilde demokrasiye doğru giden bir 

devre. 

1 - Birinci devre: 

İngilterede şehirler, menşeleri ne olursa olsun, ki bu çok münaka
şaya sebep olacak bir meseledir, ilk zamanlardanberi gayri tabii ve is
tisnai şeyler olarak nazarı itibara alınmışlardır. Bunlar bir tarafa bıra
kılacak olursa, ki ayrıca tetkik edilecek, İngilterede çok eski devirlerden
beri üç mahalli idare mıntakası vardır: 

a - «Shire» veya «County» 
b - «Township» 
c - «Hundred» 

a - Mahalli idarenin en mühim mıntakası olmak bakımından ilk 
olarak «shire» veya «county» yi tetkik etmek lazımdır. 

Her «Shire» da kısmen «towship» ve «hundred» in seçilmiş azalarını, 

kısmen de tayin edilmiş azaları havi bir mahkeme vardı ve teşrii, idari 
ve kazai meseleleri halletmek için senede iki defa toplanırdı. Memurları 
«Ealdorman», «Dishop» ve «Sheriff» ti. 

Bunlardan merkezi otorit'eyi temsil eden «Sheriff» ilk zamanlardan 
şimdiye kadar «shire» da vazifesini muhafaza etmiş yegane memurdur. 
Saxonlardan Plantagenet krallarına kadar «shire» ın idaresinin mihve· 

riydi, 14 üncü asırda sulh hakimleri «justice of peace» onun vazifelerinin 
bir çoğunu elinden aldılar. 1888 «County» meclisleri bu vazifelerin çoğu

nu sulh hakimlerinin elinden aldı. 



56 İ.ı.~GİLTEREDE MAHALLİ İD..: RELER 

2 - İkinci devre: 

Narman istilasından sonra «Sheriff» in vazifeleri süratle arttı. Kral
lar «sheriff» i ve «shire» mahkemesini feodalizme karşı bir silah gibi kul
lanıyorlardı. Bu devirlerde «popular» mahalli idarelerin devamı hem kral 

hem de halk için iyi olmuştur. 
13-14 üncü asırlarda sulh hakimlerinin vazifelerinin artması «she

riff» inkileri çok azaltıyor. Zaten lordların «manor» mahkemelerinde da
valara bakmaları «sheriff» in otoritesini çok sarsmıştı. 

Sulh hakimlerinin kudreti artınca «county» nin idari ve kazai idaresi 
ellerine geçti. Bunlar z~nginliklerine ve «shire» daki mevkilerine göre se

çildikleri için aristokratik bir «self - government» teşkil ediyorlardı. 

b - Towship: 

Hatırlanamıyacak kadar eski zamanlardanberi mahalli idarenin bir 

mmtakasıdır. Bütün İngiltere «township» lere taksim edilmiştir. «Town

ship» asayişin muhafazasından mesul olan bir mıntakaydı. Mali maksat
lar için «township», «shire» mahkemesinde «sheriff» ve dört muavini ta

rafından temsil edilirdi. 
7 nci asırdan itibaren «township» kilise tarafından dini bir teşekkül 

olarak ele alındı ve o zamandanberi «Parish» veya rahibin ikametgahı 
• olarak tanındı. Fakat «parish» son şeklini almadan dini otoriteler, yani 

«Parishmeeting» mahkemesi ve feodal otoriteler, yani «Manor» mahke

mesi arasında bir mücadele mevzuu olmuştur. Bu mücadeleyi nihayet ki

lise kazandı. 

Çok geçmeden «township» ortadan kalktı. Zaten Narman istilasın

dan evvel bile bazı «township» ler «manor» olmuşlardı. Nihayet 14 üncü 
asırda hepsi «parish» oldular. Parish'in hudutları «county» ile de karı

şıyordu. Zaten «parish», county» nin bir idari taksimi de değildi. 

«Parish» i teşkil eden kilise olmakla beraber sonra «parish " dini ol

maktan çıktı. 

c - Hundred: 

Menşei biraz müphemdir. 100 Teutonic silahşorunun yerleşmesinden 

mi doğmuştur, bir vergi tayin mıntakası mıdır, yoksa son Saxan kralları 

tarafından bir zabıta idaresi mıntakası olarak mı kurulmuştur, belli de

ğildir. 

Belli olan «hundred» lerin saha bakımından çok farklı olduğu ve 
«hundred» mahkemesinin «hundred ~, in bütün idaresi için mutad mahal 

oluşudur. 
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Saxon krallarından sonra, lordların «manor» mahkemeleri ve sulh 
hakimlerinin gelişinden dolayı «hundred» mahkemesinin salahiyetleri 
sür'atle azaldı. «Hundred» zamanla ehemmiyetini kaybetti ve nihayet 

ortadan kalktı. 

3 - Vçüncü devre: 

15 inci asır sonunda «shire» ve «hundred» mahkemeleri hemen he
men bütün salahiyetlerini kaybettiler. Sulh hakimleri müessesesinin te
sisi de onları bütün bütün ortadan kaldırdı. 

İdaresi «vestry» denilen oranın sakinlerinin bir içtimaından ibaretti. 
Bu «vestry» bazan bazı yerlerde teşekkül eden bir mümessiller heyeti 
olan «select vestry» den ayrılmak için «common vestry» adını taşıyordu. 
«Common vestry» muayyen bir adet memuru ve bilhassa «churchwar
dens », yani kilise muhafızlarını, seçerdi. Bu te§kilat 19 uncu asırda yeni
den teşkil edilinceye kadar böyle devam etti ve «county» nin idaresi ne 
kadar aristokratikse, «parish» in idaresi de o kadar demokrat ikti. 

«Parish» çoktanberi bazı sivil vazifeler görüyordu. Fakirlere yardım 
bakımından çok mühim bir rol oynamış bulunan manastırlar ortadan 
kalkınca bu vazife «parish» lere verildi. Elisabeth kanunu her «parish» in 
fakirler için müfettişler ( overseers) seçmesini ve kilise muhafızlarının 

bunların arasında mevkileri icabı bulunmalarını emrediyordu. 
15 inci asır İngilterede bir idari anarşi asrıdır. Bu anarşi üzerine 

idareyi ellerine alan Tudorlar mahalli idarenin yeniden teşkiline girişti

ler. «Parish» i idari bir mıntaka ve sulh hakimlerini de bütün idari işleri 
ellerine alan salahiyetler yaptılar. Bu hakimlerin vazifeleri mütemadiyen 
yapılan yeni kanunlarla artıyordu. 

Sulh hakimlerinin vazifeleri: 

Bir sulh hakimi aynı zamanda hakim, zabıta memuru ve idare ada
mıydı. Suçluların muhakemesi, asayişi muhafazası ve kanunları icra et
tirmekten mesuldü. Kendi «parish» inde ufak davaları jürisiz hallederdi. 
Senede dört defa bütün «county» nin diğer sulh hakimlerile «Quar er 
Sessions» da buluşurdu. 1605 te iki hakim ile beraber teşkil E.t iği bir 
mutavassıt mahkeme «Petty Sessions» teşkil edildi. Fakat Tudar dikta
törlüğü ile muvazi bazı mühim idari vazifeleri vardı. Müstahdem ve ame
lenin ücretlerini tayin etmek, yiyecek maddelerine fiat koymak, memur
ları tayin ve azletmek, hapishanelerin, köprülerin ve yolların idare i, sa
kat asker ve gemicilerin tekaüdiyelerine nezaret etmek, bütün yerleşme 
ve iştirak meselelerinin halli, kiliseye gitmiyenleri bulup onlara kanunu 
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tatbik ve pazar servislerine devamı temin ettirmek. Tek sıhhi otorite, tek 
ruhsatname verecek otorite, ve içtimai yardım ve serserilerle mücadele 

otoritesinin reisiydi. Bütün vazifelerini de yapmağa mecburdu. 
İşlerinin çok fazla olmasına rağmen bütün vazifeler iyi yapılıyordu 

ve 15 inci asrın içtimai karışıklığından yavaş yavaş çıkılıyordu. 
Tudorlar «parish» i idari reorganizasyon cüzü olarak seçmiş ve içti

mai yardım işini onlara vermişlerdir. 
16 ncı asırda iktisadi bir inkilap oldu. Tudorlar sefalet, işsizlik ve 

serserilik meseleleriyle uğraştılar, fakat 17 nci asrın başına kadar bun
larla mücadele sadece ferdi yardımlarla oluyordu. 1601 «Poor Law» yani 
fakirlere yardım kanunu ile devletin yardımı kat'ileşti ve «Parish» idar1 

bir mıntaka oldu. Sulh hakimleri tarafından tayin ve kontrol edilen mü
fettişler «overseers» müessesesi kuruldu. 

Bu kanun İngiliz içtimai yardım sisteminin temelidir. 
«Poor Law Union» - inkılaba uğramış parlamentonun ilk nazarı iti

bara aldığı mevzulardan biri de fakirlere yardım meselesiydi. Harici yar

dımlar o kadar umumileşmişti ki, bunlar çalışabilecek adamların ücret
lerini ellerinden alıyor, toprakla uğraşanların çok fakirleşmesine sebep 
oluyordu. Bu sebepten dolayı Parlamento, bu harici yardımı çok istisnai 
haller hariç iş evlerine inhisar ettirdi. Yardım işi, geniş bir şekilde sulh 
hakimlerinin eline geçmekle beraber fakirlere yardım için coğrafi ve 
mülki esas «parish» ti. Fakat «parish» ler saha itibarile çok gayri mü
savi ve iktisadi bir şekilde çalışmak için çok küçük oldukları için, onları 

«union» denilen daha geniş mıntakaların içine toplamağa karar verildi. 

1782 tarihli bir kanunla müsaade edilen böyle bir «parish» ler top

luluğu (union) 1834 tarihli büyük «Poor Law Amendment Ach in esaslı 

bir kısmını teşkil ediyordu. İngilterede modern mahalli idare sistemi bu 
kanunla başlar. 

Mahalli memurlar üzerinde geniş kontrol salahiyetlerine sahip komi

serler (commisioners) tayin edildi; fakat bu komiserlerin ilk vazifesi 

«Union» ları kurmaktı. Bu «union» ların kurulmasında «Poor Law» un 

tatbiki kolaylıkları göz önünde tutuldu. Bir pazar şehrine yahut başka 
bir merkeze yakın olan bir miktar «parish» herhangi diğer bir mahalle 

idare göz önüne alınmadan, bir araya getirildi. Bu fanzim o zaman için 
bir güçlük doğurmadı, çünkü «union» un faaliyeti diğer mahalli heyet

lerinkinden tamamen müstakildi ve Londradaki komiserlerin doğrudan 

doğruya nezareti altındaydı. Bunun neticesi olarak «union» lar hudut
ları içine hem şehri hem de köy komünotelerini aldılar ve ekseriya 
«county» lerin de hudutlarını aştılar. 

«Union» a dahil olan fakirlere yardım, daha sonra başka salahiyet-
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ler de ilave edilerek, bu maksat için teşkil edilen ve (The Board of Guar
dians) adını taşıyan yeni bir otoriteye tevdi edildi. Sulh hakimleri bu 
meclise «ex - officio» yani mevkileri icabı, dahildiler. Diğerlerinin seçimi 
karışık bir şekilde yapılırdı. Her arazi sahibi ve mükellef (rate payer) 
zenginlik derecesine göre, birden altıya kadar rey sahibiydi. Bir adam 
hem arazi sahibi hem de mükellef olarak rey verebilir, ve bazan on iki 
rey sahibi olabilirdi. Bu çifte rey sistemi başka mahalli idareler için de 
kabul edildi ve 1894 te ilga edilinceye 'kadar kaldı. 

Böylece 1834 tarihli «Poor Law Act» yeni bir mahalli idare sahası 
ve bütün İngiliz mahalli idareleri sisteminden farklı bir temsil sistemi 
yarattı. 

Yollar ve mezarlıklar mm takaları: 

1834 ten bi.r sene sonra bir kanun her «parish» in kendi yollarını 

idare etmek için bir nezaretçi (surveyor) seçmesi esasını koydu. Bir kaç 

«parish» birleşip bir tek nezaretçi de seçebilirlerdi. Daha sonra sulh ha
kimlerine «Quarter sessions» larında «parish» leri bir asıl yollar idaresi 

altında toplamak salahiyeti verildi. Mezarlıklar meselesi de aynı şekilde 
halledildi. 

Sıhhi mm takalar: 

1847 ve 1848 koleraları Umumi Sıhhat İdaresi (General Health 
Board) dm her «shire, kasaba, borough, parish veya mahalde» bir ma
halll sıhhat meclisi (loca! board of health) kurmağa karar vermesine se
bep oldu. «General Board» bu sahaları siyasi taksimattan farklı olarak 
ta, tayin etmek hakkını haizdi. Bir «borough» da mahalli sıhhi otorite 
meclis olacaktı. Eğer «borough» sıhhi mıntakanın yalnız bir kısmını teş
kil ediyorsa, meclis «board» için aza seçecekti. 

Bunlardan sonra bir çok terakki mıntakaları (Improvement act dis
tricts) kuruldu. 

Mektep mıntakaları: 

1870 tarihli «Elementary Education Act» yani «ilk tahsil kanunu» 
ile öğretim mıntakaları kuruldu. 

Bu kanunla mahalli sahalar ve otoritelerin karışıklığı, en son had
dine erişti. Memleket şimdi «county» ler~, «Union» lara, «parish» lere, 
ayrılmış ve «borough» lar, yollar ve mezarlıklar idareleri, sıhhat, terakKi, 

mektep mıntakaları ile nokta nokta dolmuştu. «Parish» ve «union» lar-
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dan maada bütün bu idareler müstakildirler, ve birbirleriyle alakaları 

yoktu. 1872 de bu mahalli idarelere bir miktar daha ilave etmek lazım 

geldi. 

Umumi sıhhat kanunları (Public health acts) 1872, 1875: 

Hastalık sebeplerinin anlaşılması, 187 4 kanunu ile kalabalık yerler 
için yapılan teşkilatın memleketin her tarafına dağıtılması arzusunu do

ğurdu. 1872 «Puclis health act le memleket şehir ve köy sıhhi mınta
kalarına (districts) ayrıldı. Şehir mıntakaları «borough» lar ve «borough» 
meclisi de sıhhi otorite olacaktı. «Borough» ların dışında «lmprovement 
Act» mıntakaları bulunacaktı. Bu mıntakalarda «lmprovement act» ko
miserleri aynı salahiyetlere sahip olacaklardı. Bunlar haricinde bir de 
1848 kanunuyla kurulan mahalli idare mıntakaları vardı. Kanun, bir şe
hir mıntakasma dahil olmıyan herhangi bir «Poor Law Union» un, bir 
köy mıntakası ve buralarda sıhhi otoritenin «The Board of Guardians» 
olacağını tasrih ediyordu. «Board of Guardians» ın birliğin köy mınta
kası haricindeki kısmından gelen azaları buna iştirakten menedilmiştiler. 

Bu hususlar 1875 kanununda da tekrar edilmişlerdi. Bu kanun umumi 
sıhhat kanununu tedvin etmiştir. Böylece köy mıntakaları, «P0or Law», 
«parish» !erinin ve birliklerin rural kısımları ile aynı hudutları havi idi
ler; çünkü çok nadir istisnalarla bu mıntakalar bütün bir «parish» veya 
«parish» lerin bütün rural kısımlarını içlerine alıyor ve tamamile birlik
lerin içine giriyorlardı. Kanun aynı zamanda köy sıhhat mıntakalarının 
idaresini, mıntakayı birliğin idare heyetinde temsil eden şahısların eline 
verdi. Yeni rural mıntakaları mevcut olan «parish ~, ve birliklerin coğraf
yasına böylece uydurulmakla beraber, dokunulmamış olan «borough» lar 
ve diğer şehir sıhhat mıntakaları «parish» ve birlik (union) hudutlarına 
tecavüz ediyor ve eski «county» hudutları bütün diğer mahalli idareler 
tarafından nazarı itibara alınmıyordu. 

«County council» lerin, yani «county» meclislerinin, teşkili: 

1872 ve 1875 kanunları daha büyük bir karışıklık yaratmamak için 
rural sıhh;ıt mıntakaları teşkil etmişlerdi, fakat bunlar karışıklığı azal
tamadılar. Reform iki bakımdan olmalıydı: 

a - Otoritelerin azaltılması, 

b - Sahaların tekrar düzeltilmesi ve basitleştirilmesi. 

4 - Dördüncü devre: 

1888 «Mahalli idareler kanunu» (Local Government Act) ile her 
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«county» nin seçilmiş bir meclisi olmasına ve bu meclisın o zamana ka
dar sulh hakimleri tarafından görülen vazifeleri üzerine almasına ve bü
tün diğer daha küçük mahalli mıntakaları kontrol etmesine karar verildi. 
Kanun yapılmadan bir sene önce, bir «county» nin içinde bir »union», bir 
«borough», bir sıhhat mıntakası veya «parish» ten fazla olmaması için 
hudutları en iyi şekilde tanzim etmeğe memur edildi. 188 kanunu, bir 
maddesiyle, her sıhhat mıntakasının nüfusunun en geniş kısmını teşkil 

eden «county» ye bağlı olmasına karar verdi. «County councils», kendi· 
lerine umumi salahiyetler verilerek, komisyon raporlarını nazarı itibara 
almağa ve «Local Government Board» da muhtelif mahalli taksimatın 
hudutlarını değiştirmeğe dair talimat aldılar. Fakat bu madde pek tatbik 
edilemedi. 1893 te verilen bir rapora göre bir «county» nin 212 ~ parish» , 

köy sıhhat mıntakaları ve «Poor law union» larını içine aldığı anlaşılı

yor. 

!.894 kanunu: 

Bu karışıklığın mühim bir kısmı 1894 kanunu ile kaldırıldı. 188 
kanunu demokratik bir esasa istinat eden «county» meclislerini teşkil 

etmişti. 1894 kanunu bunu daha küçük mahalll idarelere tatbik etti. «Ex
officio» azalar ve çok rey sistemi kaldırıldı. «Parish :ı> , sıhhi mıntakalar 

ve birlik otoriteleri basit bir temsil sistemi ile seçilecekti. Otoritelerin 

kendileri de yeniden teşkilatlandırıldı ve kontrolları altındaki sahaların 

arasındaki münasebetler de daha ahenkli bir şekilde tanzim edildi. 

Kanun rural «parish» ile başlıyor ve 300 kişiden fazla nüfusu olan 
yerlerde bir (parish meeting) yani «parish» toplantısı teşkil ediyor ve 
bu ikisine de eski «vestry» nin salahiyetlerini veriyordu. Bundan sonra 
sıhhi mıntakalar ele alınıyor; bunlara sadece rural ve şehir mm akaları 
veya birleşmiş olarak «county» mıntakaları adı veriliyor, fakat temsil 
tarzından maada esaslı kısımlarda büyük bir değişiklik yoktur. Şehir 

mıntakası kendi meclisini ve birliğe dahil olacak «guardian» larını seçe
bilir; rural mıntakalarında ise bu iki mevki de aynı şahıslar tarafından 

idare edilecekti. 

1894 kanunu «The board of guardians» ve köy mmtakası ( rural dis
trict) meclisini ikisi de aynı şahıslardan mürekkep olmakla beraber, ayı .. 

rıyor. Bunların ikisi ayrı ayrı vazife görecek ve ayrı zabıtlar tutacaklardı. 

