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21 .2 . 1341 Cumartesi 

Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 
192 

193,220 

Teklifler 193 
1. — İzmit Mebusu ibrahim Bey ve yetmiş 

refikinin; Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza Beyin ailesine hidematı. vataniye ter
tibinden. maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi 
(2/454) 193 

Mazbatalar 193 
1. — İdare Heyetinin: Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin 1340 Bütçesinin ikinci harcırah 
faslından 1 475 lira 43 kuruşun beşinci müte
ferrika faslına münakalesi hakkında (2/452) 
numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 193 

Tezkereler 193 
1. — Hakkı Telif Kanununun, mahsulâtı 

fikriyeden addedilen sinema filimleri hakkında 
sarahati lâzımeyi muhtevi bulunmayan, ikinci 
maddesinin, tefsiri hakkında Başvekâletten mev
rut tezkere (3/377) 193 

Takrirler 193 
1. — Rize Mebusu Esat Beyin, geçenki fır

tınalarda Karadeniz sahil şehirlerinde hasara 

Sayfa 
uğrayanların tehvini zaruret ve ihtiyaçları hak
kında tedabiri âcile ittihazı temenniyatma dair 
takriri (4/160) 193 

2. — Karaiıisarışarki Mebusu Ali Sururi 
ve İsmail Beylerin; şiddetli fırtınalar dolayısıy-
1e kapanan Giresun - Karahisar yolunun açtı
rılması hakkında temenni takriri (4/16.1) 193 

3. — idare Heyetinin; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 134-0 Bütçesinin ikinci harcırah 
faslından 1 475 lira 43 kuruşun müteferrika fas
lına münakalesi hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeninden gelen mazbatanın tercihan mü
zakeresine dair takriri. 193 

4. — Kângırı Mebusu Talât ve Ziya Bey
lerin; Türkçe bir hutbe mecmuası tertip ve neş
ri ile Türkçe hutbe kıraatinin mecburi tutulma
sı hakkında takriri (4/162) 220 

Evrakı Saire 193 
1. — istanbul Mebusu Muhteremi Abdur-

rahman Şeref Bey merhumun; ihtilâf atı lâyika 
ile defnolunduğuna dair İstanbul Mebusu Dok
tor Hakkı Şinasi Paşa ile Malatya Mebusu 
Doktor Hilmi Beyden mevrut telgrafname. 193:194 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 194 

1. — İdare Heyetinin; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 1340 Bütçesinin ikinci harcırah 
faslından 1 475 lira 43 kuruşun beşinci müte
ferrika faslına münakalesi hakkında (2/452) 
numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 194:195 

REtS — Zaptı sabık Hülâsası okunacak: 

Altıncı İçtima 

19 Şubat 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
Öğleden evvel 10,5'ta Ali Sururi Beyin tahtı ri

yasetlerinde bilinikat Zaptı Sabıp Hülâsasının kıraat 
ve kabulünü ve evrakı varidenin ait oldukları mahal
lere havalesini müteakip İstanbul Mebusu Abdurrah-
man Şeref Beyin vefat ettiğine mütedair telgrafname 
kıraat edilerek merhumun ruhuna fatiha ittihaf ve 
hâtırasına hürmeten müzakere beş dakika tehir olun
du. 

Badehu, Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesinin müzakeresine başlanılarak fasılların cüm
lesi aynen kabul edildi. Mütekaiben telsiz tesisi hak
kındaki kanun lâyihası müzakere ve mevaddı kanu
niye aynen kabul, olunduğu ve öğleden sonra 1,5'da 
içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

j 2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka-
nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 

l mazbatası. (1/506) 195:235 
| A) Hariciye Vekâleti bütçesi 195:197 

B) Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi büt-
I çesi 197:210 
i C) Diyanet İşleri Reisliği, bütçesi 210:227 
! D) Adliye Vekâleti bütçesi. 227:235 

İkinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

telsiz tesisi hakkındaki kanun tayini esami ile reye 
vazolunduktan sonra Emniyeti Umumiye Müdüriye
ti bütçesinin müzakeresine başlandı ve cereyan eden 
müzakere neticesinde fasıllardan birisi tadilen, diğer
leri aynen kabul edildi. Badehu Umum Jandarma Ku
mandanlığı bütçesi müzakere ve aynen kabul ve be-
rayı teneffüs celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 
Ali Sururi Beyefendi tarafından kuşat edilerek 

Hariciye Vekâleti bütçesi müzakere olundu. Bütçenin 
heyeti umumiyesi hakkında cereyan eden müzakere 
kâfi görüldükten ve ilk fasıl bir müddet müzakere 
olunduktan sonra telsiz tesisi hakkındaki kanunun 148 
rey ile kabul edildiği tebliğ ve Cumartesi günü öğle
den evvel içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı Sabık Hülâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Aynen kabul edenler lütfen 
el akldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat: Saat : 10,30 

REİS — Reisivekili Ali Sururi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
/ . — İzmit Mebusu İbrahim Bey ve yetmiş refi

kinin; Topçu Binbaşılığından müstafi merhum Rıza 
Beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkında teklifi kanunisi (2/454) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — İdare Heyetinin; Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin 1340 bütçesinin iKinci harcırah faslından bin 
dörtyüzyetmişbeş lira kırküç kuruşun beşinci müte
ferrika faslına münakalesi hakkında (2/452) numaralı 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

Tezkereler 
/. — Hakkı Telif Kanununun, mahsulâtı fikriye-

den addedilen sinema filmleri hakkında sarahati lâzı-
meyi muhtevi bulunmayan, ikinci maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/377) 

REİS — Maarif Encümenine havale edilmiştir. 
•*=-„;-• -v; ~=•---»"', --—Tẑ f'-̂ mm . _ T-, .--., -, »-/•••'-»•«T- • y , J < " p w ) ' 

Takrirler 
1. — Rize Mebusu Esat Beyin; geçenki fırtınalar

da Karadeniz Sahil şehirlerinde hasara uğrayanların 
tchvini zaruret ve ihtiyaçları hakkında tedabiri âcile 
ittihazı temenniyatına dair takriri (4/160) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
2 .— Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sururi ve İs

mail Beylerin; şiddetli fırtınalar dolayısıyle kapanan 
Giresun - Karahisar yolunun açtırılması hakkında 
temenni takriri (4/161) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
3. — İdare Heyetinin, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin 1340 bütçesinin ikinci harcırah faslından bin 
dörtyüzyetmişbeş lira kırküç kuruşun beşinci müte
ferrika faslına münakalesi hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeninden gelen mazbatanın tercihan müza
keresine dair takriri. (4/162) 

REİS — Bu mazbatayı şimdi ruznameye aldık. He
yeti İdare tercihan müzakeresini teklif ediyor. 

İDARE HEYETİNDEN ALİ RIZA BEY (İs
tanbul) — Şimdi müzakeresini istiyoruz. Malûmu 
Âliniz sene nihayeti pek tekarrüp etmiştir. 

REİS — Efendim: İdare Heyetinin tezkeresi şim
di okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1340 bütçesinin; 

harcırah faslından bin dörtyüzyetmişbeş lira kırküç 
kuruşun beşinci mütefarrika faslına münakalesi hak
kındaki teklifimiz Muvazenei Maliye Encümenince 
tasvip edilerek bugünkü ruznameye ithal edilmiştir. 
Senei Maliye Nihayetinin takarrübü hasebiyle bir 
maddeden ibaret bulunan mezkûr teklifin bugün her 
şeye tercihan müzakere ve intacını teklif ve rica ede
riz. 

21 . 2 . 1340 
İdare Heyetinden İdare Heyetinden 

Asaf 
İdare Heyetinden 

Ali Rıza 

REİS — Efendim: Bu teklifi reyinize arz ediyo
rum. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Bugün. 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Evrakı Saire 
1. — İstanbul Mebusu Muhteremi Abdurrahmân 

Şeref Bey merhumun ihtifalâtı lâyıka ile defnolundu-
ğuna dair İstanbul Mebusu Doktor Hakkı Şinasi Pa
şa ile Malatya Mebusu Hilmi Beyden mevrut telgraf-
name. 

REİS — Okunacaktır: 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstanbul Mebusu Merhum Abdurrahmân Şeref 

Beyin, cenazesi bugün saat onbirde Yenibahçe'deki 
Gurabâ Hastanesinden İstanbul'da bulunan Mebus 
arkadaşlarımızla Vali,, Şehremini, Erkânı Mülkiye ve 
Askeriye, Darülfünun, Cumhuriyet Halk, Terâkki 
Perver Cumhuriyet fırkaları, Hilâliahmer, Matbuat 
Cemiyeti, Tarih Encümeni, sair cemiyat mümesilleri 
ve Darülfünun ve şuebatı, Mektebi Mülkiye, Gala
tasaray vesair liseler talebeleri, merhumun genç ve ih
tiyar tekmil talebeleri, berrî ve bahri aske
rî kıtaatla Polis, Zabıtayı Belediye, Jandarma Müf
rezeleri ve pek çok ahali taraflarından merhumun 
Türkiye İlim ve irfanına ettiği hizmete lâyık bir su
rette merasimi ihtiramiye icrasiyle kaldırıldığı ve Fa
tih Camiinde Cemiyeti kübra ile namazı kılındıktan 
sonra aynı merasimi tekrimiye ile Edirne Kapı hari-
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cinde otak tepedeki aile kabristanına gidilerek orada 
defin ve hazır bulunan hafitleriyle akrabasına Meclis 
namına beyanı taziyet edildiği ve yarın dahi Gözte
pe'deki hanesine gidilerek iki dul kerimesine Meclis 
namma ayrıca beyanı taziyet kılınacağı, merhuma kar
şı gösterilen hürmetten dolayı efradu ailesinin Meclis 
Heyeti Umumiyesine arzı teşekkür ve minnettari ey-

1. — İdare Heyetinin; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 1340 bütçesinin ikinci harcırah faslından bin 
dörtyüzyetmişbes lira kırküç kuruşun beşinci mütefer
rika faslına münakalesi hakkında (2/452) numaralı 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacaktır:. 
15 . 2 . 1341 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1340 senei ma

liyesi bütçesinin «5» nci müteferrika faslında tahsi
satı kâfiye mevcut olmadığından Ardahan Mebusu 
Merhum Halit Paşa Hazretlerinin emri tedavisi ile 
teçhiz ve tekfini ve cenazesinin İstanbul'a nakli ma
sarifi için tediyesi icap eden bin dörtyüzyetmişbes li
ra kırküç kuruşun fazla tahsisatı mevcut olan aynı 
bütçenin «2» nci harcırah faslından mezkûr fasla 
münakalesi için atideki mevaddı kanuniyenin kabu
lünü arz ve teklif eyleriz. 

idare Heyetinden tdare Heyetinden 
Rasim Asaf 

tdare Heyetinden 
Ali Rıza 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1340 senei maliyesi bütçesinin «2» nci Harcırah fas
lından bin dörtyüzyetmişbes lira kırküç kuruşun ten
zili ile «5» nci müteferrika faslına münakalesi icra 
kılınmıştır. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 3. — tşbu kanun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1340 senesi Büyük Millet Meclisi bütçesinde mü

nakale icrasına dair olup, tdare Heyeti tarafından 
teklif olunan ve Heyeti Celile Kararı ile Encümeni
mize muhavvel bulunan teklifi kanuni Encümenimiz-
ce tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifi Kanuni Esbabı Mucibesinde zikredildiği 
veçhile işbu münakale zarurî bazı masarifin neticei 

lediklerinin arz ve iblâğına bizleri memur eyledikleri 
maruzdur efendimiz. 