1894 kanunu «district» (mınfaka) lerin hudutlarını düzeLti. «Di -

trict» «county» nin taksimatı, «parish» te «district» in taksimatı oldu. 
Eğer bir «parish» in bir kısmı bir «county district» in içinde, bir kısmı 
dışındaysa, bu «parish» ikiye ayrılacaktı; aynı şey iki «count » nin sa-
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balarına yayılan «rural disticts» e tatbik edilecekti. Ancak bu iki halde 
de «county» meclisi hususi sebeplerden dolayı vaziyeti değiştirebilir. 

Bu hudut düzenlemeleri otomatikman kanun tarafından yapılıyor

du; fakat «county» meclisleri de «local government board» tarafından 

ilave olarak düzenlemeler yapılması lazım geldiğinden, bu meclisler bir 
müddet için saha ve hudutlar meseleleri ile meşgul oldular. Kanun «High
way board» yani yollar idarelerini ortadan kaldırarak bunların vazifele
rini «district» meclislerine verdi. Mezarlık idareleri (Burial boards) 
kaldırılmadı ve «Poor law union» ların sahalarına da dokunulmadı; fakat 
birincilerin salahiyetlerini azaltan bir madde kondu, ve bunlar sayıca 
çok azaldılar. 1902 «Education Act» yani öğretim kanunu, «School boards» 
yani mektep heyetlerini kaldırdığı ve bunların vazifelerini «county» lerin 
ve geniş «borough» ların meclislerine verdiği için, kalan yegane mühim 
«ad hoc» mıntakalar birliklerdi. Memleketin rural mıntakalarında bun
ların otoriteleri «ad hoc» değildir. 

B - Merkezin vazife ve kontrolü 

a - İngilterede mahalli idarenin bugünkü taksimatını tetkik etme
den evvel bu mahalli idare sisteminin dayandığı esasları ve burada mer
kezin rolünü kısaca tetkik etmek iyi olur kanaatindeyiz. 

İngilterede faaliyetlerin muayyen bir kısmı sadece merkezi daireler, 
yani sadece memurlar tarafından görülür; fakat mahalli idarenin daha 
büyük bir kısmı merkezin kontrolü altında hareket eden mahalli otori
teler tarafından idare edilir. Bu mahalli idareler, yukarıda da gördüğü
müz gibi, ya tarihi ya da sun'i taksimata ayrılır. 

1 - İngiliz mahalli idarelerinin kontrol şekilleri: 

Mahalli idareler tamamile istedikleri gibi hareket etmekte serbest 
değildirler. Merkezin bu idareler üzerindeki kontrolü üç şkilde olur: 

a - Kazai kontrol, 

b - Teşrii kontrol, 

c - İdari kontrol. 

a - Kazai kontrol: 

Memurların kanun karşısındaki mesuliyeti İngiliz içtimai hayatının 
karakteristik bir hususiyetidir. Bu diğer bir çok memleketlerdl~ mevcut 
idare hukuku sisteminin İngilterede olmaması neticesidir. İngilterede bü
tün memurlar memleketin adi hukukuna tabidirler, ve adi mahkemelerde 
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muhakeme olunurlar. Bu bütün memurların, başvekil başta olmak üzere 
bütün merkezi idare memurlarının, paylaştıkları bir mesuliyettir. 

Mahkemelerin mahalli idareyi kontrolü: 

Merkezi idareler mahalli idarelerin vazifelerini görmeleri hususunda 
çok zayıf salahiyetlere malik oldukları için, bu mahalli otoriteleri vazi
felerini yapmağa ancak yüksek mahkemeden aldıkları bir «writ of man

damus» la icbar edilebilirler. 

Writ of Mandamus: kral adına verilmiş ve kralın hakimiyeti altın

daki bir şahsa, bir topluluğa veya daha dun bir mahkemeye tevcih edil
miş ve onları vazifeleri olan muayyen bir fiili yapmağa davet eden bir 
emirdir. 

Writ ancak bu hizmetin yapılmasını icbar etmeğe hakkı olan şahıs
ların dileği üzerine; ve ancak mahalli idareyi mutlak surette mecburi 
olan bir hizmeti yapmağa icbar için ve bunun temini başka bir yol olma
dığı zaman verilebilir. Bu emir verilmeden mahalli idare kendini müdafaa 

edebilir. Bu merkezi idarenin keyfi kontrolüne mani olur. Mandamus ve

rildikten sonra, mahalli idare o vazifeyi yapmamakta ısrar ederse, mah
kemeye saygısızlıktan (contempt or court) dolayı mümessilleri suçlu sa
yılırlar ve kanuna riayet etmeyi kabul edinceye kadar hapsedilirler. Mer
kezi idareler bu silahı nadiren kullanırlar; çünkü böyle bir silaha malik 
olduklarını bilmek mahalli meclisleri onların tavsiyelerini dinlemeğe 

sevkeder. Fakat arada sırada kullandıkları da olur. 
Gayri kanuni fiillere karşı çareler daha çoktur ve hukuk ve ceza 

mahkemeleri vasıtasile temin edilirler. Hukuk mahkemeleri iki Writ va
sıtasile hareket ederler. 

Writ of Prohibition: King's Bench mahkemesi tarafından mahalli 
idarelere salahiyetleri dışında olan muayyen vazifeler yapmamaları için 
verilen emirdir. Fakat bu nadiren kullanılır. 

Writ of Certiorari: daha aşağı bir mahkemenin kararını, tekrar tet
kik edilmek üzere yine bu mahkemeye göndererek o kararı teyit etme
sini veya bozmasını istemektir. Mali hususlarda tatbik ediliyor. 

Memurların takibatı: adli mahkemeler, merkezi ve mahalli otorite
lerin keyfi idaresine karşı, gayri kanuni fiillerinden dolayı vukua gelen 
zararları ödetmek suretile, bir maniadırlar. İngiliz hukukuna göre bir me
mur, amirinden emir almış olsun olmasın, yaptığı gayri kanuni :iillerden 
dolayı, hususi şahıslar gibi muamele görür. Hem ceza hem de hukuk mah

kemelerinde dava edilebilir. 
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Herhangi bir mahalli otoritenin yaptığı bir talimatnameyi kanuna 
aykırı gören bir şahıs dava açabilir. 

b - Teşrii kontrol : 

Mahalll idareler üzerinde Parlamentonun kontrolü dört nevi kanunla 
olur. 

aa - Teşkil edici kanunlar (constituent acts): 

Bu kanunlar muhtelif mahalli idare otoritelerini yaratır, ve onlara 
yapmaları icap eden vazifeleri ifa edebilmelerini temin edecek salahiyet
ler verir. 1888 ve 1894 «Local Government Acts» bunlardandır. 

bb - Umumi kanunlar (General acts): 
Umumiyetle mahalli idarelere muayyen bir mevzuda, meseJa, umumi 

sıhhat veya öğretim, salahiyet veren kanunlardır. 

cc - İktibas edilebilecek kanunlar ( adoptive acts) : 
Bir »adoptive act» mahalli idarelerin ihtiyaçlarına göre kabul edip 

etmiyecekleri müsaadekar hadlerdir. Bu nevi kanunlar, ancak mükellef
lerin bir referandumundan sonra kabul edilebilir. 

dd - Hususi kanunlar (Privaie acts): 

c - İdari kontrol: 

· Teşrii ve idari kontrol arasında bir uzlaşmayı mümkün kılan «Pro1-
visional orders» la yapılır. Bunlar bir merkezi idareden alınır, fakat par
lamento tarafından tasvip edilmelidir. «Private bill» metodundan daha 
kolay ve ucuzdurlar. Merkezi idarenin salahiyetleri kanun tarafından tah
dit edilmiştir ve merkezi daireler Parlamentonun kontrolüne, ..: self - go
vernment» prensibinin daha üstün olması şartı ile bırakılmıştır. İngil

terenin mahalll toplulukların muhtariyeti bakımından, siyasi ve esasi ta
rihinin seyrine tabi olarak gelen bir takım an'anevi kanaatleri ~ardır. Bu 
kanaatler merkezi kudreti mahalll topluluklara, ekseriya onların rızası 

olmadan tahmil edilen, ve asırlar boyunca onların aleyhine olarak tesir 
ve otoritesini genişleten bir teşekkül olarak kabul etmeğe meyyaldirler. 
Birinci «Reform act» in kabulündenberi devletin faaliyet sahasının geniş
letilmesi ve fonksiyonlarının çok mütenevvi karakteri merkezi idarenin 
yeni mahalll idareler yaratmasına, veya mevcut olanların salahiyetlerini 
genişletmesine mani olmuştur. Fakat İngilterede milli idarenin en mer
kezi ve mahalll idarelerin en inhitat halinde oldukları zaman bile mahalli 
otoriteler bazı faaliyetler yapmaktan geri kalmamışlardıt. Bu gün iki 
türlü vazifeleri vardır: 
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aa - Bir kısmını bir nevi hatırlanamıyacak kadar eski bir umumi 
hukuk ( droit prescriptif immemorial) tarafından alırlar. 

bb - Bir kısmı da merkezi idarenin arzusu ile verilmiştir. 

Hukuken mahalli idareler teşrii kuvvetin istediği zaman kurup kal
dırabileceği yaratmalardır; fakat tarihin ve an'anelerin tesiri o kadar 
kuvvetlidir ki İngiliz vatandaşı «self-government» i merkezin karışamı
yacağı bir hak farzeder. 

İngilterenin mahalli idare bakımından salahiyettar daireleri beştir: 

1 -· IIome office (dahiliye nezareti): devletin, parlemanter bir mu
avin sekreter ve daimi bir ikinci sekreter tarafından yardım edil ·n. 
bir sekreterinin eline verilmiştir. Devlet merkezinin zabıta mı idare eder; 
bütün diğer zabıta kuvvetlerini teftiş eder ve onlara hazine tahsisa·· ını 

alabilmeleri için salahiyet sertifikası verir. Mahalli idareler tarafından 
yapılan bütün zabıta talimatnamelerini tasdik etmesi lazımdır. Aynı za
manda umumiyetle kendi müfettişler heyeti tarafından tevsik edilen sı

nai kanunlaştırmanın tatbikatını alakadar eden bakımlardan sıhhi ma

halli idareleri de kontrol eder. Mahalli idare bakımından diğer bazı vazi
feleri de vardır. Bilhassa tedfine ve cezai ve sınai mekteplere ait kanun
ların tatbikine ait hususlarda bu vazifelerini görürüz. 

2 - Local Government Board (Sonra sıhhiye nezareti oldu): mu
ayyen adette hususi meclis azasından ibarettir; fakat hakikatte parle
menter bir sekreterle daimi bir sekreterin yardım ettiği bir reis tarafın
dan idare edilir. «Board» ı teşkil eden 1871 kanunu «Local Government 
Board» tarafından yapılan bütün nizamnameler, emirler ve talimatname

ler, «Board» ın başlığı altına yazılmış veya reis veya «ex-officio» azalar

dan biri tarafından imza ve bir sekreter veya muavin sekreter tarafından 
tasdik edildiği takdirde muteberdir» der. 

«Local Government Board» içtimai yardımı idare ve kontrol eder. 
Bu hususta çok geniş salahiyetleri vardır. Mahalli sıhhi otoritelere neza
ret ve onları idare eder. Değişik mahalli meclislerin mali idaresini kon
trol ve ona nezaret eder. Muhtelif hususlarda da müteaddit vazifeleri var
dır. Mesela idari taksimatın hudutlarını tayin, otoritelerinin teşkili, ma
halli intihapların idaresi, mahalli idarelerin idari ve mali durum hakkında 
malumat toplar ve neşreder. «Local Government Board» ın yaptığı işle

rin adedi pek çoktur, hatta bazı hususlarda lüzumundan fazla iş yapıyor 

sayılırdı. 

1919 da «Local Government Board» Milli sıhhat ensürans komisyo-

İdare - 5 
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nu, «Privy Council», dahiliye nezareti ve öğretim heyetinin sıhhi vazife·· 
Jerini ifa etmek üzere sıhhiye nezareti tesis edildi. 

«Local Government Board» ın asıl yolların ve otomobillerin kontro
lü münakalat nezaretine ve seçim hususundaki vazifeleri de dahiliye ne

zaretine geçti. 

3 - «The Board of Trade» (Nafıa vekaleti) : de muayyen adette bir 
hususi meclis azaları komitesidir; fakat tarihçe «Local Government Bo
ard» dan daha eskidir. Teşkilatı «Local Government Board» ınkinin ay
nıdır. Vazifeleri çok ve muhteliftir. Fakat mahalli meclislerin sadece ti
cari teşebbüsleri ile, yani su, gaz, elektrik v. s. tedarikleri ile uğraşır; 
bunlar hakkında tasvibini verir veya vermez; onlar hakkında senelik ra
porlar neşreder. Liman, dok, rıhtım otoritelerini de tayin eder. Ağırlık 

ve uzunluk ölçüleri hakkındaki kanunların tatbiki için muvafakati elzem
dir. 

4 - «The Board Of Education» (maarif nezareti) : şekil itibarile 
daha evvel sayılanlara benzer ve salahiyeti isminden anlaşılır. İlk mek
tepleri, fen ve san'at mekteplerini, gece mekteplerini idare ve onlara ne
zaret eder. Aynı kaynaklardan techiz edilen muallim mekteplerini teftiş 

eder ve mahalll maarif otoritelerine, projeleri hakkında fikir verir. Ken
dilerine yalnız reis tarafından sorulan suallere cevap veren bir istişar1 

heyet tarafından yardım görür. 

5 - «The Board of Agriculture» (ziraat nezareti) : evvelkilerden 
yalnız parlemanter bir sekreteri olmaması bakımından ayrılır. Mahalli 
idarelerle ancak hayvanların müstevli hastalıklarını ve umumi pazar
ları alakadar eden mevzuatın tatbiki hakkındaki hususlar için temasa 
girer. 

Merkez dairelerinin faaliyet şekilleri: 

Bu daireler bir nazırın idaresi altında ve kabinenin ve nihai olarak 
parlementonun nezareti altında mahalli otoriteleri idare, kontrol ve aydın
latmakla mükelleftirler. İdarelerini temin etmek için nizamnameler yap
mak hakkını haizdirler. (Sub-legislatif kudret). Bu bilhassa, teşkilatı 

«Local Government Board» ve ona muahhar « Poor Law Board» m yaptığı 
nizamnamelere dayanan içtimai yardım için muteberdir; fakat aynı plan 
hemen idari hizmetlerin mühim bir kısmı için iktibas edilmiştir. 

Merkezi idareler aynı zamanda mahalli idarelere ihtiyari olarak bıra
kılmış salahiyetlere de karışırlar. Parlamento mahalli idarelere hususi hal

lerde, muayyen bir nizam dahilinde tatbik edilmek üzere, bazı salahiyet
ler bırakır. Mesela, «Local Government Board» bir «Rural district» mec-
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lisine, bir urban district meclisinin bütün saiahiyetlerini, mıntakanın hep
si veya bir kısmı için bırakır; veya bir mahalli idareyi muayyen bir hizmeti 
yapmakla mükellef kılar. 

Merkezi daireler kontrol etmekle de mükelleftirler ki bundan yukarıda 

bahsettik. Bu kontrolün mahkemeler vasıtasile nasıl yapıldığından da bah
settik. «Local Government Board» ın mahkemelerin yerini aldığı haller çok 
nadirdir ve bu salahiyeti çok az kullanırlar· İçtimai yardım için tayin edi

len ajanları azledebilir; mali kontrolü vardır· 
Öğretim, zabıta, ve sıhhat hususlarında merkezi idareler ancak, tah

sisat vermek veya vermemek suretile, muayyen bir tazyikte bulunabilirler. 
Bütün diğer hususlarda ise ikna etmekten başka yol kullanamazlar. 

Merkezi idarelerin diğer bir vazifesi de fikir, tavsiye vermektir. Ma

lumat toplar ve neşrederler; ve kendilerinden yardım isteyen bütün ma

halli idarelere teknik malumat verirler. 

Mahalli idarelerin faaliyetlerine, mali idareye nezaret etmek, projele

rini tetkik, zabıta ve öğretim hakkında hazinenin tahsisatını kararlaştır
mak ve onlara fikir vermek ve yardım etmek için bütün merkezi dairelerin 
müfettişleri vardır. Bu müfettişlerden bazılarının faaliyeti çok iyi bildik

leri muayyen bir mıntakaya münhasırdır; bazıları da lazım oldukça icap 
eden yerlere gönderilirler. 

Mali kontrola memur olan murakipler, «Local Government Board» ta
rafından neticeye bağlanması Iazım gelen müracaatları kendi mes'uliyet
leri altında karara bağlıyabilirler. 

Diğer müfettişler vaziyeti merkeze anlatmak veya yalnız bir fikir ver
mekle iktifa ederler. Müfettişlik nazırları mahalli idareleri değişik bir şe
kilde gözden geçirmek ve mahalli idarelere geniş mikyasta otorize edilmiş 
tavsiye ve fikirler vermek imkanını verir. 

C - İngiliz mahalli idarelerinin hususiyetleri 

İngiliz mahalli idareleri, Ashley'e göre, bilhassa şu karakteristikleri 

ile temayüz eder : 

1 - Seçilen meclislerin mutlak üstünlüğü, 

2 - Müntahap meclislerin müzakere ve infaza, komisyonlar vasıta ile 

iştiraki, 

3 - Tayin edilmiş memurların, tayin edilmemiş fakat seçilmiş otorite

lere tabiiyeti (Bunun bazı hususlarda sadece zahiri olduğunu ileride göre
ceğiz). 

4 - Mahalli otoritelerin daima yeni salahiyetler almak için Parla
mentoya müracaatları, 
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5 - Merkezi dairelerin icra ettikleri kontrolün mahalll idarelerin sa

Iahiyetlerine nisbetle zaafları, 
6 - Merkezi otoritelerle mahalll otoriteler arasında veya otoritelerle 

hususi fertler arasında çıkan bütün ihtilafların amme hukuku mahkeme

leri tarafından halli. 

II - ŞİMDİKİ İNGİLİZ MAHALLİ İDARE MINTAKALARI: 

Şimdi İngiliz mahalli idaresi şu mıntakalara ayrılır: 
Bütün memleket «county» lere, «county - borough» lara ayrılır. Ge

niş şehirler kendiliklerinden «county» <lirler. Bu mıntakalar birer meclis 

tarafından idare edilirler. 
«County» ler «borough» lara ve «rural» ve «Urban» «district» lere ay

rılırlar. Bu mıntakalar da birer meclis tarafından idare edilirler· Bu mec
lislerin faaliyetleri çok değişir. En geniş faaliyeti olan «borough» lar ve 
en az faaliyeti olanlar ise «rural district» lerdir. Bu sebepten dolayı «bo

rough» lar ve «urban district» ler seçim için «Ward» lara yani seçim mın
takalarına ayrılmakla beraber, «urban parish» lerin salahiyetleri çok az 
olduğu için, idari olarak hemen hemen mıntakalara ayrılmamış gibidirler. 
Buna mukabil «rural district» ler, fili faaliyet leri olan ve mahalll idarede 
faal bir mevki almaları istenen »parish» lere ayrılmışlardır. 300 den fazla 
nüfusu olan »parish» lerin meclisi, diğerlerinin «parish meeting» i vardır. 
Eskiden »parish» lerin nev'i pek çoktu; şimdi «parish» ler «poor law» 
«parish» leri veya sivil «parish» ler ve kiliseye ait «parish» ler olmak üze
re ikiye ayrılırlar. 

Londranın farklı bir idaresi vardır. 
Bunlardan başka bütün memleketi kaplıyan «Poor law unions» vardır. 

Bu birlikleri idare eden meclis azalarına «guardian» denir ve «union» un 
şehir kısımlarında müntahap, rüral kısımlarında ise «rural district» mec
lisinin azalarıdır. 

Bu mahalli idare mıntakaları haricinde bir takım gayritabiilikler var
dır. Mahalll idare sahaları sadeleştirilmekle beraber ayni coğrafi plan üze
rine kurulmuş değillerqir. Ayni neviden olan taksimat genişlik itibarile çok 
büyük farklar gösterirler; çünkü ya kolaylık için ya da siyasi bir tesadüf 
neticesi teşkil edilmişlerdir. Bunlar istenilen mevzua göre de ayrılmış de
ğillerdir. «Urban district» olan bazı yerlerin nüfusu hakikatte pek azdır. 
Bunların bir kısmı, devrin sıhhi kanunlaştırmasından ancak o şekilde isti
fade edebilecekleri için, 1872 de mahalli idare mmtakaları oldular· Ondan 
sonra gelen kanunlarla da mekanikman «urban districts» oldular. Diğer 
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bir kısmı da komşuları olan «urban districts» tarafından mas edilmemek 
için kendileri «urban district» olmaya çalıştılar. Bunun gibi «district» ler 
de komşu «borough» lara dahil olmamak için kendileri «borough» olmaya 
çalıştılar. 

Fakat mahalli idare planının hala mütenasip olmamasına ve her za
man bir yerin asıl teşkilatının asıl karakterine uymamasına rağmen, ta
rihi an'aneler muhafaza edilmiştir ve mahalli heyetler büyük bir hayati

yet gösterirler 

İngiliz siyasi sistemine tesir eden bir şey de şehir topluluklarının rü
ral topluluklar aleyhine genişlemesidir. Şehirlerin nüfusu bütün memle
ket nüfusunun dörtte birini teşkil ediyor ve hala da artmaktadır. (Burada 

harpten evvelki vaziyet mevzuubahistir). İngiltere günden güne bir şehir
ler topluluğu haline geliyor ve bu halkının karakter ve siyasi mizacı üze
rinde büyük bir tesir yapmaktadır. 

A - «County» 

a - Eski «county» : İngilterede idari taksimatın en çok yayılanı, bir 
intihap mıntakası, milis için bir kara üssü ve hukuki bir mıntaka olmak
tan başka bir şey olmayan «county» dir. 

1 - Merkezi organlar: 

Eski «county» nin otoriteleri, hepsi «Crown» tarafından tayin edilmiş 
olan, «Lord-lieutenant», vazifesi adaletin tatbiki olan «Sheriff» ve sulh 
hakimleri «justices of the peace» dir ki, bunlar eskiden hukuki meselele:
den başka «county» nin bütün işlerini idare ediyorlardı «Sheriff» «Lord
Lieutenant» ve sulh hakimleri mahalli büyük arazi sahipleri arasından 
seçilir ve fahri olarak çalışırlardı. 

aa - «Sheriff»: En eski zamanlardan şimdiye kadar otoritesini muh
telif değişikliklerle muhafaza etmiş bir memurdur. Saxon devirlerinden 

son Plantagenet krallarına kadar «county» idaresinin mihveri idi. 14 cü 
asırda sulh hakimlerinin otoritesi üstün oldu. Fakat bütün bu değişiklik
lere rağmen «sheriff» hala mevkiini muhafaza etmektedir. Orta çağlarda 
«county» nin ikinci gelen otorite~i ve askeri idarecisiydi. Şimdi «county» 
nin birinci derecede memurudur. Silsilei meratipte birinci gelir· Sulh ha
kimleri tarafından gösterilen zengin arazi sahipleri arasından Cro·vn» 
tarafından çok orijinal bir şekilde seçilir: Namzetlerin listesi krala veri
lir ve kral bu liste üzerine, muhtevasını bilmeden, altın kağıt delicisini fır
latır. İsmi delinen namzet «Sheriff» seçilir. Buna ,,Sheriff» lerin iğnelen-
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mesi (pricking of the sheriffs) denir. Şunu da ilave edelim ki delik daima 
kabinenin en muvafık bulduğu isim üzerinde olur. 

«Sheriff » sadece bir sene için seçilir; fakat yerine başkası gelinceye 
kadar işine devam eder. Hususi surette kralın mümessili ve haklarının 
koruyucusudur. Asayişin idamesine itina eder; kendisine yardım için 
«pair» ler müstesna, 15 yaşından büyük olan herkesi seçebilir. Buna <' pos
se comitatus» denir. İntihap memuru olarak intihapları idare eder, huku
ki ve cezai mahkeme kararlarının tatbikini temin eder. Otoritesinin icabı 
olarak kılıç taşırdı. İcabında yerini almak üzere bir veya daha çok muavin 
«Sheriff» ve kararların tatbikine hususi surette memur olan bir veya daha 
ziyade «bailiff» (kavas) seçebilir. 

bb - «Lord-lieutenant» : «Sheriff» in yanında, hiyerarşik silsilede 
ikinci gelen «lord-lieutenant» vardır. Kral tarafından kaydı hayat şartile, 
ekseriya «pair» ler arasından seçilir. Asker! şef ve mahkemelerin şefi ol
mak sıfatı ile asayişi muhafaza etmek ve «Lord High Chancelier» e adli 

vazifeler için namzetler teklif etmekle mükelleftir. Daha eskiden, «coun
ty» askerlerinin kumandanı olmak sıfatı ile, emri altına verilen memurları 
tayin etmek hakkını haizdi; fakat 1872 den beri ancak bu mevkiler için 
namzet gösetrmek hakkını haizdir. Seçim hakkı «Crown» a verilmiştir. 

«Lord-lieutenant» «county» arşivlerinin ( custos rotularum) muhafa
zasına memurdur. 

Lord-lieutenant'a yardım eden ve milis memurları vazifesini ifa eden 
«deputy-lieutenants» vardır. 

«Sheriff» ve «Lord-lieutenant» vazifeleri fahridir. 

cc - Bu son senelere kadar «county» nin hakiki idarecileri «Lord
lieutenant» tarafından namzet gösterilip, «Lord High chancelier» tarafın
dan seçilen sulh hakimleri veya majistralardı. Bunlar aslında değişmezdi. 
Kendilerine sadece hala muhafaza ettikleri adli vazifeler verilmemişti ; 
«county» nin bütün idaresi ellerine bırakılmıştı. Bütün işlerde daha dun 
memurları seçer, kullanılmasını tanzim ettikleri mahalli vergileri tarh, 

tahsil ve cibayet ederlerdi. Masrafları kontrol, hesapları kabul eder; hem 
idareci ve hem de . idari münazaaların hakimi gibi hareket ederlerdi. Böy·· 
le bir rejim, verginin, kanuni olarak tahsil edilebilmesi için, İngiliz huku
kunun, vergi verenler veya onların vekilleri tarafından kabul edilmesine 
dair olan esas prensibine bariz bir şekilde aykırıdır. Buna cevap olarak, 
sulh hakimleri toplantısının başlıca arazi sahipleri tarafından teşkil edil
diği ve eğer bunlar mali vergiler tahmil etmek vekaletini seçimle almasalar 
bile bu verginin en büyük kısmını onların verdiği söyleniyordu. 
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2 - 1888 ve 1894 tarihli «Local Government Act» leri ile «county» le
rin idaresinde büyük bir inkilap olmuştur. Sulh hakimlerinin rolü onların 
adli imtiyazlarına münhasır kaldı ve idari vazifelerinin bir çoğu münta
hap meclislere verildi. «County» meclisleri, «district» ve «parish» meclis
leri vergi tayini ve istikraz akdi hakkını aldılar. Bu suretle, eski İngilte
renin an'anevi manadaki mahalli idaresi, yani mahalli aristokrasinin ida
resi, yerini hakiki manasile mahalli idareye, yani o yer sakinlerinin seçil
miş vekillerinin idaresine bıraktı. 

b - İdari «county» : 
Umumi olarak mahalli idareyi alakadar eden idareler, idari «county" 

lerdir. Bunlar ekseriya eski «county» nin aynıdırlar, tarihi mıntakalardır. 
Fakat eski «county» ler iki veya üç idari «county» ye bölünmüş ve bir ha
ziran 1888 de, en aşağı 50 bin kişilik nüfusu olan veya aslında kendileri 
«county» olan şehirler, idari «county» den çıkarılmış ve onları idare eden 

idari otoritelerin kontrolundan kaçırılmışlardır. Halen 62 «county» ve 62 
«county-borughs» vardır. 

3 - «County» meclisi: 

Her idari «county» de en yüksek otorite «county» meclisidir. Azaları 
ekseriya üç sene için ve her mıntakadan bir aza olmak üzere seçilmişler
dir. (Kadınlar da seçilebilirler). Bu azalar tamamen yenileştirilirler. 

«County» meclisine aza seçmek için konulan 16 mayıs 1888 kanununa 
(County Electors Act) göre şartlar hemen hemen hiç bir şey değildir. 

Avam kamarasına aza seçmek için konulan şartlara çok yakındı!:'. 

«County» meclislerinin seçimlerinde en çok göze çarpan nokta par
ticilik ruhunun olmaması ve intihap kavgalarının azalığıdır. Seçilenler 
ekseriya sulh hakimlerinin seçildiği muhitten gelir. Büyük veya küçük 
mülk sahipleri, büyük çiftçiler, serbest meslek sahipleri, din adamları v. s. 
Küçük burjuvazinin ve işçilerinin mümessilleri çok nadirdir. Buna sebep 
olarak eski sosyal şartların tesirlerinin devamı «county» i~in yapılması 
lazım gelen masraflar ve daha evvelki rejimde sulh hakimlerinin iyi ida
resi gösterilebilir. Bu sınıf farkına rağmen, «county» meclisleri «county» 
nin ihtiyaç ve menfaatleriyle alakadar olmaya ve İngiliz mahalli idaresini 
en iyi an'anelerini muhafaza etmeye muvaffak olmuşlardır. 

«County» meclisi azalardan başka bir reis, bir ikinci reis, «aldermen», 
seçilmiş müşavirler, ki bunları meclis azası seçer, den mürekkepUr. 

«County» meclisi senede dört içtima yapar. Meclis azasının dörtte bir 
ekseriyeti mevcut olmadıkça hiç bir karar alınamaz. 

Meclis çok az toplandığı ve bir çok işlerin de uzun zaman beklememe-
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si icap ettiği için, meclis salahiyetlerinin bir çoğunu komisyonlara bırakır. 
Komisyonlar sistemi : 
Meclisin komisyonlara bırakamayacağı salahiyetler vergi ve ist ikraz 

hakkındaki salahiyetleridir. Diğer hususlarda komisyonlar idare ve kon
trol ederler. Bazı komisyonlar kanun tarafından konmuşlardır. Mesela 
maliye ve öğretim komisyonları gibi. Diğerleri ihtiyaridirler. 

Maliye komisyonu meclisin mümeyyiz komisyonlarından biridir. Bir 
çok hususlarda mukaddem reyi lazımdır; bir çok imtiyazları vardır. 

Bazı hususi meseleler için muhtelit komisyonlar kurulabilir. Bir de da
imi bir muhtelit komisyon (standing joiint committe) vardır. Bu komis
yon «county» nin zabıta işlerinden mes'uldür. Meclisten müstakilen hare
ket eder. Meclisin ve «Quarter sessions» (Sulh hakimlerinin üç aylık top
lantısı) nın müsavi adetteki mümessillerinden mürekkeptir. Meclise ica
bında rapor verir ve ondan kendisine lazım olan meblağı alır. 

«County» meclisinin vazifeleri: 

«County» meclisinin vazifeleri muhtelif ve çoktur. Asli yolları ala

kadar eden her husus onlara aittir. Bu yollara ya doğrudan doğruya ya da 
«district» meclisleri vasıtasile bakarlar. «County» nin köprülerini inşa et
mek ve onlara bakmak mahalli menfaat için demiryolları inşa etmek veya 
inşasına yardım etmek mühim vazifelerindendir. 

Daha yeni devirlerde öğretim hususunda geniş salahiyetler almışlar
dır. İlk öğretimi temine mecburdurlar ve daha yüksek mekteplere de yar
dım edebilirler. Umumi sıhhat bakımından «rural district» meclisinin faa
liyetlerine nezaret ederler ve bunun için, daha başka vazifeleri de olan 
bir sıhhi müfettiş (doktor) tayin ederler. Gıda maddelerine, hayvan has
talıklarına, ağırlık ve uzunluk ölçülerine, akar suların kirletilmesine ait 
kanunları tatbik ederler; tecrit hastahaneleri inşa edebilirler. 

<( County» mallarını idare ederler; «county» için talimatnameler ya
pabilirler; arzular üzerine verilmiş hususi (berat) «bili» ler vasıtasile elde 
ettikleri munzam salahiyetleri de kullanabilirler. 

Daha az mühim «rurab> otoriteleri üzerinde salahiyetleri vardır. Bil

hassa hudut tayini ve. istikraz hususJarında. 
Bu salahiyetleri çok genişletilebilir. 

4 - «County» nin bütçesi: 
«County» meclisinin masrafları şunlarla karşılanır: 
a - «County» mallarının mahsulleri, 
b _:. Umumi ve hususi vergiler, 
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c - Hazine tarafından zabıta ilkten daha yüksek öğretim v. s. için 

verilen tahsisat, 
d - Devletin ilk öğretim için verdiği tahsisat, 
e - Arazi vergilerinin azaltılması için zirai vergilere ait kanun sa

yesinde verilen tahsisat. 

«County» nin asli memurları sekreter, sıhhi müfettiş, öğretim sek
reteri, veya müdürü, «coroners», nezaretçiler (surveyors), tahlil labo
ratuvarı müdürü, gıda maddeleri, ölçüler hakkındaki kanunların tatbi
kine dikkat edecek müfettişler ve «county» veznedarıdır. Bu memurlar 
daimidir, yani «county» meclisinin değişmesine tabi değildirler. 

Bunlar meclise tabidirler. Bu İngilterede daimi memurların seçilmiş 

otoritelere tabi olmaları prensibinden ileri geliyor. Umumi işlerin idare

sine tesirleri mevkilerinden değil bilgi ve tecrübelerinin sayesindedir. f 1] 

B - «Rural District» 

a - Sıhhi «rural district» aslında bir «Poor law uniom, dur. Yahut 
da umumi ve sıhhate ait olan kaidelerin tatbiki için kurulmuş bir «uni
on» un «rural» bir şubesi idi. Hakikatte «rural district» in hudutları ha
la rural bir «poor law union» veya ayni zamanda rural ve urban olan bir 
«union» un rural kısmı ile çalışabilir. Fakat hiç bir «rural district» bir 
«county» den fazlasının hudutlarına dahil olamaz. 

b - «Rural district» meclisi ve vazifeleri: 

«Rural district» in başında azaları ekseriya «rural parish -> ler tara
fından üç sene müddetle seçilen meclis bulunur. Bu azalar içtimai yar
dım idarecilerinin meclisinde «parish» lerini temsil ederler. Meclis reisi
nin kendi azaları arasından seçmeye mecbur değildir. Meclis reisi faali
yette bulunduğu müddet zarfında «ex-officio» sulh hakimidir. Meclis se
nede en az üç defa toplanır ve muvafık bulduğu kadar komite seçip bu 
komitelerin her birine meclis dışından şahıslar koyabilir. Bu komitelere 

vergi ve istikraz hakkındaki salahiyetlerinden maada bütün salahiyetle
rini tevkil edebilir. Bu komiteler mıntakalarının sıhhi otoriteleridir ve 
İngilterenin «rural» sıhhi otoritesinin mes'uliyeti onların üzerindedir. Bu 
sebepten dolayı umumi sıhhatı ait kanunların tatbiki için geniş ve muh-

[lJ «County» yi bizim mahalli idare teşkilatımızda vilayete benzetebiliıiz . A . ni 

şekilde «county» meclisini vilayet meclisine ve komiteleri de komisyonlara benze · 

tebiliriz, 
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telif vazifeleri vardır. Bu vazifelerin içine kanalizasyon, akar su temini 
v. s. girer. Bundan başka ,, local government board» bir «rural district» 
meclisine adiyen bir «urban district » meclisine ait olan salahiyetlerin hep
sini veya bir kısmını, mıntakasının hepsi veya bir kısmı için verebilir. 

Bu meclisler aynı zamanda asıl yollardan maada bütün yolları kon
trnlu ile mükelleftir ve «county» meclisleri tarafından asıl yolları kon

t rol etmek vazifesini de alabilirler. 
Bundan başka «rural districh meclisleri ifraz, amele evleri meseleleri 

ile meşgul olabilirler; «adoptif acts» i tatbik edebilirler. Yollar ve kom ün 
lr.klarmı alakadar eden amme haklarını muhafaza için lazım gelen bü
tün fiilleri yapabilirler. 

Belli başlı mansup memurları sekreter, hazinedar, doktor, bir veya 
bii~kaç sıhhi müfettiş ve «surveyor» nezaretçiden ibarettir. 

c - «Rural district» in bütçesi: 

Umumi sıhhat ve yollar idaresi için yapılan masraflar şu gelirlerle 
kapanır: 

1 - «District» in umumi veya hususi vergileri, 
2 - Devlet yardımları (Agricultural Rates Act'le), 
3 - Hazinenin, doktorların ve sıhhi müfettişlerin masraflarının ya

rısına karşılık olarak yaptığı yardımlar, 
4 - «District» mallarının gelirleri. [1] 

C - «Rural Parish» 

a - Her «Rural district» muayyen bir adet «poor law parish» !e
rinden mürekkeptir. Bu « Parish ı> ler urban taksimatla da mevcutturlar, 
fakat umumi mahalli idare bakımından ehemmiyetleri kalmamıştır. 

Aslında sadece kilisenin mallarını idare etmek için kurulmuş olan 
<' parish», 1894 den beri, kralın kendisine tam bir mahalli hayat tanıdığı, 
idari bir merkez haline geldi. 

Her «parish» in bir «parish» toplantısı (parish meeting) ve, nüfusu 

300 den fazla ise, bir de «parish» meclisi vardır. 

b - «Parish meeting»: 

Cinsiyet farkı olmaksızın mahalli seçimler ve parlemento seçimleri 
listelerine yazılmış, yirmi bir yaşına varmış olan bütün «parish» sakin-

[1] Bu mahalli idare mıntakasınrn bizim mahalli idare sistemimizde karşılığı 

yoktur. 
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leri, İngiliz babası olmak ve o sene içtimai yardım tarafından yardım 
görmemiş olmak şartile, «parish» toplantılarında müşavere ve kararlara 
iştirak edebilirler. 

c - «Parish» meclisi: 

Nüfusu 300 ü geçmiş «parish» !erde «Parish meeting,) kendini t em

sil edecek bir uzuv seçer. «Parish» meclisinin aza adedini «~ounty» mec
lisi tayin eder. 

«Parish» meclisi senede en aşağı üç aleni celse yapar ve kararlar 
1/3 ekseriyetle alınır. 

d - «Parish» idaresi: 

«Parish» otoritelerinin birçok vazifeleri vardır: ı:Parish meeting ,> 
veya meclisi geçit hakları kazanabilir, yolları kontrol ve idare edebilir, 
«parish» mıntakasını idare eder, ifraz, oyun sahaları, hamamlar, aydın
latma, mezarlıklar hakkındaki «adoptif acts» i tatbik edebilir; kuyu ve 
kaynaklardan istifade edebilir; sakinlerini yangına karşı korur, icabında 
«Rural district» meclisine haber vermek üzere umumi temizliğe itina 
eder. Laik yardım müesseselerinin idarecilerini tayin eder ve bütün ilk 

tahsil mekteplerinin idare meclislerinde mümessilleri vardır. 