İstanbul Mebusu Malatya Mebusu 
Hakkı Şinasi Hilmi 

(Allah rahmet eylesin sesleri.) 
ALİ BEY (Rize) — Efendim: Hakkı Şinasi Pa

şa ile Hilmi Bey çabuk gelsinler. 

tabiyesi olduğundan Encümenimizce de kabul edil
miştir. Berayı tasdik Heyeti Celileye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ferit Recai Şakir 
Kâtip Aza 
Konya İsparta 

Fuat Mükerrem 
Aza Aza 
Niğde Trabzon 
Galip Şefik 
Aza Aza 

Kırşehir Gaziantep 
Yahya Galip Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Birinci madde : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1340 senesi bütçesinin ikinci harcırah faslından 1 475 
lira 43 kuruşun „ tenziliyle beşinci Masarifi Mütefer
rika faslına naklen tahsis olunmuştur. 

İkinci madde : tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Üçüncü madde : İşbu kanun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS —• Efendim: Heyeti Umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1340 
bütçesinin ikinci harcırah faslından bin dörtyüzyet
mişbes lira kırküç kuruşun tenziliyle beşinci masari
fi müteferrika faslına naklen tahsis olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 
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Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 3. — işbu kanun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından icra olunur. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Bi
rinci maddede (naklen tahsis olunmuştur) yerine 
naklolunmuştur) desek daha iyi olur. 

REtS — Efendim \ Birinci madde aynen kabul 
buyrulmuştur. Yalnız bir lâfız tashihinden ibarettir. 
Arzu buyurursanız Reyi Âlinize arz edeyim. Bir ke
lime tashihinden ibarettir. «Naklen tahsis olunmuş
tur.» Yerine «naklolunmuştur» denecek. Bu suretle 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olunmuştur. Üçüncü madde hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri.) Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el akldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Lâyihanın mefadı aslisi nakilden iba
rettir. Zannederim tayini esamiye ihtiyaç görmezsi
niz. (Lüzum yoktur sesleri.) Heyeti Umumiyesini Re
yi Âlinize arz edeceğim. Kanunun Heyeti Umumi
yesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(1/506) 

A) Hariciye Vekâleti Bütçesi : 
REÎS — Efendim! Hariciye Bütçesinin müzake

resine geçiyoruz. Malûmu Âliniz fasıllara geçmiştik. 
177 nci fasıl hakkında müzakere cereyan etmiş, söz 
alan kalmamıştır. Yalnız iki takrir var, okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Müsteşar Muavini tahsisatının tayyını teklif ey

lerim. 
Karesi 

Mehmet Vehbi 
Riyaseti Celileye 

Müsteşar Muavinliğinin tayyını teklif eyleriz. 
Trabzon Sivas 

Ahmet Muhtar Halis Turgut 

REİS — ikisi de aynı mealdedir. Maksat bir
dir. Zaten Müsteşarlık tayyolunursa tahsisatı da bi-
tarikilevlâ tayyolunur. 

FERİDUN FtKRt BEY (Dersim) — Müsteşar
lık değil Muavinliği. 

REtS — Evet Muavini efendim! Bu takrirleri 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim! 177 nci faslın yekûnu tadilâtla beraber 
62 820 lira oluyor. Bu faslı bu yekûn ile kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen el akldırsın... Kabul olun
muştur. 

Fasıl Lira 

178 Idarei merkeziye masarifi 9 750 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri.) Faslı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

179 Idarei merkeziye müteferrikası 5 000 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Burada saati 

mesai haricinde ücret var. 
REİS — O başka fasıl efendim! 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Saati mesai 

haricinde ücret faslı aşağıdaki fasıldır. Fakat bu fa
sıl Heyeti Umumiye kararıyle kalkmıştır. 

RElS — 179 ncu faslı kabul edenled lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Fasıl Lira 

179/A Saati mesai haricinde çalışacak 
memurini ve müstahdemin ücuratı 1 000 

KAZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Meclisin kara
rı vardır. O tayyedildi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reye kona
maz. Tayyedildi. 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Meclisi Âli
nin kararı vardır. Saati mesai haricinde çalışacaklara 
verilecek ücurat tayyedilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bütçeler
den bu fasıl tayyedilmiştir, reye konamaz. 

REİS — Evet efendim, Meclisi Âlise müttehaz ka
rar mucibince bu (A) faslı çıkacaktır. 
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Fasıl Lira 

180 Misafirini ecnebiye masarifi 12 000 
RElS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

Î81 Elçilik ve Şehbenderlikler 
maaşatı ve ücuratı 128 400 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

182 Elçilik ve Şehbenderlikler 
temsil tahsisatı 76 800 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) 
Faslı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

183 Elçiük ve Şehbenderlikler 
masarifi 360 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Aynen kabul edenler, lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

184 Elçilik ve Şehbenderlikler 
müteferrikası 8 328 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) Ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın.... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

185 
REİS 

Masarifi mütenevvia 
- Mütalâa var mı efendim? 

236 500 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Burada bir 
otomobil tahsisatı var. Lütfen Vekil Bey izahat ver
sinler. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Efendim! Avrupa'da büyük şehirlerde
ki sefirlerimize birer otomobil almayı muvafık gör
dük ve bütçemize koyduk. Sebebi de merasime gittik
leri vakit herkesin bindikleri otomobilleri saraylara 
kabul etmemektedirler. Hatta bazı arkadaşlar var ki 
- tanırım - biçareler, gizli gizli binmektedirler. Onla

rın şerefini kurtarmak ve memleketimizin şerefine 
hizmet etmek içindir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bir sual daha, şimdiye kadar Hariciye Vekâletinde 
otomobil yok mu idi? 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Yoktu. Şimdiye kadar Hariciye Ve
kâleti Başvekâlet tarafından idare olunduğu için Ha
riciye Vekilinin otomobili yoktu. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Misafirini 
ecnebiye için. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Devamla) — Evet efendim! Misafirini ecnebiye ge
liyor, kendilerine bir otomobil tahsis etmek icapedi-
yor. Şayet müsaade buyurursanız bir tane de onlar 
için olsun. (Muvafık sesleri.) 

REİS — Efendim! Faslı reye koyuyorum. 185 
nci faslı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.... Kabul edil
miştir. 

Fasıl Lira 

186 Beynelmilel müessesat masarifi 
hissesi iştiraki 14 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri.) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

187 Beynelmilel müessesat ve 
kongrelere iştirak edecek 
murahhas ve memurin 
ücurat ve masarifi 85 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri.) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

188 Tahsisatı fevkalâde 1 552 130 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muavin tay-

yolunmuştur. 
REİS — Müsteşar ve Muavini ile, memurin tah

sisatı deniyor. Şu halde Muavini lâğv ediyoruz. Müs
teşar ile memurini vekâlet tahsisatı kalıyor. Muavi
nin tahsisatı tenzil olunduktan sonra, 188 nci faslın 
yekûnu (1 551 190) lira kalıyor. 188 nci faslı bu su
retle kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

188/A Memurin mazule 33 500 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri.) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim! Hariciye Bütçesi hitam bulmuştur. 

B) Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi : 
RElS — Divan Kâtibi Arkadaşlarımızdan Ragıp 

Bey şimdi müzakere edeceğimiz Matbuat bütçesinin 
mazbata muharriridir. Başka divan Kâtibi yoktur. 
Müsaade ederseniz bir kâtiple, Hakkı Bey Arkadaşı
mızla idare edelim. (Hayhay sesleri.) 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Muhterem 
arkadaşlar! Geçen sene Matbuat Bütçesi (136 390) li
ra iken 6u sene, (616 688) liraya iblâğ edilmiştir. Bir
den bire vaki olan bu tezayüdün sebebi hikmeti ne
den ibarettir? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Teşkilâtın te
kemmülü. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, Zatı Âlinizin Mazbata Muharriri oldu
ğunuzu bilmiyorum. Bunun birden bire böyle altı-
yüzonaltıbin liraya iblâğ edilmesindeki hikmeti anla
mak istiyorum. Acaba ne gibi bir fevait temin edecek
tir. Geçen sene (136 000) lira ile idare edilmiş olan 
bir müdüriyetin bütçesi bu sene (616 000) liraya iblâğ 
edilecek olursa bundan memleket ne kazanacaktır? 