Fakat bu salahiyetlerin icrası «parish» lerin bir çoğunun ehemmiyet
sizliği yüzünden felce uğruyor. [2] 

III - URBAN MAHALLİ İDARE MINTAKALARI 

1 - Urban mahalli idare: 

«Towns», «cities» ve «boroughs» ilk devirlerden beri muayyen gay
ri tabiilikler ve istisnalar göstermişlerdir. Fakat mahalli idarenin umu
mi kaidelerine olan bu aykırılıklar İtalya ve Fransa komünlerinin gös
terdiği aykırılıklardan daha azdır. İngiliz «Townı> !arının en istisnai va
ziyetJisi Londra'dır. 

Aslında «borough» mıntakanın nüfusu sık olan taraflarıdır .• üfu
sun bu sıklığı «township» lerin farklı bir teşkilata sahip olmalarına sebep 
oldu. Bu nüfus toplulukları muhtelif sebeplerden ileri gelmiştir. 

Evelce urban «township» ler «rural» «township» lerden sadece saha 

[2] İngiliz mahalli idaresinin «rural parish» cüz'ünü bizim ade m i merkezi:. et 

sistemimizin köy mıntakası ile mukayese edebiliriz. 
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ve nüfus bakımından ayrılırlardı. «Township» bazan müstakil olur, fakat 
ekseriya bir lordun veya kıralın malikanesinin içine girerdi. «Town» ların 
teşkilatı «hundred» in teşkilatına benzerdi, fakat Londra hariç olmak 
l".zere «sheriff» in ve (< shire» mahkemesinin kazai salahiyetine girerlerdi. 

Bu doğmakta olan belediyelerinin en büyük arzusu «sheriff» in ve 

~ shire» ın mahalli otoritesinden kurtulmaktı. Bu arzularını muhtelif yol-

1.'.lrla elde ettiler: 
Bu yolların en barizi «town» ın malikanesi içinde bulunduğu lord'dan 

bir mahalli idare beratı (charter) alması idi. Mahalli idareyi alakadar 

c :1.en imtiyazlar derece derece alınırdı. 
İlk adım mahalli mahkemelerin kaza salahiyetinden kurtulup kendi 

r:.:.ahkemelerini kurmak, ikincisi mali istiklfı.l, üçüncüsü de tüccar loncası 
(merchant guild) imtiyazını almaktır. «Merchant guild» birçok «town» 
larda beledi istiklalin teşvikine yardım bakımından çok fazla rol oynamış 
bir tüccarlar birliği idi. Fakat «merchant guild» belediye ile mukayese 

edilmemelidir. «Guild» belediyeye bir ilave olmakla beraber ondan farklı 

idi. 12 ci asırda bir «town» ın «municipal guild» i olması beledi istiklali

nin bir işareti idi, fakat hiç bir zaman belediyenin bütün vazifelerini yap
mış değildir. İki teşkilat karışma temayülleri göstermişlerdir. «Merchant 
guild» beledi sahaya girdikçe, hususileşmiş ticari menfaatler ticaret ve e~

naf loncalarına verilnı.eğe başlandı. 
Bu arada modern şekilde bir beledi korporasyon fikri yavaş yavaş 

tekamül etti. Bu suretle «towm> bir hükmi şahsiyet haline girdi ve hükmi 
şahsiyet haklarını elde etti. Daimi vergi almak, mameleke sahip olmak, 

t~I:!Emi bir damga kullanmak, dava etmek ve edilmek ve nizamlar yap

mak haklarını kazandı. Fakat bu hukukilik ancak 15 ci asır sonunda ta
mamlandı. 

«Charter of incorporation» in verdiği tam kanuni statü ile belediye 
reisi (mayor), «aldermen» ve umumi meclis sistemi kuruldu. 

(İngilterede tam bir belediye tarihi yapılamaz çünkü her «borough ,> 
nın kendi tarihçesi vardır.) 

Bununla beraber oligarşik bir temayül kendini gösterdi. İdari heyet
ler kendi kendilerini seçerlerdi. Bu temayül 16 ve 17 ci asırlarda daha 
çok kuvvetlendi. Parlemento «borough» larının teşekkül ve islahında aza

ların seçimini kapalı korporasyonlara bahşetmek için çok kuvvetli bir te

mayül vardı. Son Stuart'lar bunu her yerde tatbik etmek istediler. Daha 

sonraki beledi teşkilatlarda Avam kamarasına aza seçmek hakkı «Crown» 
tarafından tayin edilmiş korporasyonlara verildi; ve 1835 «Municipal 

reform act» e kadar «town» idaresi çok dar ve oligarşik kaldı. 

Birçok suiistimalleri kaldıran bu kanunla modern İngiliz ,,Town» ı baş-
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ladı. O zaman tesis edilen idare şekli çok az değişmiştir. Diğer bakım

lardan kanun çok tadil edilmiştir. Nihayet bütün bu kanunları tedvin 
eden 1882 «Municipal government act » yapıldı. Bu kanun tadilatı ile, 
«borough» ların teşkilatını ve bir dereceye kadar salahiyetlerini tanzim 
eder, fakat «borough» lar faaliyetlerinin mühim bir kısmını diğer kanun

lardan bilhassa »Public health acts» den alırlar. Bu salahiyetler «boro

ugh» larda meclisiere aittir. Diğer birçok kanunlar da saiahiyetler verir
ler. 

Bu umumi kanunların yanında Parlemento bazı yerler için, kendi ar
zuları üzerine, bazı mahalli kanunlar neşreder. Bu kanunlar «Town» ida
resine nadiren tesir etmekle beraber, ekseriya hususi saiahiyetler bahşet
mişlerdir. «Municipal trading» adını taşıyan umumi hizmetler bu ekilde 

doğmuştur. 

«Borough» lar bazı hususi kanunlarla hususi ve mahalli salahiyetler 
almakla beraber umumi olarak saiahiyetleri birbirine benzer. 

«Borough» ların genişlemesi: 

1882 kanunu ile kral, her hangi bir mahalle, o mahal sakinlerinin 

arzusu üzerine bir tevhit beratı ( charter of incorporation) verebilir. Fa
kat kanun hiç bir nüfus tahdidi göstermediği ve hudutlar da kral tara

fından tayin edilebileceği için, beratın verilmesinde nazarı itibara alına
cak olan o yerin büyüklüğüdür. ( «Crown» bu hakkı kaybetmemekle bera
ber sözü geçen kanunda yazılı salahiyetleri veremez). 

Kalabalık mülhakatın mevcut bir « brough ~ ya ilavesi, yeni bir «bo
rough» yaratmak kadar mühimdir ve bu ya hususi bir kanunla, ya da 

«Local government board» un «Provisional order» ı ile olur. Bu iki metod

da tatbik edilen prensipler aynıdır. Mesela bir «borough» diğerine hiç bir 

zaman arzusu haricinde bağlanamaz ve ekseriya sakinlerinin menfaati 
için bile olsa istiklalini kaybetmeği istemez. Bunun neticesi olarak ha
zan sık evli bir «town» da bir kaç «borough , ya raslanır. Bu kalabalık 
mülhakat için aynı şey değildir. Bir mülhakatın bir «borough» ya bağlan
ması ekseriya menfaatlerine daha uygundur. 

Şimdi İngilterede 350 «borough» vardır ve bunlar krallık nüfusunun 
yarısını teşkil ederler. 

2 - «Borough» nevileri: 

Kanunen «Municipal borough» şu şekilde ayrılır: 

a- «Counties» veya «Cities» veya «Towns» : 

City ile «borough» arasındaki fark sadece bir isim farkıdır. Umum:.

yetle bir «City» nin bir katedrali ve bir «bishop» u olan bir «borough~ 
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olduğu söylenir. Fakat bu husus için kanuni bir müeyyide yoktur. Bunun 
istisnaları da vardır. Umumiyetle iki kaziye ileri sürülebilir: 

1 - «Borough» olsun olmasın «bishop» u olan bir «town» «city» 

olmaya hak kazanmıştır. 
2 - «Bishop» luk ünvamm piskoposlu bir «town» a veren krali fer

man bu ünvam her hangi «town» a da verebilir. 

b - «County boroughs»: 

1888 kanunu 50 binden fazla nüfusu olan «borough» larm ayrı birer 
«county» olmasını temin etti. Böyle bir «borough» meclisi «county» ninki 
gibidir ve tamamen müstakildir. 

(Londra'dan ayrıca bahsedilecektir). 

c - Ayrı bir «Quarter sesions» mahkemesi olan «borough» lar: 

Bazı idari maksatlar için «. county» ye tabidirler, fakat birçok adli 

maksatlar için müstakildirler. Diğerlerinden «quarter sessions« un haki
mi olan bir «recorder» leri ve bir «clark of the peace» leri olmak bakı
mından ayrılırlar ve kaide olarak kendi «coroner» lerini seçmek hakkını 
haizdirler. 

d - Ayrı bir sulh komisyonu olan «borough» lar 
e - Ayrı bir sulh komisyonu olmayan «borough» lar 
f - Ayrı bir zabıta kuvveti olan «borough» lar 
g - Ayrı bir zabıta kuvveti olmayan «borough» lar. 

Bu hususlar sadece idari kolaylık meseleleridir ve «borough .~ nm 
statüsüne tesir etmezler. 

Belediye otoritelerinin vazife ve salahiyetleri çok geniştir. Ve mü
temadiyen artmaktadır. Umumi olarak belediyeler umumi asayiş, sıhhat 
ve öğretimden mes'uldürler. Fakat pek az «borough» bu vazifelerle iktifa 
eder. Munzam salahiyetlerini üç yolla elde ederler: 

1 - Teşkilat kitabında «Statute book» mevcut olan müsaadekar ka-
nunları iktibas etmekle, 

2 - Hususi kanunlar elde etmekle, 

3 - «Local government board» dan «provisional orders» alarak. 

Bu yolların biri veya diğeri ile «borough» lar su, gaz, elektrik, çar
şılar, mezarlıklar, umumi banyolar, tramvaylar, umumi kütüphaneler v. 
s. tesis etmek salahiyetlerini alabilirler. 

3 - «Borough» ( town) meclisi: 

a - Bütün «borough» larda belediye otoritesi «Town councib in 
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elinde toplanır. Bu meclis azalardan ve sayıları azaların üçte biri kadar 
olan «Aldermen» den mürekkeptir. Azalar üç sene için seçilirler. 

Bütün reşit şehirliler müntehiptirler. Seçim listesi her sene, parle
mento seçimlerini kontrola memur mümeyyiz avukatların (revising bar
risters) kontrolu altında hazırlanır. 

Bütün müntehipler, din adamları, komünün aylıklı memurları, umu
mi hizmetlerin müteşebbisleri müstesna, aza seçilebilirler. İngiliz ma
halli an'anesine göre meclis azasının o seçim mıntakasının sakini olması 
icap etmez. Mahalli kıskançlık veya sosyal gıpta o kadar azdır ki ekse
riya amelelerin bulunduğu bir seçim mıntakasında, kendilerine mümessil 
olarak daha yüksek tabakadan birini seçerler. 

İkinci bir an'ane de bu azanın mütemadiyen yeniden seçilmesidir. 
«Dorough» meclislerinin birçok azaları uzun zamandan beri meclistedfr
ler, bu hal bu mevkiin daha yüksek mevkilere yükselmek için bir basa
mak olmaması vakıası ile beraber, birçok avantajları havidir. Meclis bir 
gayeye erişmek için bir vasıta değil, gayenin kendisidir ve azalar bu m=c

liste kendi fiillerin neticelerini görüp, onlardan mes'ul olacak kadar uzun 
bir müddet kalırlar. 

b - «Aldermen» : 

Meclis azasının üçte birini teşkil ederler. Altı sene için seçilirler ve 
yarısı üç sene sonra çekilir. Ayrı bir usulle seçilmelerine ve daha uzun 
müddet mevkide kalmalarına rağmen, kanunen diğerleri gibi meclis aza
sıdırlar. Bunun çok ehemmiyetsiz bir istisnası vardır: seçildikleri mın
takalarda seçim memuru vazifesini görürler. Bu kanuni olarak yegane 
imtiyazlarıdır. Bundan maada daha şerefli derecede bir meclis azasıdırlar 
ve bu şeref daha uzun zaman mecliste kalmalarından ileri gelir. 

«Aldermen» meclis tarafından seçilir. Meclis azasından veya meclis 

azası olmaya hakkı olanlar arasından seçilirler. Meclis azası haricinden 
seçilebilmelerinin faydası umumi reyle seçilmeyen faydalı ve tecrübeli 
kimselerin meclise alınabilmelerini temin etmesindedir. 

«Aldermen« in seçiminde emektarlık ve particilik rol oynar. Fakat 
particiliğin rolü mıntakaya göre değişir. 

Meclise tesirleri çok büyüktür ve ekseriya başta gelen ve ön ayak 
olan şahsiyetler bunlardır. 

c - «Mayor» (belediye reisi). 

Meclis azası arasından veya hariçten bir sene için seçilir. Tatbikat
ta ekseriya meclis azasından ve uzun zamandan beri çalışmış olanlar ara
sından seçilir. Seçimde particiliğin rol oynayıp oynamaması o şehrin 

an'anesine bağlıdır. Tekrar seçile.bilmekle beraber ekseriya seçilmez, çün-
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kü çok şerefli olmakla beraber çok masraf istiyen bir mevkidir. Hatta 
bazan bu sebepten '< mayor>> vazifesini kabul edecek meclis azası dahi bu
lunamaz. 

«Mayor» meclis toplantılarına riyaset eder, bütün komitelerin «Ex
oificio» azasıdır. Bütün umumi merasimlerde <t borough» yı temsil eder. 
Mümessil olmaktan başka bir rol aynamıyabilir. Bütün komitelerin «Ex
officio» reisi olması idari işlerde çok tesiri olacağı zehabını verir, fakat 
tesiri ancak şahsına ve enerjisine bağlıdır. 

d - «Town Council» in vazifeleri: 
«Town Council» in iki karakteri vardır. Beledi topluluğu temsil eder 

ve urban sıhhi otoritedir. Hukukan, ve kısmen fiilen , bu iki vazifesi fark
lıdır. 

Beledi otorite olmak bakımından şehrin mamelekini idare eder, za
bıta, ve öğretim hususunda salahiyeti vardır. 

Urban sıhhi otorite olarak «Public health acts» i tatbik eder, akar 
sularla ve kanalizasyonla, su temini ile, aydınlatma, yollara bakma, işçi 

evleri, çarşılar, mezarlıklar ve tecrit hastahaneleri ile mes'ul olur. Ban

yoları, parkları, müzeleri, meydanları alakadar eden «adoptif acts» mec
lisler tarafından tatbik edilebilir. Hem beledi hem de sıhhi otorite olarak 
Parlamentodan ona munzam salahiyetler veren «bill» ler isteyebilir. 

Bizde olduğu gibi bazı işlerin yapılması için muayyen bir nüfus tah
didi konmuştur. Mesela 20 binden az nüfusu olan bir «borough» da mu
ayyen bir zabıta kuvveti teşkil edilemez v.s. 

4 - Komiteler sistemi: 

Meclisin büyük bir topluluk olması ve bütün «borough» idaresinin 
onun elinde olması komiteler seçimine sebep olur. 

Bu komitelerden yalnız zabıta kuvvetlerini idare ile mükellef olan 
«watch committee» kanunla tesbit edilmiştir. 

5 - Daimi memurlar: 

Meclisin ve komitelerin arkasında umum tarafından çok az görülen 
fakat umumi işlerin asıl yükünü taşıyan daimi memurlar vardır. Kanun
lar bunların vazifeleri hakkında çok az fikir verirler. 1882 kanununda 
yalnız «town clerb (Belediye sekreteri) ve «treasurer» den bahsedilir; 
ve meclisin lazum gördüğü başka memurları da tayin edebileceği tasrih 
edilir. Bu sebepten dolayı, daimi memurlar muhtelif yerlere göre sayıca, 
ünvanca ve vazife bakımından değişirler. Fakat umumiyetle, bu veya şu 
isim altında bir mühendis, bir sıhhat memuru (doktor), bir polis memu
ru ve 10 binden aşağı nüfusu olmayan yerlerde bir öğretim komitesi sek-
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reteri ve mektepler müfettişi vardır. Diğer memurların adedi o «bo
rough» nm «municipal trading» de geldiği dereceye göre değişir. Eğer 

«borough» sakinlerine umumi konforları vermeği doğrudan doğruya üze
rine almışsa, su, gaz, elektrik, tramvay v. s. mühendisleri (menajerleri) 
mevcut olur. Bu memurların her birinin idaresi altında bir memurlar 
gurubu mevcutur. 

a - Daimi memurların seçimi: 

Baştaki memurlar meclis tarafından, onların idaresi altındaki me
murlar ya meclis tarafmdan ya da o işle alakadar olan komite tarafın
dan, daimi şefin tavsiyesi üzerine, seçilirler. Diğer müstahdemin ise, ya 
daimi memurlar, ya da işçi başılar tarafından seçilirler. 

Daimi memurların seçimi ekseriya ilanla olur. Boş yerlere belediye 
hizmetlerinde çalışmış tecrübeli kimseler alınır. Bu memurlar başlı ba
şına bir meslek teşkil ederler. Bu seçimlere particilik tesiri karışabilir 

fakat bu tesir o mevkie liyakatsiz bir kimsenin getirilmesine sebep ola
maz. 

b - Daimi memurların vazifeleri: 

«Town clerk» memurların başında gelir. Ve «Borough» daimi hiz
metlerinde esas şahsiyettir. Meclisin hukuk müşaviridir. Local govern

ment board» da hesapları gösterir, seçimlerle meşgul olur ve «borough» 

yı alakadar eden bütün işlerde herkese yol gösteren, filozof ve arkadaş
tır ve bütün işlerle alakadar olması icap eder. 

Meclis diğer memurların yapacağı işleri ana hatlarile tayin eder ve 
memurlar da bunu genişleterek vazifelerini yaparlar. Fakat memurların 
«borough» idaresi üzerinde çok büyük tesirleri vardır. Ekseriya kom'te
leri onlar idare ederler ve meclis yapılan işlerin mes'uliyetini üzeri .e al
dığı için bu memurları korur ve müdafaa eder. Bu sebepten dolayı bt:. me
murların geniş salahiyetleri vardır. Tecavüzlerden masundurlar ve yer
lerini uzun müddet muhafaza ederler. 

Bazı farklar olmakla beraber bir komitenin reisini bir nazıra ve dai
mi memuru da onun daimi sekreterine (kalemi mahsus müdürü) benze
tebiliriz. 

c - Daimi memurların idareye tesir tarzları: 

«Town clerk» den başka memurlar meclisin toplantılarına iştirak 

edemezler. «Town clerk» te mecliste ancak kendisine sorulan suallere 
cevap verebilir. Fakat meclisin hukuk müşaviri olduğu için tesiri çoktur. 

Asıl iş, kendilerini alakadar eden meseleler mevzu bahis olduğu za
man memurların serbestçe girebileceği komitelerde görülür. İyi tanzim 

İdare -
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edilmiş şehirlerde işle!' tamamen memurlar tarafından hazırlanır ve umu
miyetle onların fikirleri hakimdir. Bir memur komiteye istediğini yap
tıramazsa bile, muvafık bulmadığı bir işe, mes'uliyeti üzerine almayaca
ğını ileri sürerek mani olabilir. Bazan memur o iş münakaşa edilmeden 
komitenin reisine gidip onu ikna eder ve komite reisi de kanaatini komi
te azasına kabul ettirmeye çalışır. 