HASAN BEY (Trabzon) — Altıyüz binini unut
tun! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Meselâ mütercim tahsisatı görüyoruz. Her dairenin 
kendine mahsus mütercimleri vardır ve Hariciye Ve
kâletinin de kendisine mahsus - zannediyorumki - mü
tercim teşkilâtı mevcuttur. Böyle iken 1340 senesi 
zarfında Matbuatın tercüme teşkilâtından ne gibi bir 
istifade temin ettiğinizi bilmiyoruz. 

Geçen sene Malûmu Âliniz Heyeti Celileye bir ta
kım küçük risaleler tevzi edilmekte idi ve bunlar He
yeti Celilenin hadisatı yakından takip etmesine me
dar olmakta idi. Bu usul kaldırılmıştır ve bugün res
mi bir ağızla vaki olan tercümelerden istifade etmek-
liğimize imkân kalmamıştır. Bu da tabiî Heyeti Ce-
lilenizin mühim olan vazifelerini temin etmiyecek bir 
vazıyettir. Binaenaleyh görülüyorki Matbuat Müdü-
rüyetinin 1340 senesi zarfında faaliyeti, matlup olan 
bir vaziyette değildir. 

Resmi ceridenin vaziyetine gelince: Resmi ceri
de intizamsızlığa hakikaten bir numunedir ve ne za
man çıktığını bilmiyoruz. Muhteviyatında öyle şeyle
re tesatüf olunuyorki, cidden mucibi hayrettir. Me
selâ bendeniz bu sene dairei intihabiyemde mühim 
bir garabet karşısında kaldım. Malumu Âliniz geçen 
sene Heyeti Celileniz Jandarmanın vazaifi adliye me
selesine müteallik olarak bir tefsir kabul etmişti. Da
hiliye Encümeninin tefsirini kabul etmiş ve Adliye 
Encümeninin tefsirini reddetmişti. Ceridei resmiye 
o kadar dikkatsizlikle tespit ediliyor ki, bunların her 
ikisini de kabul edilmiş şekilde göstermiştir. Bende
niz o zaman Adliye Encümeninin Mazbata Muhar
riri idim. Adliye Encümeninin tefsiri kabul edilmiştir 
diye yollarda şurada burada bana getirip yöster-
diler. Evvelâ inanmadım. Bir de baktım ki, ceridei 
resmiye Meclisi Âlide reddedilmiş olan Adliye En
cümeninin tefsirini kabul edilmiş. şekilde yazmıştır. 
Ceridei resmiyede vardır efendim. Açar okursunuz. 
Şimdi rica ederim, devletin ceridei resmiyesi bu ka
dar dikkatsizlikle, bu kadar ihtimamsızlıkla, bu ka
dar itinasızlıkla tanzim ve neşrediliyorsa artık buna 
ne denir bilmem ben. Efendiler, ceridei resmiye 
hakikaten en mühim vesikai tarihiyedir. O, bizim için 
her zaman müracaat edilebilecek kıymetli bir mec
muadır. Mühim tefsirler, hayatı umumiyei memle
keti alâkadar eden talimatnameler, hulâsa memleke
ti alâkadar eden bütün vesaiki resmiye oraya derç 
olunmalıdır, aksetmelidir ve bu, matbu ve muntazam 
bir şekil arz etmelidir. Kabili teclit olmalıdır, kabili 
muhafaza olmalıdır. Halbuki ceridei resmiyemizin 
hali cidden muhtacı ıslâhtır. 