Görülüyor ki memurların işlerin gidişi üzerine büyük tesirleri vardır. 
Fakat bu tesirler muhtelif şehir ve mıntakalara göre değişir. 

6 - «Borough» meclislerinin salahiyet ve kaynakları: 

a - Otorite kaynakları: «Borough» meclislerinin salahiyetleri üç 
kaynaktan gelir: 

aa - Tadilatı ile beraber 1882 «Municipal Corporations Act» 
bb - «Public Health Acts» ve aynı cinsten başka kanunlar 
cc - Hususi veya mahalli kanunlar. 

aa - 1882 kanunu bir şehir idaresine lazım olan saiahiyetlerin çok 
azını verir. Mesela ek kanunlar hazırlamak, umumi istifadeye mahsus bi
nalar yapmak, «borough ;> köprülerine bakmak, bir zabıta kuvvetine sahip 

olmak v. s. 
bb - 1875 «Public health acts )> le verilen otorite daha geniştir. Ka

nalizasyonun idaresi, sokakları yapmak, kaldırımlamak, aydınlatmak, 

temizlemek, sari hastalıklara ve sirayete karşı tedbirler almak, itfaiye 
tulumbaları, hastahaneler ve eğlence yerleri, çarşılar, hususi ve umumi 
istifade için su, hamamlar, işçi evleri temini, «Local government board» 
ın tasvibi ile bir gaz §irketinin haklarını satın almak veya böyle bir şir
ket yoksa gaz temini için munzam kararlar istemek, yahut kanunun mak
satlarından biri için arazi istimlaki, İngilterede arazi o kadar mukaddes
tir ki, umumi istifade olmadıkça alınamaz. 

Bundan sonraki kanunlarla mahalli idarelere diğer salahiyetler ve
rildi. Hala da «borough» lar munzam kanunlarla Parlamentodan salahi
yetler almaktadırlar. 

«Local government board» «borough ~ lardan başka bütün mahalli 
idarelerin mali işlerini murakıplar tarafından kontrol ettirir. «Borough» 
ların kontrolu ise, ikisi intihap heyetleri biri de «mayon> tarafından se
çilmiş, üç murakip tarafından yapılır. Fakat bu kontrol zahiridir. 

b - «Borough» ların gelir kaynakları: 
«Borough» larm gelirleri emlak kiralarından, yol vergisi, para ceza

ları lisanslardan, gaz, elektrik, su v. s. gibi sınai teşebbüslerin karların-



İNGİLTEREDE MAHALLİ İDARELER 83 

dan, rüsum ~eklindeki mahalli vergilerden, devlet yardımlarından, istik
razlardan gelir. 

7 ~· «Borough» idaresinin kifayeti: 

İngilterede «borough ı> idaresi parlak olmamakla beraber k·fayetli, 
sağlam ve amelidir. 

Bu idarenin iyi vasıfları üç amilin neticesidir. 

a - Müntehiplerin heyeti: şehirde çalışan kenar mahalle sakinlerine 
seçim hakkı verilmesi ve müntehiplerin kendi mıntakalarmdan olmıyan
ları seçmek arzusu. 

b - «Aldermen» müessesesi: şehre sadıkane hizmet etmiş, ve bele
diye hizmetinde tecrübe sahibi olmuş kimselerin tekrar seçime maruz 
kalmadan mecliste kalmalarını temin eder. 

c - Daimi memurların vaziyeti: bu memurların profesyonel karak
teri onların kifayetli olmalarına, ikinci planda kalışları onların şöhret 

kazanmak arzusundan ari olmalarına, daimilikleri yerlerini muhafaza 
etmek için muhtelif şahıslara iltimas yapmak mecburiyetinde kalmama
larını temin eder. [1] 

B - Urban District 

1 - «Urban district» nedir? 

1894 «Local Govarnment Act» sayesinde teşkil edilen ve 

a - 1894 ten evvel, mahalli kanunlar tarafından tayin edilen bir ko
miserin otoritesi altına konulan «improvement act districb olan idari 

taksimat 
b - «Public health acts» vasıtası ile teşkil edilen «Local board of 

health» mıntakaları 
c - «County» meclisleri ve «Local government board» ın müşterek 

filleri ile kurulan diğer idari taksimat 
«urban district» i teşkil eder. 

2 - «Urban district» meclisi: 

1902-3 te nüfusları 300 le 100 bin arasında değişen 812 «urban dist-

[1] Borough bizim mahallt idare sistemimizde belediyeye benzetilebilir. 



84 İ!S'GİLTEREDE l\İAHALLİ İDARELER 

rict» vardı. Bu mıntakalar azaları her sene 1/ 3 i veya tamamı üç senede 
seçilen azaları havi bir meclis tarafından idare edilir. Kadınlar da seçi
lebilir ve aldermen yoktur. Her meclis ayni zamanda «ex-officio» sulh 

hakimi olan reisini seçer. Dışardan aza alabilen komisyonlar seçmek hak
kını haizdirler. Sıhhl işler ve yollarla meşgul olan komisyonlar meclisin 
bütün salahiyetlerini vekaleten alabilirler. İstikraz ve vergilere ait istisna 

burada da mevcuttur. 

3 - «Urban distrkt>> meclisinin vazifeleri: 

«Urban district» meclisi kendi mıntakası için sıhhi otoritedir. Bu 
sebeple umumi sıhhat kanunlarından (Public health acts) aldığı bir çok 

vazifeleri vardır. Mıntakasının cadde ve yollarının bakımı ile mükelleftir; 
senelik bir tahsisat mukabilinde arazisi dahilinde bulunan asli yolların 
idaresini de «County» meclisinden alabilir; «adoptif acts» i kabul ede
bilir [2]. 

C - Londra İdaresi 

1 - Londranın teşekkülü: 

Devlet merkezinin mahalli idaresi 19 uncu asırda bir sahalar, otori
teler ve rüsumlar (rates) karışıklığından geçmiştir. Bu hal diğer bütün 
mahalli idarelerde de görülmekle beraber, Londrada çok ciddi bir durum 
göstermiş ve hala da düzelememiştir. 

Londra genişliğini muayyen iki tesire medyundur. Çok eski zamanlar

danberi büyük bir ticari ve siyasi merkez olmuştur ve şimdiki Londra es
ki ticari Loııdra şehri (City of London) ile Westminsterdeki milli mer

kezin birleşmesinden husule gelmiştir. Ticari bakımc1 :::n daha kesif bir şe
kilde idare edilmekle beraber siyasi bakımdan çok muhtelif mahalli oto
riteler tarafından idare ediliyordu. 

2 - Umumu alakadar eden hususları bir elden idare etmek için ya
pılan ilk teşebbüs 1829 da Sir Robert Peel tarafından teşkil edilen ,(Met

ropolitan Police» olmuştur. Bu hiçbir bakımdan bir «self-governmenL· 
ölçüsü değildi; çünkü dahiliye nazırına bağlı bir meclise tabi idi ve hala 
da öyledir. Tamamile umumi de değildi, çünkü eski şehir kendirıe mahsus 
bir zabıta kuvveti muhafaza etmiştir. 

[2] Bu mıntakanm bizim mahalli idare sistemimizde karşılığı yoktur. 
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3 - İkinci adım 1885 de atıldı. Kanalizasyonu yapmak, sokak ve 
köprüleri isiah etmek, itfaiye teşkilatını idare etmek ve zamanla artan 
diğer bir takım faaliyetleri ifa etmek için «Metropoli.tan board of works ~ 
(Devlet merkezi iş idaresi) teşkil edildi. Bu meclisin sahası bütün şehir 
olmakla beraber faaliyetleri çok azdı. Faaliyetlerin büyük bir kısmı değer 
mahalli idarelerin elinde idi. Eski şehir Korporasyonu, otuz kadar geni~ 
«parish meclisi, oniki «district» ve daha küçük «parish>) meclisleri, ve 
30 kadar «poor law guardians» meclisleri ve diğer hususi otoriteler bu 
mahalli idareleri teşkil ediyorlardı. 

«Board» bir hayli faydalı iş görmekle beraber seçim şekli fena oldu
ğu için çok bozuldu ve nihayet 1888 kanunu ile lağvedildi. Vazifeleri 

Londra «County» meclisine nakledildi. «London County Council» e şehir 
için bazı istisnaların ilavesile diğer «County» lerin salahiyetleri w~rildi. 

Sahası «Board of W orks» ünkünün aynı idi. 

1888 kanunu mevcut «parish» ve «district» meclislerini bıraktı, fa

kat yeni bir teşkilat ihtiyacı çok kuvvetle hissediliyordu. Londranın çok 
geniş olması dolayısile bir tek otoritenin idaresine verilemiyeceği kabul 
ediliyordu, fakat iki siyasi parti arasında yeni şehir meclisine verilecek 
salahiyetler ve eski şehrin eski imtiyazlarının ne kadarının bırakılacağı 
hakkında iki siyasi parti arasında ihtilat vardı. 

Bu vaziyet 1889 kanunu ile halledildi. Eski şehrin imtiyazlarına do
kunulmadı, ve «County» nin kalan kısmı kısmen eski, kısmen yeni ma
halli idare sahaları olan 28 «borough» ya ayrıldı. Bu «borough» ların sa
lahiyet ve idare heyetleri yenileştirildi. 

O zamandanberi 1902 de yeni bir otorite olan «Metropolitan Water 
Board» (şehir merkezi su idaresi) teşkil edildi ve 1903 te <( School Board., 
ilga edilerek salahiyetleri «London County Council» e verildi. 

4 - Mevcut otoriteler: 

«London County Council» , 1867 «Metropolitan Board of Guardians» 
mümessilleri ve «Local government board» tarafından tayin edilen aza
ları havidir. «Metropolitan Asylmus Board» (Devlet merkezi tımarhane
ler idaresi), «Commisioners of the Metropolitan Police» (Devlet merkezi 
zabıtası komiserleri), «The Metropolitan Water Board» (Devlet merkezi 
su idaresi), «Thames and the sea conservancy boards» (Thames nehri ve 

deniz muhafaza idaresi), «The Corporation of the City» (Şehir korporas
yonu), 28 «Metropolitan Borough» meclisi, 31 «Board of Guardians», 2 

«Sick Asylums Board» (Hastahaneler meclisi), 4 «Poor Law District 
Board» ve bir çok «vestry» dir. 
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5 - Londra şehri (City of London): 

İngilteredeki mahalli idarelerin en pittoreskidir. «Lord Mayor» un 
gösterişi, loncaların ziyafetleri, eski devirlerin debdebelerini canlandırır. 

Mahalli idareler arasında eski idaresine benzer bir idareyi muhafaza eden 
yegane idaredir. 

Kısmen eski olduklarından ve kısmen de ziyafetlerle v.s. çok masraf 
ettiklerinden loncalar çok şiddetle tenkit edilmiş ve imtiyazları lağvedi

lerek umumi merkez idaresine tabi olmalar ileri sürülmüştür. 
Fakat . eski şehir, sakinleriniİı menfaatini güdecek şekilde idaresi la

zım gelen Mi bir şehir olmadığı için değişik bir şekilde idare edilebilir. 
Zaten nüfusu da gittikçe azalmaktadır. 

6 - Eski Londrada loncalar mühim bir mevki alırlar. «Sheriff» i, 

şehir hazinedarını, iki köprü amirini ve dört murakıbı seçerler; ve «alder
r:ı.en» in birini seçeceği iki «Lord Mayor» namzeti gösterirler. 

Şehrin hakiki idaresi «Lord Mayor» , «Aldermen» , ve «Court of Com

mon Council» in elinde toplanmıştır. 

7 - «Lord Mayor» (Belediye reisi): 

İngiliz belediye hayatının en süsleyici ve en masraflı şahıslarından 
biridir. Şehrin baş hakimi olmak sıfatile çok miktarda adli vazifeleri var

dır. Bu onun idari vazifelerinden daha mühimdir; çünkü üç meclis veya 

mahkemenin de reisi olmak ve diğer bazı mevkilerin asaleten sahibi ol

makla beraber, işlerin idaresinde hakiki payı fazla değildir. 

8 - «Aldermen» : 

«Lord Mayor» da dahil olmak üzere adetçe 126 olan «aldermen , se

çim mıntakalarının müntehipleri tarafından, kaydıhayat şartile, seçilirler. 

Adli vazifelerinden maada bazı idari vazifeleri de vardır. Mesela li
sans vermek. Aynı zamanda «Court of Common Council» in azalarıdır. 

9 - «Court of Common Council» : 

«Court of Common Council», «Mayor», «Aldermen» ve her sene, ehem
miyetlerile mütenasiben, seçim mıntakaları tarafından seçilen 206 azadan 
mürekkeptir. 

Bütün İngiliz idari heyetleri gibi «Common Council» de komiteler 

vasıtasile iş görür. Yardımcı olarak bir daimi memurlar heyeti vardır. 
Bunlardan zabıta komiserinin fevkalade bir salahiyeti vardır. Çünkü ast

larını ve heyetin bütün azalarını seçmeğe kat'i salahiyeti vardır. 
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10 - Şehrin salahiyetleri: 

Şehir, merkezin diğer mıntakalarına nisbetle, daha yüksek otoritele

rin kontrolundan, daha çok muaftır. Londranın diğer kısımlarından farklı 
olarak kendine mahsus bir zabıta kuvveti vardır ve «London County 
Council» in «County» nin geri kalan kısımları üzerinde icra ettiği salahi-

yetlerden mauftır. 
Fakat münhasıran kendi korporasyonunun idaresi altında da değildir. 

Bazı hususlarda «London County Council» in otoritesi altındadır. Mesela 

tramvaylar, itfaiye, sokakların yapılış ve genişliği v.s. 
1902 kanunu ile şehir «Metropolitan Water Board}> un kazası içine 

girmiştir. Fakat, bu hariç olmak üzere, şehir korporasyonu sahası dahi

linde bir «borough» nın bütün salahiyetlerine sahiptir. Hatta hudutlarını 

aşan bazı salahiyetleri vardır. Mesela, eski bir beratla 7 millik mesafeye 

kadar olan bütün pazarları kurmak salahiyeti vardır. 
Şehir başlı başına bir «Poor Law union» kurar ve idaresi için bir 

<'. Board of Guardians» seçer. 

11 - Londra «borough» ları: 

1889 «London Government Act» merkezi sahanın idaresini sadeleş
tirdi ve muhtelif «vestry» lerin ve mahalli meclislerin yerine aynı teş

kilatı ve salahiyetleri bariz olan 28 «borough» yı ikame etti. Bu «bo
rough» ları aynı büyüklükte yapmak için ciddi bir gayret sarfedilmedi. 
Bu yeni «borough» ların idaresi diğer mahalli idareler gibidir. Yalnız 

«aldermen» meclis azasının 1/6 ini teşkil eder. 
«Local Government Board» ın mali kontroluna, sıhhi idare bakımın

dan «London County Council» in nezaretine tabidir. «London County 
Council» in tasvibi olmadan iştikraz aktedemezler. 

D - Londra «County» meclisi 

(London County Council) 

1 - Londrada en enteresan ve umumi dikkati celbetmiş olan toplu

luk «London County Council» dir. Prensip olarak «Metropolitan Water 

Board» a tatbik edilmiş olan bilvasıta seçim usulü kaldırılmış ve madun 

mahalli idare sahaları seçim mıntakaları olarak lağvedilmişlerdir. Bun

ların yerine Parlamento seçim mıntakaları ikame edildi. 57 Parlamen o 

«borough» su iki aza ve Londra şehri 4 aza seçerler. Bütün meclis bir 

defada yenilenir ve seçim üç senede bir martta olur. 118 tane olan a.zalaı 
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6 sene için 19 «aldermen» seçerler, ve bu «aldermen > in yarısı üç senede 
bir çekilirler. Bir reis, bir reis vekili, ve bir de ikinci reis seçerler. Bun

lar her sene değişirler. 
Meclis senenin mühim zamanlarında haftada bir kere olmak üzere 

toplanır. 20 asli komisyonu ve mühim miktarda tali komisyonu vardır. 
«London County Council» in salahiyetleri diğer «County» meclisinin

kilerin aynıdır, yalnız büyük bir şehrin idaresine lazım olan bazı munzam 
salahiyetleri vardır. 

«County Council» in teşkilat ve vazifeleri, umumi hatları itibarile 

diğer «borough» larınkinin aynıdır. Meclis reisi «Mayor» dan da az bir 
idare kudretine sahiptir. Hakiki iş komisyonlar tarafından görülür. 

Diğer «borough» lara benziyen hususlarını tebarüz ettirmekten ziya
de, onlardan ayrılan noktalarını tetkik etmek daha doğru olur. 

a - «London County Council» le bir taşra «borough» sını idare eden 
he ,.. ,_ arasındaki en mühim fark birincideki parti temeyyüzüdür. Ekseri 

taşra şehirlerinde particilik meclis azasının, «Mayor>> ve «Aldermen» in 
seçiı:1inde rol oynıyabilir. Fakat işlerin idaresinde rolü ya çok az, ya da 
hiçtir. Fakat Londrada particiliğin tesiri daha çoktur. 

«Landon County Council» in faaliyetlerinden bir çoğu ve en mühim
'eri, particiliğin tesiri altında kalmadan görülür; fakat su temini, sokak

. rın ıslahı, ve «Municipal Trading» in bazı şubeleri v.s. gibi hususlarda 

....,..,_:-tiler muhalif reylerini kuvvetle müdafaa ederler. 

b - «Borough» meclislerinden diğer bir farkı da daimi memurların 

tesirlerinin nisbi azlığıdır. «Metropolitan Board of Works» ün yerini alan 

azalar, kendileri çok enerjik insanlar olmaları bakımından işleri şahsan 

idare etmeyi ve mütehassısları sadece müşavir olarak kullanmayı tercih 
ettiler. Fakat bu vaziyet tedricen değişmektedir. 

c - «London County Council» in bir karakteristiği de iş hakkındaki 
siyasetidir. Meclisteki inkılapçıların siyaseti bütün topluluk için iyi bir 

idare ile beraber çalışan sınıflar için de şeraitin daha iyi bir hale sokul
ması idi. Bu hususta bir çok faaliyetler yapmıştır. 

Bu gaye için 1892 de «Works Departmenb teşkil edildi. Mecburi 
işçi evleri inşaatı ile meşgul oldu. 

2 - «London County Council» in vazifeleri: 

Başlıca kanalizasyon, rıhtım, yollar, (Londra şehri arazisi dahilinde

kiler hariç olmak üzere), köprüler, tramvaylar, işçi evleri, tımarhaneler, 

parklar, meydanlar, «music hall» lerin ve tiyatroların açılmasına ruhsat 
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vermek, yangına karşı tedbir almak ve diğer bir çok işlerle uğraşır; öğ
retimi idare eder. (Bu hususu idare eden komisyon içine m_eclis dı~ından 
da azalar alabilir.) Bu vasıfla geniş bir ilk ve orta ve teknik mektepler 
sistemi kurmuştur. Yüksek tahsile de geniş bir şekilde yardım eder. 

Sıhhi meseleler hakkında bazı hususi salahiyetleri vardır: «Metro
politan boroughs» ın sıhhi idaresi üzerinde umumi bir nezaret hakkı var
dır. Bunların yaptığı istikrazları kontrol eder. 

Bir de «Municipal trading» vardır. «Municipal trading» tabiri, resmi 
müesseselerin, istifade eden şahıslardan mukabilinde bir ücret aldıklar~ 
hizmetler için kullanılır. 
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İDARİ TASARRUFLARIN KAZAİ MtJRAKABESİNDE 

FRANSIZ VE İNGİLİZ - AMERİKAN SİSTEMLERİ 

ORHAN NASUHİ0(1-LU 

Giriş 

Bir memleket dahilinde Devlet ve Hükumet mekanizmasının hare
ketlerini düzenliyen ve fonksiyonlarını gerçekleştiren İdare hukuku sa
hasında, İdare uzvunun yaptığı tasarrufların .şekilleri nazarı itibare alı

nırsa bunlar birer idari tasarrufturlar. 
Zamanımızda, Devletin iç işlerinin çok çeşitli olduğu gözönünde tu

tulunca, bunları düzenliyen tasarrufların da o nisbette fazla ve çeşitli 

oldukları kendiliğinden meydana çıkar. 

Tasarrufların maddi bakımdan muhtelif neviler arzettiği malfımdur. 
İdare uzvunun çok fazla miktarda ve her an yapmakta olduğu bu gibi 

tasarruflardan dolyıa, bazan bu uzuv bir murakabeye tabi tutulmaktadır. 
İdari rejimi kabul etmiş olan, yani: Devletin idari faaliyet ve tasar

ruflarını ayrı hukuk kaidelerine tabi tutan, ve bu kaideleri tatbik sal· 
hasına koyan makam ve mucileri de adliye makam ve mercilerinden ta

mamen ayıran memleketler ile bunun aksi bir rejim tatbik eden ve, bu 
tasarrufları da hususi hukuk kaideleri zaviyesinden ele alıp bunları adli 

makamların kontrolü altına koyan memleketler, böylece birbirlerinden 
ayrılık arzederler. İşte: idari tasarrufların kazai bir murakabeye tabi 

tutulması noktasından Fransız ve İngiliz - Amerikan sistemlerinin tet

kik ve mukayesesine önce Fransız sistemini ele alarak başlıyoruz. 

1 

FRANSIZ SİSTEMİNİN UMUM! VASIFLARI 

İdarenin kazai murakabesinde Fransız sisteminin en bariz vasfı, 

idare aleyhine ikame edilen davalar hususunda adliye mahkemelerini ta

mamen olmasa bi!e, geniş ölçüde salahiyetsiz kılmak olmuştur. Bu key

fiyet, Fransız amme hukukuna has olan kuvvetler ayrılığı prensipinin 
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tefsir edilmesinden çıkmış olan bir neticedir. Fransız sisteminin diğer 

bir veçhesi de, kuvvetler ayrılığı prensipinin tefsirine, ve adliye mahke

melerinin salahiyetsiz kılınmalarına rağmen, idari ihtilafların idari mah
kemelerde halledilmeleri usulüne hemen vasıl olunmamasıdır. Başlan

gıçta, adliye mahkemelerinin işe müdahale etmeleri meselesi bertaraf 

edildikten sonra idari ihtilafların halli bizzat İdareye terettüp ettirildi. 
Bazı idare amirlerine bu yolda salahiyet verildi. Önceleri yalnız olarak, 

sonraları ise, idarenin istişari organları vasıtasiyle, onlar, kendilerine 
verilen bu salahiyeti kullandılar. Bu istişari organlar vasıtasiyledir ki 

hali hazırdaki idari mahkemeler sistemine vasıl olunmuştur. 
Çünkü istişare organları yavaş yavaş mahkeme .~ekline inkılap etti

ler: sebebi de: bunların kazai bakımdan bir ihtisas elde etmeleri ve idare 

karşısında bir muhtariyeti haiz olmalarıydı. 
Nihayet, Fransız sistemi Devlet Şurası önüne gelen idari ihtilaflar

dan münbeis davaları: 
a) Maddi ve icrai idari davalar 

b) Tasarrufların kanuniliğine ait idari davalar 

diye, maddi bakımdan yaptığı bu tasnifle ikiye ayırmıştır ki, bu keyfi

yet sübjektif ve objektif idari davalar tefrikine müşabihtir. (Bunu sonra 
tekrar göreceğiz). 

Fransız Devlet Şurasının idari davalar hususundaki salahiyeti, Al

manyada olduğu gibi yalnız sübjektif haklara mütedair ihtilaflara has

rettirilerek diğer cihetten tahdit edilmiş değildir. Fransız sistemi idare 
uzvunu adliye mahkemelerine karşı daima müdafaa etmek gayesini güt
müştür. 

A - İdari davaları rüyette Fransada AdJiye mahkemelerinin 
salahiyetsizliği 

Adliye mahkemelerinin idari dava sahasında salahiyetsizliklerinin 

tanınması temayülü 1789 Büyük Fransız ihtilalinde aranmalıdır. Bu te

mayül o zamanın bazı icaplariyle vazolunan kuvvetler ayrılığı prensipi

nin tefsiri~in neticesidir. Büyük ihtilalin başından itibaren idare muva
cehesindeki vaziyetleri dolayısiyle adliye mahkemelerine karşı çok dik
katli davranılmaktaydı. Yeni ihdas olunan mahkemelerin eski rejim 
mahkemelerinin bazı temayüllerini haiz olmalarından da korkuluyordu; 

sebebi de: bunların, XVIII inci asrın 2 nci yarısında Parlements'ların dar 

ve muhafazakar zihniyetini yaşatıp İhtilalin tahakkukuna çalıştığı bü

yük inkılapları akamete uğratmaları ve Parlements'ların yaptıkları gibi, 

her değişikliğe karşı koymaları ihtimaliydi. 
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İşte bilhassa adliye mahkemelerine karşı gösterilen bu dikkat, kuv
vetler ayrılığını tefsire ve bu mahkemeleri idarenin kazai mürakabesin
den ve idari davaların rüyetinden uzaklaştırmağa sebep oldu. Çünkü bun
ların idareye karşı kazai salahiyetleri suiistimal etmelerinden korkulu
yordu. Kuvvetler ayrılığı o suretle tefsir edildi ki adliye mahkemelerinin 
teşrii ve idari organlar tarafından yapılan tasarrufları muhakeme etme
leri menedildi. 

İdare ile adliye mahkemelerinin münasebetlerine ait olan bu pren
sip -pek nadir bazı istisnalar hariç- 16/ 24 Ağustos 1790 tarihli kanunla 
vazedildi. Adliye mahkemelerini idarenin kazai mürakabesiyle iştigalden 
meneden fikir şu idi ki: bu mahkemelerin her günkü mesaileri, gerek 
hukuki esasları ve gerek kazai usul bakımından idari davadan ayrı olan 
hususi davalar olmasıydı. Maamafih adliye mahkemelerinin bu vadide 
salahiyetsizliği yine nisbeten mahduttuı. Yani yine bir salahiyetleri vardı. 

Şöyle ki: idari dav ay). maddi bakımdan: 

a) Hususiye hukukuna ait idari dava, 
b) Amme hukukuna ait idari dava, 

olmak üzere iki kısma tefrik ediyorlardı. Her ne kadar idari faaliyetler 
idare hukukunun hususi kaideleriyle hallü faslediliyor idiyseler de, bazı 

defalar (çıkan idari ihtilafların mahiyetlerine göre) hususi hukuk kaide
lerine de tabi oluyor ve, işte bu şekilde maddi bakımdan idari davalarda, 
yukarıki: hususi hukuk ve amme hukuku tefriki vücut buluyordu. 

İdari tasarrufların bünyelerine ait olup, idari faaliyetlerin hukuki 
temelinden neşet eden bu ikilik üzerine, adliye mahkemelerinin amme 
hukukuna ait idari davaları tetkike salahiyetleri olmadığı halde, husu
siye hukukuna ait idari davaları -ki bunlar eşhas beynindeki davalar ile 
aynı bünyeyi haizdirler- rüyete salahiyetleri tanılmağa başlandı. Fran
sada XIX uncu asrın ilk yarısındaki vaziyet ve fikirler bu olmakla be
raber, bu iki çeşit idari davayı tefrik eden keyfiyetin tayini lazım geldi, 
yani idari faaliyetlerin hangi nisbette bazan amme ve bazan da hususiye 
hukukları grubuna ait oldukları meselesi ortaya çıktı ki, bu nokta üze
rinde de Fransada iki fikir yürütüldü: Bunlardan birisine nazaran hususi 

hukuka ait idari ihtilafü,ffın sahaları daraltılmış, binnetice, adliye mah

kemelerinin bu husustaki salahiyetleri de daralmıştır. İdarenin faaliyet
leri iki şekilde görülüyordu: Hakimiyet ve temşiyet tasarruflarına mü
teallik idari faaliyetler. 

Hakimiyet tasarruflarına müteallik idari faaliyetler devletin emir 

vererek hakimiyetini kullandığı faaliyetler olup, bunlar hususi şahısla

rın faaliyetlerinden tamamen farklıdırlar. Şu halde, bunlar, ancak idare 



J<'RANSIZ VE İNGİLİZ - .AMERİKA~ - SİSTE. li 9. 

hukukunun kendisine mahsus kaideleriyle halledilirler ve adliye mahke
meleri de bu gibi tasarruflardan neşet eden ihtilafları hal ve tetkik et
mekte salahiyetsizdirler. Halbuki, temşiyet faaliyetinde, devlet hakimi
yetine müsteniden hareket etmez. Onun bu faaliyeti hususi şahısların

kine müşabihtir, ve bundan dolayı da temşiyet ihtilafları hususiye hu
kuku kaidelerine tevfikan halledilir, ve adliye mahkemelerinin salahiyeti 

dahiline girer. 

19 uncu asrın ikinci yarısından itibaren Fransız Devlet Şura ı, yu
karıdaki prensibi kabul etmiştir. Maahaza, tatbikatta görülmüştür ki, 
bazı hallerde idari faaliyetin bir hakimiyet veya bir temşiyet tasarrufu 
olarak mı tecelli ettiğini söylemek zordu, hatta bazan temşiyet faaliyet -

leri hususi hukuka tabi tutularak halledilemediğinden, bunları idare hu

kuku kaidelerine tabi tutmak lazım geldi. Bir amme hizmetinin ifa. l sa

dedindeki idari faaliyetler hususunda da aynı vaziyet hadis oldu: çünkü 

hususi şahıslar arasındaki münasebetleri tanzim eden hususi hukuk 
kaideleri, amme hizmetlerinin ifasını temin zımnında kifayetsizlik arzet

tiler. 

Halen, idari tasarrufta tecelli eden Devletin iradesinin mahiyeti ele 

alınmayıp, yalnız bu tasarrufun mevzuunun bir amme hizmetinin ifasını 

tazammun edip etmediği gözönünde tutulmaktadır. Netice müsbetse ad
Hye mahkemelerinin bu gibi davalar ile alakası yoktur. Aksi takdirde 

bunların rüyetinde vazifedardırlar. Burada kanunun sarih olarak hakla

rında hüküm vazetmiş bulunduğu bazı hususlar müstesna addedilmeli

dir. (Ezcümle 1910, 1911, 1912, 1924 tarihli bazı Şirketlerle akdolunan 
mukaveleler). 

Maamafih, hususi şahıslar arasında mün'akit mukavelelerdeki şart

ları ihtiva eden, idari makamlarca yapılmış bir mukavelenin hususi hu

kuk kaidelerine, ve, dolayısiyle de adliye mahkemelerinin kazasına tabi 

bulunması tabiidir: (Misal olarak 1873, 1905, 1908 de tahaddüs etmiş 

bazı ihtilaflardan çıkan davalar gösterilebilir). 

B - İdareci hakimler, Nazır-Hakim, (Administrateurs-juges) 
nazariyesi ve tatbikatı 

Adliye mahkemeleri, yukarıda arzettiğimiz gibi, esas itibarile ida

renin kazai murakabesinde salahiyetsiz kılınınca, idari davayı ya idari 

mahkemelerde yahut ta bizzat idarenin önünde halletmek lazım 

geldi. Büyük Fransız ihtilalinde kuvvetler ayrılığı prensibi esasta, adliye 

mahkemelerine idari ihtilafların hallini meneder şekilde tefsir edilince, 

bunun doğurduğu neticeye karşı hal çaresi olarak idare mahkemeleri teş-
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kil olunmayıp idari davanın halli bizzat idarenin kendisine bırakıldı, ve 
bunu rüyet için de idareciler hususi surette vazifelendirildiler. Bunlar 
bir taraftan Devlet reisi ve nazırlar, diğer taraftan da departmanların 
idareleriydi. İdareci-hakim (Nazır-hakim) nazariyesini kabule saik olan 
iki sebep vardı: Evvela idare mahkemeleri teşkilinden sarfınazar edilı· 

mesi (Çünkü bunları eski rejimde işleri muğlak ve ağır bir muhakeme 
usulüne tabi tutuyorlardı. Bundan dolayı da Etats-Generaux'larda bun
lara karşı daima birçok şikayetler yükselmiş ve ilgaları istenilmişti. 

Bunların yeniden ihdas edilmemelerine bir sebep buydu). Sonra, ikinci 
bir sebep olarak da: idari ihtilaf ve davaların hallini faal idarecilere bı
rakmak arzusu zikredilebilir. 

Fakat, böyle münhasıran idareye tevdi edilmiş olan idari davaların 
hallinde tam bir adalet noktasından mahzurlar belirmeğe başladı ve an
laşıldı ki idare kendi kendisini kazai bakımdan kontrol ederken tam bir 
bitaraflık gözefomiyordu. Nihayet Büyük İhtilalin VIII inci senesinde 
Consulat idaresi tarafından Fransa idari bakımdan yeniden organize edi
lirken bu sistem değiştirildi. 

Hakikati halde, idari mahkemeler teşkili sistemine dönülmemekle 
beraber daha çok garanti arzeden diğer bir idareci-hakim (nazır-hakim) 
sistemine meyledildi ki bu organlar sonraları idari mahkemelere inkılap 
ettiler. Yani bunlara idari mahkemelerin (bizim anladığımız manada) 
ilk nüveleri denilebilir. 

İhtilalin VIII inci senesinden itibaren idari ihtilaflar ve davalar, o 

tarihtenberi kurulmuş olan Şurayı Devlet ile vilayet meclislerinde ( Con
seils de Prefectures) rüyet ediliyorlardı. Şurayı Devletin bu meclisler 
üzerinde bir kontrol salahiyeti de vardı. Elnasıl bütün bu vaziyetler ve 
ortaya çıkan değişiklikler uzun müddet devam etti, ve nihayet İdare mah
kemeleri sistemine müncer oldu. 

C - Fransada İdari mahkemeler 

Bunlar idarenin kazai mürakabesini temin eden uvuzlar olup baş

ta Devlet Şurası gelir ki aynı zamanda hükumetin istişari uzvudur. 

Bu iki rolünü (yani kazai ve istişari rollerini) ayırmak lazımdır. 

I. Fransız Devlet Şurasının kurulmasından itibaren bünyesinde ya
vaş yavaş bir ayrılık . vücuda gelmiştir. Devlet Şurasının, muayyen me
vadı tetkik için salahiyetli daireleri olmakla beraber, bidayette onun is
tişari ve kazai fonksiyonları tefrik edilemiyordu. Salahiyetli dairenin ele 

aldığı bir işte, bu işe dair reyler ve teklifler bütün dairelerin birleşme
siyle vücut bulan umumi heyet tarafından alınıyordu. Bunun üzerine 11 
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Haziran 1806 tarihli kararnamenin 24 üncü maddesi mucibince bır (idari 
dava komisyonu) kurularak umumi heyeti yalnız idari davalar hakkında 
tenvir etmek vazifesiyle mükellef kılındı. (Bunu bizim Devlet Şuramızın 
Dava dairelerine müşabih addedebiliriz. Çünkü 15 Kanunusani 1849 ta .. 
rihli muahhar bir kanun bu komisyonu bir daire haline ifrağ etmiş ve 
diğer dairelerle müsavi addetmiştir). Ve bu daireden sadir olan karar
ların umumi heyete sevkine de artık tevessül edilmemiştir. Fakat son
raları -yani 1852 senesinde- bu dairenin kazai salahiyeti refedilerek ona 
evvelce olduğu gibi, tekrar bir raportörlük vazifesi verilmiştir. 

Sonraları, idari davanın halli umumi heyete yollanmıyarak tekrar 
deavi dairesi diyebileceğimiz bu heyete verilmiş ve umumi heye in de 
adedi azaltılmıştır, :;;u suretle ki: bazı azaların içtimaı ile dea i daire i 

kadrosu büyütülmüş bir vaziyette faaliyette bulunuyordu. 188 de bu 
dairenin yanında ayrıca bir de muvakkat deavi dairesi kuruldu, (Sectfon 
temporaire du Contentieux). Bu daire de 1910 da hususi dea i daire i 
(Section speciale du Contentieux) unvaniyle ipka edildi. Bu arada. daire
ler kısımlara ayrıldılar. Nihayet 1 Mart 1923 tarihli kanunla deavi daire i 
iki kısma ve dört tali komiteye (sonraları altıya) iblağ edildi. 

Fransız Devlet Şurasının fonksiyonları uzvi bakımdan tef ik edil
miştir. Diğer dairelerin azaları deavi dairesinin faaliyetine ya hiç, . a da 
istisnai olarak iştirak etmekte bulunmuşlardır. (16 ı. Tisan 1933 tarihli 

kararname ile tamamlanan, 31 Mart 1933 tarihli kanunun 7 nci madde
sine göre: deavi dairesinin komiteleri sabık askeri şahısların maaş ·e 
hizmetlerinden tahaddüs eden mesailde karar almak salahiyetini haiz
dirler). 

Hülasa: İstişari ve Kazai fonksiyonları birbirinden tefrik edilmi.,. 
olan Fransız Devlet Şurasının azaları da fiilen gayri kabili azil olmaları 
dolayısiyle pratik bakımdan hakim vasfını haiz bulundukları cihe le 
Devlet Şurasının istişari ı olü yanında onun hakiki bir idari mahkem 
hüviyetini taşıdığını belirtmek lazımdır. 

II. ci nevi idari mahkemeler: (Conseils de prefecture) lerdir. Bun
ların idare mahkemeleri şeklini almaları 5/9/1926 farihli bir (decre -
loi) mucibince yeni olarak vukua gelmiştir. (Bunları bizim memleketi
mizdeki vilayet idare heyetlerine benzetmek kabildir zannediyoruz). 
Çünkü bunlar valinin istişari organıdırlar ve, azalarının adetçe az bulun

ması itibariyle kazai ve istişari bakımdan Devlet Şurası gibi bir iş bölü

müne de tabi tutulmamışlardır. Kendi bünyeleri itibarile, bir idari mah

keme sayılabilmeleri ancak 1926 dan sonra vaki olmu~ tur. 
Devlet Şurasından ve bu Conseils de Prefecture'lerden gayri Fran-
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sada muayyen bir amme hizmetinin ifasından doğan ihtilafları tamamen 
veya kısmen halletmek maksadiyle kurulmuş olan ve (Conseils de Re
visions) ve (Conseils universitaires) namı altında salahiyet sahibi ve 
tali mahiyette kazai organları da zikretmek icap eder. 

D - Fransada İdari mahkemelerin salahiyetleri 

Bu salahiyet, Conseils de Prefectures'ler için mahza kanunda tadat 
ve zikredilmiş bulunan hususlar hakkında caridir. Devlet Şurasına ge
lince, bu organ kuvvetler ayrılığı prensibinin, adliye mahkemelerinin ka
zaları uhdesinden kaldırdığı bütün idari ihtilafları halleder. 