Efendim! Müsaadei âliyeleriyle biraz da Anado
lu Ajansına temas etmek istiyorum. Millî Ajansa ma
lik olmak, arzumuz dahilinde bir iştir. Fakat bu ajan
sımız bazı vekil beylerin seyahatlerini fazlaca ifa
de etmektedir. Yani bu gibi seyahatlerle fazlaca meş
gul olarak beri tarafta Meclis müzakereatını lâyikı 
veçhile memlekete inikas ettirememektedir. Bu hu
susta muhtelif misaller bulabilir ve Heyeti Âliyeni-
zi tasdî edebilirdim. Meclis memleketin mümessili
dir. Meclis müzakeratı zabıt ceridelerinden tamamen 
memlekete inikas edemiyor, takip olunamıyor. Hal
buki ajans bu vazifeyi kısmen ifa edecek bir müesse
sedir. Ankara'da tek bir gazete vardır. O gazete de 
bin müşkilatla çıkarılıyor. Binaenaleyh bu şerait dai
resinde ajans, meclis müzakeratını, memlekete akset
tirecek yegâne vasıtamız demek oluyor. Milletin, 
hâkimiyeti milliye ve cumhuriye devrinde vekilleri-
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nin her türlü faaliyetine, harekâtına muttali olması 
lâzım gelir, Ajansın tarzı tertibinde, tarzı tahririnde 
bu noktai nazardan şayanı kayıt bir noksan gör
mekteyim. Binaenaleyh Hariciye Vekili Beyefendi
den bilhassa rica ederim, bu hususta Meclis müza-
keratım ve hayatı umumiyemizle alâkadar olan ha
vadisi sıhhat ve samimiyetle milletin kulağına du
yurmanın imkânını temin buyursunlar! Ajans hak
kında, Ajansın tarzı idaresi hakkında, kâfi derecede 
tenevvür edilmiş değiliz. Bu ajansın siması muayyen 
değildir, nedir? Müessesei hususiye midir, devlet mü
essesesi midir, bununla kim meşgul olur? Bunun hu
dudu nereden başlar ve nerede biter? Hergün deği
şir, başka bir şekil alır. Bukalemun gibi bir manzara 
arz eder. Onun için Mazbata Muharriri Bey arkada
şımız lütfen bu ciheti izah etsinler. Maksadı aciza-
nem bu işin bir şekil ve vazıyet almasıdır. Çünkü her
gün yeni bir teşekkül, hergün yeni bir faaliyet, her
gün yeni bir çehre, bunun sonu gelmez. Artık bun
dan sonra olsun, bu seneden itibaren olsun, şu ajans 
denilen müesseseyi bir şekli intizama ifrağ etmek im
kânı temin edilsin! 

Efendiler! Zannediyorum ki, istihbarat hususunda 
da mühim noksanlar mevcuttur. Ahvali umumiyei 
cihanı lâyıkıyle ânlıyamıyoruz, bilemiyoruz. Geçen
lerde gerçi bir iki telsiz aldık ve bazı şeyler gazete
lerde gördük. Eskiden Malûmu Âliniz Meclis dahi
linde olsun, Ankara'da olsun Ajans tevzi ediliyordu 
ve bundan bir fayda hasıl olurdu. Heyeti Celilece 
vukuatı umumiyeyi günü gününe, anı anına takipe-
debilmek imkânı hâsıl olurdu. Gerçi Hâkimiyeti Mil
liye gazetesinde sabahları bazı kere okuyabiliyoruz. 
Fakat bu okuyuş resmî bir okuyuş değildir. Malû
mu Âliniz Meclisin müteaddit salâhiyetleri mevcut 
olduğuna göre, ahvali yakından takip etmekliğimiz 
lâzım gelir. Ama bir şey olmaz mı. Kırk güne bir 
şey olmaz da kırk birinci günü mühim bir şey olabi
lir. Binaenaleyh Heyeti Celilenin bu hususun tenviri 
zemininde ajansın uhdesine düşen mühim bir vazife 
var olduğu kanaatindeyim. Onun da temin edilmesi 
icapeder. Ama belki bu, bir masrafı mucip olabilir. 
Bendeniz öyle zannediyorum ki, milletvekillerinin 
cihan işleri hakkında biraz aydınlattırılmış olması fe
na olmaz, memleket için kazanılmış bir kâr olur. 