E - Fransada Devlet Şurası önünde başlıca İdari davalar 

Fransız Devlet Şurasına yapılan müracaatlar: 

a) Tam kaza davası. (Recours de pleine juridiction) 
b) Saiahiyet aşması demek lazım geldiği halde İptal davası diye ter-

cüme edeceğimiz ( Recours pour exces de pouvoir). 

olmak üzere iki kısma ayrılırlar, ve herbiri ayrı bir muhakeme usulüne 
tabidirler. İptal davası, tam kaza davasına nazaran daha basit ve daha 
az masraflıdır, ve tasarrufların kanuniliği meselesiyle aiakalıdır. Çünkü 
gayri kanuni bir idari tasarruf ancak iptal ile ortadan kaldırılır. Tam 
kaza davasında ise, idari tasarruflardan neşet etmiş olan sübjektif hak
lara müteallik hususat doğrudan doğruya bahis mevzuudur. Bunda bir 
idari tasarrufun kanuniliği meselesi değil, bir hakkın tanınması ve ala
kadarın tatmini gerekmektedir ki, hukuk kaidelerinin maddi bakımdan 
icrası ve tatbiki keyfiyeti meydana çıkıyor. Tam kaza davasının sahası 
sübjektif tasarruflardan neşet eden ve sübjektif haklara ait olan ihti
laflarla çevrelenmiştir. 

Fransız Devlet Şurasının içtihadına göre, sübjektif idari tasarruf
lara karşı uzun müddet yalnız tam kaza davası şayanı kabuldü ve şöyle 
deniyordu: Tam kaza davası -ki bunun neticesinde tasarruf ortadan kal·· 
dırılır- iptal davasiyle aynı neticeleri tevlit eder. Halen bu mülahaza 
yalnız akitler hakkında cari ve mevkii tatbiktedir. 

F - Le contentieux pour exces de pouvoir'm (İptal 

davasının) sübjektif karakteri 

Fransız doktrini, gerek tam kaza ve gerekse iptal davalarına süb
jektif bir karakter atfeden noktayı nazarları reddetmektedir. Fransada 
şu fikir ve sistem hakimdir: 
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Tam kaza davası sübjektif bir karakter taşıyan idari davadır, iptal 
davası ise objektif bir karakteri haizdir. Meşhur hukukçu Duguit'de 
(Droit Constitutionnel) eserinde bu tefriki kabul etmiştir. İptal davası , 

bir objektif hakkın ihlalini tazammun eden ihtilaflar vukuunda derme
yan edilebilir, eğer ortada bir hakkın ihlali keyfiyeti varsa, bunu tamir 
için o tasarrufun iptali lazımdır. Tam kaza davasını ise, bilatereddüt, bir 

sübjektif dava addediyorlar. 

G - Fransada İhtilaf mahkemesi 

Fransız Devlet Şurasını ve idari davalar hakkındaki Fransız goruş· 
lerini de bu suretle arzettikten sonra, biraz da İhtilaf mahkemesinden 
bahsetmek istiyoruz: 

İdari tasarrufların kaza! murakabesinde Türk sistemine birçok nok
talarda tamamen benziyen Fransız sisteminde, bizde şimdiki halde bu
lunmıyan, ve ihdas edilip edilmemesi de ayrıca bir münakaşaya mevzu 
olmıya layık bulunan- İdare ile Adliye arasında çıkabilen ihtilafları tet
kike salahiyettar bir İhtilaf mahkemesi mevcuttur. [*] 

İdarenin adliye karşısındaki istiklalini korumak ve onu müdafaa et
mek fikri bu mahkemenin ihdasında başlıca amil olmuştur. İlk defa 1848 
Cumhuriyetiyle kurulmasına teşebbüs edilen bu mahkeme ancak 24 Ma
yıs 1872 kanuniyle kat'i olarak teşekkül etmiştir. Kanunun 25 inci mad
desine göre: Adli ve İdari kazalar arasındaki ihtilaflarda hakem vazife
sini gören bu yüksek mahkeme, Temyiz mahkemesi ve Devlet Şfırası aza
larından olmak üzere 3 as11 ve 2 yedek azadan ibaret olup Reisi hukuken 
Adliye Nazırıdır (Burada yine adliyeye bir parça üstünlük verildiğini 
iddia eden mütalaalar da varsa da nazırın mahkemeye fiilen riyaseti pek 
nadir olup, azaların kendi aralarından intihap ettikleri bir ikinci reis 
reislik vazifesini ifa eder). 

28 Nisan 1932 tarihli bir kanun İhtilaf mahkemesine öyle bir sala
hiyet vermiştir ki, İdari ve Adli mahkemeler arasında salahiyet ve va
zife noktasından çıkan ihtilafları halletmek yerine, her iki kaza organı
nın aynı mevzu üzerinde birbirlerine zıt hükümler vermeleri halinde, İh
tilaf mahkemesi tarafların müracaatı üzerine bu hüküm ihtilafının or
tadan kalkmasına müncer olan bir karar verir. 

İdarenin kaza! mürakabesine ait Fransız rejiminin ana hatları şim
diye !<adar tetkik ettiğimiz hususlardan ibarettir. 

[ '· J İhtilaf mahkemesi Tür ki yede de bir kanunla 1945 senesinde teşkil edilmiş

tir. Bu etüdün tarihi daha eski olduğu için bundan bahsedilmemiştir. 

İdare - 7 
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il 

İNGİLİZ - AMERİKAN SİSTEMLERİNİN UMUMİ VASIFLARI 

İngilterede ve Amerikada idarenin kazai mürakabesine ait sistem
ler, -her iki memlekette mer'i olan hukuk sistemlerinin birbirlerine ben
zemeleri dolayısiyle- müşabehet arzederler. 

Anglo-Amerikan örfü adet hukuku olan gayri mektup, ve çok eski 
zamanlardanberi tatbik edilen hukuka göre (Common Law) Adliye mah
kemeleri idare üzerinde çok geniş bir kontrol ifa etmektedirler, çünkü 
idari davaları hal hususunda salahiyettardırlar ve bu salahiyet çok bü
yüktür. Fakat vazıı kanunun eseri olan, ve daha ziyade sonraları inkişaf 
eden (Statute Law) mektup ve müdevven hukuk, bazı hallerde, adliye 
mahkemelerinin idari davaları rüyet etmeleri prensibini ilga edip, onla
rın idareyi de kontrol vazifelerini de böylelikle azaltmıştır. Demek ki bu 
bakımdan, Fransız sistemiyle -velevki az da olsa- arada bir benzerlik 

vardır. 

Common law'a göre, adliye mahkemeleri, idari tasarrufla alakası 

olan -diğer bir sözle onu icra eden- memur şahsan mesul tutulursa, ve 
keza mahalli bir· idareye karşı bir dava açılmışsa, bu takdirde, işe ba
kabilirler. (Yani onların da idari tasarrufları kontrol etmek bakımından 
olan kazai salahiyetleri mutlak olmayıp az çok bazı kayıt ve şartlara 

tabidir.) Fakat esasta Common law, adliye mahkemelerine idareyi kon
trol salahiyeti bahşetmiş, ve yalnız Devlet şahsiyetini tunların dairei ka
zasından kaideten hariç bırakmıştır. 

Bu prensipler Amerikada değişikliğe uğradıkları halde İngilterede 

esasta hiç değişmemişlerdir. 

Mektup, müdevven hukuk olan Statute Law'a nazaran, Common La~: 
mucibince Adliye mahkemelerine tanılmış olan salahiyetler bir reaksi
yona uğramıştır, ve hatta bundan dolayıdır ki İngilterede birçok mesail
de Nazır-hakim nazariyesine bile başvurulmuştur. Peşin olarak söyliye
biliriz ki, Anglo-Amerikan alemi uzun zaman tatbikine yanaşmadığı idari 
mahkemeler sistemini yavaş yavaş benimsemektedir. Çünkü, çıkan bir
çok ihtilafların ve meselelerin mahiyetlerinin icap ettirdiği lüzumlu hu
susi bir tekniğin adliye mahkemelerinde tam olarak bulunmadığı bugün 
artık bilinmektedir. 
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A - İngilterede ( Common Law) Örfü adet hukukuna nazaran 
Adliye mahkemeleri tarafından İdarenin kazai mürakabesi 
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Ana prensipe göre, İdare de hususi şahıslar gibi, aynı esas ve usulle
re tabi olarak Adliye mahkemelerinin kazasına tabidir. Şu kadar ki, ida
renin mükellefiyeti idare memurunun şahsi mükellefiyeti şeklinde tecelli 
etsin. Diğer bir ifade ile memur mesul tutuluyor, fakat onun şahsında 
idare mesul oluyor. 

Bu noktada iki hal şekli vardır: Evvela, yapmış olduğu zararın ta
mir ve tazmini için memurun mesuliyeti hakkında dava açılması kabil 
ve caizdir. 

Eğer bu dava müsmir olmazsa mağdur şahıs, (fevkalade tedbirler) 
itlak olunan bir usule başvurur; bu usule göre: mahkeme o memura 
(Writ) denilen bir emirname göndererek yapmadığı şeyi ya yapmasını, 
ya bundan istinkaf etmesini, veya kararını değiştirmesini bildirir. 

Common law'a (örfü adet hukuku) göre, mahalli idareler şahsiye

tiyle Devlet şahsiyeti arasında -Adliye mahkemelerinin kazasına tabi ol
mak bakımından- fark vardır: Mahalli idareler hükmi şahısları (hususi 
Corporations) lara müşabih addolunarak, akitler ve haksız fiiller husu
sunda, kendilerine karşı dava açılabilmek bakımından adliye mahkemele
rinin kazasına tabi tutulurlar. 

Fakat eğer mesele, merkezi bir idareye, (Couronne, Crown) Devlete 
(Tac'a) karşı açılan bir dava ise, burada da bir tefrik yapmak icap eder: 

Kraliyet, yani Devlet (Couronne, Crown) ve buna müteferri mües
seseler akitlerden doğan ihtilaflar hususunda (ve muvafakat etmeleri 
şartiyle) Adliye mahkemelerinin kazasına tabi olabilirler, onların mu
vafakatleri bir izin ile istihsal edilmiş olur. Bunu düzenliyen, 1860 ta
rihli (Petition of Right) kanununun usule müteallik hükümleridir. 

Diğer taraftan, haksız fiillerden dolayı Devlet (Crown) aleyhine 
karşı dava açmak Common law'ın meşhur (The King can do no wrong -
Kral hata edemez) prensibi mucibince tamamiyle gayri mümkündür). Bu 

keyfiyette, İngilterede krala karşı beslenilen hürmet ve sevginin, ve 
kralın şahsında tecelli eden Devletin kudretinin tezahürünün büyük hi -

sesi olduğu meydandadır. 
İngilterede, yukarıda arzettiğim hususlar ve istisnalar haricinde. 

idarenin adliye mahkemelerinin karşısına çıkarılabilmesi şu şekilde ka

bili izahtır: 
Deniliyor ki: İdarenin faaliyeti yalnız fiilen değil hukukan da şah

san faaliyette bulunan memurda tecelli eder ve manzur olur, bu sebeple 
mağdurun karşısında amme şahsiyeti değil, memur bulunur, ve o da, adi 
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bir hususi şahıs gibi muameleye tabi tutularak adliye mahkemelerinin 
karşısına çıkarılır. Burada bir delalet görüyoruz, idare, memurun dela

letiyle adliyenin mürakabesine tabi tutuluyor. 
İşte bu realist görüşledir ki, İngiliz Common law'ı, idareyi -memurun 

şahsında olmak üzere- ve mahalli idareleri de -hususi korporasyonlara 

benzeterek deialet ve teşbih gibi iki vasıta sayesinde- adliye karşısına 
çıkarıp onun mürakabesine tabi tuttuğu halde Devleti bundan hariç tut
muştur. Çünkü Devletin bütün mümessilleri, Devletin hadimi, kraliyetin 

ve Tacın hadimi (Servants of the Crown) sayıldıkları için, Devletin bun

la:ı;- dolayısiyle kendi kendini muhakeme etmesi mantıkan gayri mümkün 

görülmüştür. 

H ülasa edersek: 

1) Memurlar: (bunların şahsında tecelli eden idare) 
2) Mahalli idareler hükmi şahısları (Korporasyonlara teşmil edilerek) 
3) Akdi mükellefiyetlerinden dolayı Petition of Right usulüne riayet 

etmek şartiyle Devlet. 

Bu üç noktada adliye mahkemelerinin kazasına tabidirler. 

Haksız fiillere ait hususatt'a Devlet mutlak surette gayrimesuldür 

ve aleyhinde dava açılamaz. 
Common Law'ın şu umumi prensipleri zamanla Statute Law -mektup 

ve müdevven hukuh- dolayısiyle tadile uğramıştır. Fakat bu tadil mu

ahharen vukua gelmiştir. 

1893 tarihli: (Public Authorities Protection Act) kanunu mucibince, 
adliye mahkemelerinde memurlara (yani onların şahıslarında idareye) 
ve mahalli idarelere karşı adliye mahkemelerinde ikame edilen -yukarıda 
gördüğümüz- davalar için 6 aylık bir sukutu hak müddeti konmuştur. 

Bundan başka, Devlete karşı açılan davalarda da, -:1eticesiz kalan- bazı 

değişiklikler yapılmak istenildi: İdarenin kazai mürakabesinin hissedilir 
derecede ilerlemiş olduğu memleketlerden örnek alan İngiliz efkarı, tat
biki çok zor olan Petition of Right (yani izin almak) usulünü, ve Devle
tin ademi mesuliyetine ait prensipleri muhafaza etmek istemiyordu. Bu 
sebeple Lordlar Kamarası azasından bir heyet tarafından hazırlanan 

1927 tarihli (Crown Proceeding Bill) isimli kanun projesine göre, mah
kemelerin idareyi kazai mürakabeleri genişliyecekti, ve, Devlet, haksız 

fiillerden dolayı da mesul edilebilecek, bundan başka, devletin akdi me

suliyeti hususunda da izin usulüne (Petition of Right) e başvurulmıya

caktı. .. 

9 Temmuz 1928 tarihinde bu proje münasebetiyle Parlamentoda be

yanatta bulunan Attorney General, (işbu projenin yakında İngiliz mev-



FRANSIZ VE İNGİLİZ - AMERİKAN SİSTEMİ 10 

zuatı arasında yer alacağını ümit etmemek lazımdır ... ) demiştir. İngiliz 

muhafazakarlığının nerelere kadar şiddetle tesir ettiğine, bundan iyi bir 

misal olamaz. 
İngilterede vaziyet böyle olduğu halde, . İngiliz Common law.mm 

mer'i bulunduğu Avustralya dominyonunda, İngilterede tahakkuk ettiril
miyen bu inkılap 1903 tarihli (Judiciary Act) ile yapılmış ve (Petition 

of Right) usulü kaldırılmıştır. 

B - Amer-ik!ıda. İngiliz (Common Law) sistemi 

Birleşik Amerika da, İngiliz Common law'ında gördüğümüz Adliye 

mahkemeleri önündeki mürakabe sistemini kabul etmiş, fakat her iki 

memleketin -teşkilat ve bünyeleri bakımından- aralarındaki ayrılıklar 

dolayısiyle, İngiliz prensibi Amerikada değişikliğe uğramıştır. Mesela, 

İngilterede cari bulunan (The King can do no wrong) (Kral hata ede

mez) düsturu, demokrat bir Devlet olan Birleşik Amerikada bittabi yer 
almamış, ve bunun neticesi olarak da, orada Devlete karşı dermeyan 
edilen bazı davalar tervic edilmiştir. Bununla beraber, Birleşik Ameri

kada, İngilteredeki gibi, (Petition of Right) usulüne dayanarak Devlete 

karşı bazı hususlarda dava açılması -ki bunu evvelce gördük- Esas Teş
kilçt prensipleriyle gayri kabili telif ve imkansızdır: İngilterede, Dev
lete (Crown) karşı dava açılmasına ait müsaadeyi kral verir, halbuki 
Amerikada Cumhurreisinin böyle bir müsaadeyi vereceği farzedilemez. 
Çünkü orada Cumhurreisi, Devletin İcra uzvunun reisi olup, Devletin bir 
uzvu, esas teşkilat bakımından Devlete karşı dava açılmasına müsaade 
verse, kendisi icra kuvvetinin reisi bulunduğu, ve orada da kuvvetler ay
rılığı prensipi cari olduğu için, yalnız İcra uzvurunun reisi, her iki kuv

veti temsil eden Devleti teşkil edemez, yani temsil edemez, neticede de 

dava açılmasına -İngilterede olduğu gibi- izin veremez. 
İngiliz Common Law rejiminin Amerikada tadile uğradığını az evvel 

söylemiştik. Bu tadilatı gözden geçirelim: 
24 Şubat 1855 de, Federal Devlet için, (Court of Claims) denilen bir 

nevi mahkeme kuruldu. Sonra Birleşik Devletlerin bazıları da Federal 

Devleti taklit ederek onlar da kendilerine mahsus ( Court of Claims) ler 

kurdular. 

17 Mart 1866 tarihli kanunun neşrinden sonra, Amerika Yüksek 
mahkemesi ( Court of Claims) üzerinde istinaf rolünü oynuyordu. ( Court 

of Claims) in vazifesi: Devlet aleyhine dermeyan edilen adi veya akitler

den doğan alacaklardan çıkan ihtilaflara ait davaları tetkik etmekti. 

Sonraları bu vazife tahdit edilerek, yalnız Devlete karşı dermeyan edilen 

bazı alacaklardan çıkan ihtilatların halline inhisar ettirildi. Hülasa bu 
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mahkeme, bünyesi itibariyle tam bir mahkemedir, fakat İdari bir mah
keme değil, hususi tipte bir Adliye mahkemesidir. (Esasen, azaları ta
mamen hakimlerden ibarettir.) Bu mahkemenin Devlete karşı ikame edi
lecek, haksız fiillerden doğan davalara da bakmağa salahiyeti yoktur. 

C - İngilterede İdari mahkemeler kurulması yolundaki 
cereyanlar ve atılan adımlar: 

İngilterede bugün, yavaş yavaş diğer memleketlere benziyerek idari 
mahkemeler lehinde -tatbikattan doğan- cereyanların kuvvet bulduğunu 
evvelce arzetmiştim. İşte bu keyfiyetin ufak nisbette bazı tezahürlerine 
rastlanmaktadır: 

1 - (Domestic tribunals) isimli bir nevi kaza organları vardır ki, 
bazı hususi grupmanlar dahilinde, ve bu grupmanların uzuvlarına karşı 
icrayı kaza etmektedirler, ve verdikleri kararları da adliye mahkemele
rini istinafen tetkik etmektedirler. (Görülüyor ki adliye mahkemelerin
den kurtulmak mümkün olmuyor.) (Domestic Tribunals) denilen bu kaza 

organlarında, idari mahkemeleri ile alakalı bir husus aranamaz. 

2 - İngilterede adliye mahkemelerinin salahiyetlerinin az çok da
raldığı keyfiyetinin ikinci bir tezahürü de: Devletin nezareti altında icra 
edilen ve, bir inhisar karakteri taşıyan bazı hususi teşebbüslerin kontro
lünün, tamamen veya kısmen adliye mahkemelerinden alınarak bu işle

rin icap ettirdiği teknik münasebetiyle bazı mercilere devredilmesidir. 
Bu merciler ihtilafları da halledebilmek hakkını haizdirler. Misal olarak: 
Şimendiferleri görüyoruz. 1854 tarihli (Canal and railway Traffic Re
gulation Act) kanununa göre, seyahat ve tarife ve buna benzer diğer hu
suslarda kumpanyalar mevzu nizamlara riayetsizlik ederlerse, bunun 
mercii (Court of Common Pleas) idi. Fakat 1872, 1875 ve nihayet 1888 
tarihlerinde, şimendiferler ve kanallar komisyonu, kat'i olarak teşekkül 
etti ki, iki komiser (birisi demiryolu mütehassısı olacak) ve bir de 
(High Court of Justice - Yüksek Adalet Divanı) azasından hukukçu reis 
olmak üzere 3 kişiden müteşekkildir, Bunun kararları İstinaf mahkeme
sinde (Court of Appeal) de tetkik edilir. (Burada da yine Adliye işe ka
rışıyor demektir, tam bir istiklal görülmüyor). 1921 den sonra bu sala

hiyetler bazı tadillere uğramakla beraber, ana prensip bakidir. 

3 - Diğer bir tezahür olarak da şuna rastlıyoruz: Adliye mahke
melerinin bazı sigorta müesseseleri ve teşekkülleri üzerinde de kazai mü~ 
rakabeleri kaldırıldı, ve Sıhhiye Nazırına bu vadide: 1924 tarihli (Natio

nal Health İnsurance) kanuniyle birkoç kazai salahiyetler verildi: Ez-
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cümle: Sigortalar, Teavün sandıkları ile bunların azaları, doktorların, 

eczacıların ücret vesairelerine ait bazı ihtilafların halli bu salahiyetin 
çevresine girer. Şu noktada, Sıhhiye Nazırının bu salahiyetleri karşısın
da, (administrateur - Juge) nazır-hakim nazariyesi karşımıza çıkıyor ve 
Fransız rejiminin, geçirdiğini evvelce arzetmiş olduğum nazır-hakim na
zariyesini hatırlıyoruz. İşsizlik sigortası hususunda ise ayrıca bir hakem 
mahkemesi vardır. (Court of Referees) isimli bu kaza organı, bir hukuk
çunun reisliği altında aynı miktar işçi ve patron mümessillerinden mü
teşekkildir. 

D - İdarenin İngilterede aldığı bazı kat'i kararları ve yaptığı 

tasarrufların mürakabesinde adliye mahkemelerinin 

salahiyetsizli ği 

Bazı kayıt ve şartlar altında vaki olduğunu gördüğümüz, İngilterede 
adli makamlar tarafından idarenin kazai mürakabesi kaidesinin müstes
naları sayılabilecek bazı noktalardan bahsedelim: 

Kanunlara tevfikan yapılan nizamnameler v.s. gibi tanzimi tasar
ruflar ve idarece alınan bazı kat'i kararlar, İngilterede adliye mahkeme
lerinin kazai mürakabesi dışında kalırlar. (Fransız rejimiyle bu bakım

dan da bir müşabehet göze çarpıyor). 
Keza, hususi bir mülke karşı vukubulan istimlak ve mecburi icar hal

lerinde dahi idarenin vermiş olduğu bu kararlar kat'i addedilir, ve mah·
kemelerin kontrolünden hariç kalır ki, bu noktayı teferruat bakımından 
değil yalnız ana hatları bakımından, Fransadaki hükumet tasarrufları . 
ve buna benziyen hükumetin hakimiyetinin tecelli ettiği tasarruflar ·ıe 

İngilteredeki şu vaziyet arasında bir benzerlik herhalde göze çarpmak
tadır. Tabiatiyle bu kaf'i ve sıkı bir benzerlik değildir. (Burada hükumet 
tasarrufları kategorisine giren tasarrufların mahiyetlerini hatırlıyalım: 
biliyoruz ki bunlara karşı kazai mercilere müracaat E:dilemez, bunların 

mahiyet ve bünyeleri itibariyle evvelden konulmuş kaidelere tabi olma
larına imkan bulunmadığı iddia edilir, ve bu tasarruflar idarenin hukuJ..r 
kaidelerine tabiliği prensipinin müstesnasını teşkil ederler.) 

Maamafih, son zamanlarda (High Court of Justice - Yüksek Adalet 
Divanının) bir dairesi olan (King's Bench) kısmının, bu kabil tasarruf
lara karşı dava dermeyan edilemiyeceğine dair verdiği 1930 tarihli bir 

hüküm, bu mahkemenin üstünde istinaf salahiyetini haiz bulunan (Court 
of Appeal) İstinaf mahkemesi tarafından nakzedilmiştir. (Demek ki ad

liyenin idareyi mürakabe etmesine yine taraftarlık görülüyordu). High 
Court of Justice (Yüksek Adalet Divanı) nın, İngiliz Sıhhiye ~ azırının 

• 
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verdiği bir kararın, yerinde ve kat'i olduğuna dair serdettiği hükmü is
tinafen tetkik eden (Court' of Appeal) Sıhhiye Nazırının 1925 tarihli 
(Housing Act) adlı kanuna istinaden almış olduğu bu kararda (ki ihti
lafa mevzu teşkil etmiştir) kanunun çizdiği çerçevenin dışına çıkıp çık
madığının tetkikini istilzam ederek (High Court of Justice) Y. Adalet 
Divanının vermiş olduğu hükme karşı bu suretle menfi cephe almıştır. 

Fransadaki gibi, hükumetin yaptığı bazı tasarrufJarın muhtevasına 
karşı dava açılamayıp, bunların diğer unsurları için kazai mürakabenin 
mümkün olduğu, ve binaenaleyh kabul edilebileceği nazariyesi, bir kıyas 
yolu ile, İngiltere hakkında yukarıda verilen şu misalde tecelli ve teşah

hus ettirilebilir kanaatindeyiz. 

E - İngilterede ve Amerikada İdari davayı rüyet hususunda 

adliye mahkemelerinin salahiyetsizliği meselesi 

Ana prensibe (yani İdarenin adliye mahkemelerinin mürakabesine 
tabi bulunması prensibine) bir istisna teşkil eden bu keyfiyetin tetkikine 

geçelim: 

Bazı defalar, yukarıda da bahsi geçen nazır-hakim sistemi tatbik 
edildi. Yahut ta hususi hakem mahkemesi şeklinde toplanan o işe ait mü
tehassıslar, kaza organı vazifesini ifa ettiler: 

a) Nazır-hakim sistemi: En geniş kazai salahiyetlere malik olarak 
-bildiğimiz ve Fransada rastladığımız- bu sistemi İngilterede tahakkuk 
ettiren idare organının en mühimmi Sıhhat N ezaretidir: 

1875, 1876, 1888, 18941 1925 tarihli muhtelif kanunlar ile bu sala
hiyet bu makama tanınmıştır. 

Maarif Nazırına dahi, 1921 tarihli (Education Ac:t) kanunu ile ve 
Nafıa Nazırına da 1920 tarihli (Roads Act) ve (London Traffic Act) 
kanunları ile kazai salahiyetler tanınmıştır. 

b) Hususi hakem mahkemesi şekli: Azaları hakim vasfını haiz ve 

teknik bakımdan hususi bir hakem mahkemesi tipine de tatbikatta te
sadüf ediliyor: 

1894 tarihli (London Building Act) kanununa göre, Londra Kont
luğu konseyine, Londra şehri dahilinde yapılan inşaata ait esaslar va
zetmek salahiyeti verilmekle beraber, Konseyin bu kararları aynı kanun 
mucibince: 5 sene müddetle tayin edilen 3 azadan mürekkep bir istinaf 
mahkemesinde tetkik edilir. 

Bir de, 1921 tarihli (War Pensions Act) kanunu vardır ki, bu kanun 
mucibince, harpten mütevellit ve muhassas maaşlar yüzünden çıkan ih-
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tilaflar bidayeten mahalli komitelerinde, ve istinafen de: bir hukukçu, 
bir maaş sahibi, ve bir doktordan müteşekkil bir istinaf mahkemesinde 
rüyet olunurlar. 

Amerikaya gelince: Amme hizmetlerinin ifası sadedinde, azaları icra 
kuvveti reisi tarafından tayin edilen birçok komisyonlar vardır ki, bazı

ları, hizmetin organizasyonu ve faaliyeti hakkında sadece istişari organ
lar oldukları halde, birçokları tanzimi, idari ve hatta kazai salahiyetlere 
malik bulunan organlardır. Fakat adliye mahkemeleri, bunların verdik
leri kazai kararlar üzerinde istinaf rolünü haizdirler. 

Netice itibariyle, Amerikada Adliye mahkemelerinin idare üzerinde 
az çok bir kazai mürakabeleri -ki bu mürakabe yukarıda bahsi geçen 
komisyonların kararlarının istinafen tetkikinde görülüyor- olduğu için 
İngilterede idari mahkemelere karşı duyulan arzunun Amerikadakinden 
fazla olması lazım gelir. 

Çünkü Amerikada idari davalar -yukarıda söylediğimiz gibi- esa 
itibariyle adliye mahkemelerinde rüyet ediliyorlar. 

F - İngilterede Statute law (mektup hukuku) a göre 
idarenin kazai mürakabesinin teminine matuf fikirlere 

yapılan itirazlar 

İngiliz örfü adet hukuku olan Common law'a göre, İngilterede adl~ye 
mahkemelerinin idari tasarrufları kazai mürakabeleri altında -ve ne gibi 
şartlar içerisinde- tuttuklarını, ancak sonradan meydana gelen (Statute 
law) mevzu ve mektup hukuk ile bu mürakabenin çevresinin değişik

liklere uğradığını evvelce görmüştük. İşte buna karşı a.n'aneye sadık ka
lınarak ileri sürülen muhafazakar mütalaalar meydana çıkmış, ve kazai 
mürakabe hususunda tekrar Common law'a rücu edilmesi lüzumunu be
lirtmişlerdir: 

(Dicey), (Hewart of Bury) gibi meşhur hukukçu şahsiyetlerin fikir
leri bu merkezdedir. Diğer taraftan: 

(Robson) ve (Port) gibi müellifler ise, adliye mahkemelerinin ida
reyi mürakabede salahiyetsiz olmalarını meşru, ve, tatbikatta De letin 
idare işlerinin çok genişlemesinden doğan bir keyfiyet olarak görüyor
lar. Fakat adliye mahkemelerinin yerine kaim olacak nazır-hakim naza
riyesi ise, mağdurlara az bir garanti temin etmektedir. Hususi mahke
meler teşkiline gelince: bunları teşkil eden şahıslar da tam bir hakim 
vasfını haiz değillerdir. Onun için, adliye mahkemeleri hakimleri tatü
süne tabi hakimlerden müteşekkil başka nevi bir hususi mahkemeler teş

kili fikrini ileri sürüyorlar. 
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Amerikalı profesör (James W. Garner) ise, berri Avrupa memleket
lerindeki gibi idari mahkemeler kurulması yolunda bir mütalaa beyan 
ediyor ve gerek nazır-hakim ve gerekse hususi mahkemeler kurulması 
hakkındaki nazariyeler, ergeç idari mahkemeler teşkiline yol açacakları 
için; bunların üzerinde durulmayıp, doğrudan doğruya idari mahkemeler 
teşkili cihetine gidilmesi mütalaa ve temennisinde bulunuyor. 

G - Şunu da ilave edelim ki, İngilterede idarenin kazai mürakabe
sinden ziyade siyasi bir mürakabe sistemi cari olup, Avam ve Lordlar 
Kamaralarında her zaman tahakkuk ettirilmektedir. Yani meclisler, 
idari mahkeme rolünü de oynamaktadırlar, diyebiliriz. Fakat bu, ancak 
İngilterenin kendisine mhsus prensipleriyle kabili izahtır. 

H - Netice: 

Fransız ve İngiliz - Amerikan sistemleri bakımından idarenin kazai 
mürakabesini gözden geçirdik. 

İki ayrı rejime istinat eden bu sistemlerin aralarındaki çok bariz 
farklar ve bazı hafif benzeyişler, tet'kikimiz esnasında muhtelif vesile

lerle kendiliğinden meydana çıkmışlardır. Fakat denilebilir ki , bugün 
İngilterede olsun, Amerikada olsun, idari mahkemeler teşkiline her ba.
kımdan mütemayil cereyanlar yer almaktadır. Biraz evvel, gördüğümüz, 
bazı meşhur hukukçuların fikirleri de bunu teyit etmektedir. İdarenin 

kazai mürakabesinde, Adliye mahkemelerini tutan Common law'a müs
tenit muhafazakar fikirlere artık pek iltifat edilmiyor. 

Bununla beraber, Anglo-Sakson aleminde her ne kadar Fransada
kine benzeyen bir Şurayı Devlet kurulması hemen beklenemezse de, ya
kın bir atide idarenin tasarruflarının kazai mürakabesinin bu memleket
lerde tatbik edilen, kendilerine mahsus esaslardan yavaş yavaş ayrıla

cağı umulabilir. 
Profesör (James W. Garner), (Dicey) yin, Common Law'a istinaden 

müdafaa ettiği (İngilterede bir İdare Hukuku olmıyacaktır ... ) yolundaki 
meşhur mütalaasına itiraz etmektedir. 

Zaten, İngilterede şimdiden bir idare hukuku teşekkül etmişse veya 
daha inkişaf edecekse, bu hukuk, herhalde Common Law'ın eskiye bağlı 
kaideleri sayesinde değil, Statute law, (mektup, mevzu hukuk) dolayı

siyle olacaktır. 
İngiliz hukuk sisteminin başkalık arzetmesinin ve tetkikimiz esna

sında rastladığımız birçok mudil esaslara tabi olmasının mühim bir se
bebi de bu memleketin taassupla tatbik ettiği an'aneye bağlılık ve ma

ziye hürmet prensiplerinde aranmalıdır. Bu sistemin Amerikaya tesir 
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etmesi, orada da kök salmasına sebep olmuştur. (Tadillere uğramasını 
tabii görmek lazımdır.) 

Maruzatımıza son verirken, işaret edelim ki: 
Bu harpte mağlup olmuş, ve işgal altında bulunan Fransada, dahili 

rejimin bazı değişikliklere uğraması, ve diğer birçok zaruretler yüzün
den belki idarenin yaptığı tasarrufların kazai mürakabesinde, esasta ve
ya teferruatta, az veya çok tahavvüller vukua gelmiş olması ihtimali 

daima varittir. 
Halen harbi aktif bir surette idame ettiren Anglo-Saksonlarda dahi 

idari faaliyet ve tasarrufların mürakabesinde, zamanın arzettiği birçok 
icaplar sebebiyle, mahiyetlerini sonradan anlıyabileceğimiz değişiklikler 

yapıldığına, yahut yapılacağına hükmetmek icap eder, fikrindeyiz. 

Orhan NASUHİOGL 

BİBLİYOGRAFYA 

Prof. Roger BONNARD. - Le contrôle Juridictionnel de L'Admini tration. 

Prof. Raphael ALİBERT. Le contrôle Juridictionnel de l' Administration au 

moyen du recours pour exces de pouvoir. 

Prof. James W. GARNER. - La Conception Anglo-Americaine dd Droit admi

nistratif. (makale: Melanges Hauriou.) 

Prof. S. S. Onar. - İdare Hukuku, C. I. 





BİBLİOGRAFYA 

Fakültemiz kütüphanesinde mevcut mevzu ile alakadar 

İngiliz dilinde yazılmış kitapların listesi 

·Allen (C. K.) Bureaucracy Triumphant. 1931. 

Law in the Making. 1939. 

Annual Survey of English Law 

Anson (W. R.) The law and Custom of the Constitution. 1935. 2 c. 
Austin 
Bagehot (W.) 

Barker (E.) 

Brennan (T. C.) 

Bury 
Butterworth 
Cain (J. M.) 

Chalmers-Asquith 

Clark (K. T.) 

Clarke (V.) 

Dicey (A. V.) 

Dykes (0.) 

Edwards (W.) 
Elliott (W. Y.) 

Emden ( C. S.) 

Fraser (W. İ. R.) 

Fortescue (J.) 

Ghose (N.) 
Gordon (L.) 

Goldscmidt (H.) 

J urisprudence 

The English Constitution. 
Church State and Study. 

Interpreting the Constitution. 1935. 
The Cambridge Mediaval History. 1936. 
Statutes of England. 
Our Government. 1930. 

Outlines of Constitutional Law. 1936. 
The Fall of German Republic. 1935. 

Medieval Representation and Consent. 193G. 
Law of the Constitution. 1931. 

Law and Public Opinion in England. 1940. 
Constitutional History. 1930. 

Crown People and Parliament (1760-1935). 
Constitutinal Reform. 

The Civil Servant and the Constitution. 

An Outline of Constitutional Law. 193 . 

The Governance of England. 

Comparative Administrative Law. 1919. 

Public Corporation in Great Britain. 1938. 

English Law form the Foreign Standpoint. 1937. 



110 

Green (T. H.) 

Halsbury 
Hobhouse (L. T.) 

Holdsworth (W. S.) 

Jrnks (E.) 

Jennings (W. I.) 

Jennings and Young 
E:eith (A. B.) 

La.ski (H. J.) 

Lowell ( A. L.) 
Lyon 

Maitland (F. W.) 

Marriott (J. A. R.) 

Mc. Laughlin (A.C.): 

Nathan (M.) 

Norton (T. J.) 

Ogawa (G.) 
Percy (E.) 

Potter (H.) 
Robinson (G. E.) 

Root 
Robson (W. A.) 
Solmond (J.) 

Scott (J. B.) 

Spender ( J. A.) 
Stenton (F. M.) 
Stephen 

Tout 

BİBLİYOGRAFYA 

Political Obligations. 1937. 
Laws of England. Sec. Ed. 
The Metaphysical Theory of the State. 
Sources and Literature of English Law. 19::.~8. 

A Short History of English Law. 1938. 

The Book of English Law. 1939. 
An Outline of English Local Government. 1930. 

The Law and the Constituticn. 1933. 

Parliament. 1939. 
Constitutional Laws of the British Empire. 1938. 
An Introduction to British Constitutional Law.1931 
The British Cabinet System (1830-1938). 1939. 
Constitutional Law. 1939. 
Liberty in the Modern State. 1930. 

Parliamentary Government in England. 1938. 

A Grammar of Politics. 

Studies in Law and Politics. 
The Government of England. 1931. İki cilt. 
The N ational Recovery Administration. 1935. 

The Constitutional History of England. 1931. 
Selected Essays. 1936. 
English Political Institutions. 
A Constitutional History of the United States. 1936 
Empire Government. 

The Constitution of the United States. 1928. 

Conscription System in Japan. 1921. 
Government in Transition. 

English Law and its İnstitutions. 1932. 

Public Authorities and Legal Liabilities. 1925. 
Men and Politics. 1926. 

Justice and Administrative Law 1928. 
Jurisprudence. 1937. 

The Law the State and the lnternational CommG
nity. İki cilt. 1939. 

Great Britain (1886-1935). 
English Feudalism. 1932. 

Commentaries on the Laws of England. 1938. 
Chapters in the Administrative Eistory of Medi
aval England. 1933. 6 cilt. 



Vinogradoff (P.) 

Wade and Phillips 
Wheare ( K. C.) 

Wright 

BİBLİYOGRAFYA 

Legal History 1913. 
Constitutional Law. 1942. 

1 l 

The Statute of Westminster and Dominion Status. 

1938. 
Legal Essays and Addresses. 1939. 