Efendiler! Bir de neşriyat ve telifat diye bir ka
lem görüyorum. Bu neşriyat ve telifat işi kadar bi
zim bütçemiz içerisinde karmakarışık bir iş yoktur. 
Her vekâlet, her müessese neşriyat ve telifat diye 
bir tahsisat alıyor. Hakikaten bizim eserlere ihtiya

cımız vardır. Çalışan zevatı kiramın vücuda getirdi
ği eserlere cümlemiz muhtacız. Hatta ecnebi lisanı bi
len vatandaşlarımız ve hatta kendi anadilinde oku
yacakları bir kitaptan ecnebi bir dilde bulamıyacak-
ları lezzet ve faydayı temin ederler, buna şüphe yok
tur. Türk irfanının, Türk sahai müktesebatının git
tikçe genişlemesi emelimizin en has olanlarındandır. 
Yalnız zannederim bu işte de neşriyat ve telifatta 
da öbür vekâletlerde olan işler olacaktır. Yani mat
lup olan, maksut olan eserler ortaya çıkmıyacaktır. 

Efendiler! Geçen sene zarfında zannederim neşri
yat ve telifat için belki millet bütçesinden (150) bin 
liraya yakın bir para verdik. Fakat rica ederim, bir 
kısmı ara sıra elimize gelebilen eserlerin heyeti umu-
miyesini tetkik buyurunuz. Ne kadar zayıf ve ne ka
dar memleketin irfanı ile gayrimütenasip eserlerdir. 
Onun için Hariciye Vekili Beyefendiden bilhassa bu 
noktayı ehemmiyetle rica ederim: Bu neşriyat ve teli
fat denilen kalemin 28 bin lirasını vereceğiz. Şüphe 
yoktur, vermemiz de muvafıktır. Fakat bu 28 bin li
rayı beyhude yere, bir takım kıymeti olmıyan, mem
lekete bir fayda temin etmeyen, irfanı millimize bir 
zerre bile zammetmeyen eserlere katiyen vermesin
ler ve lütfen bu, (28) bin lirayı milletin işine yarıya-
cak ve umumun istifadesine hadim olabilecek husu-
sata sarf buyursunlar. Bunu bilhassa çok istirham 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar! Bendeniz bu, 616 bin lira
yı çok görüyorum. Binaenaleyh izah buyursunlar, 
tenevvür edeyim. Maruzatım bundan ibarettir.. 

MAZBATA MUHARRİRİ RAGlP BEY (Zon
guldak) — Efendim! Feridun Fikri Bey geçen sene-
ki umumi yekûn ile, bu seneki yekûn arasında 480 
bin lira kadar bir fark buldular. (İşitmiyoruz sesle
ri) arz edeceğim. Esasen bu fark bu kadar değildir. 
Ufacık bir cem ameliyesi ile meydana çıkar. Geçen 
sene (136 390) lira kabul edilmişti. Fakat her nasıl
sa (400) bin lira kadar telgraf ücüratı unutulmuş ve 
bilâhare yekâleti aidesi tarafından Meclise müracaat 
edildi. Buna dair kanun Encümenden çıkmıştır, der
desti takdimdir. Bu dörtyüz bin liralık telgraf ücre
ti de tenzil edildikten sonra, bu sene bütçesi ile ge
lecek sene bütçesi arasında seksen bin lira kadar bir 
fark vardır. Bu seksenbin lira farkın esbabını arz ede
ceğim. Feridun Fikri Bey burada mütercimden şi
kâyet buyurdular, yoktur dediler ve geçen sene neş
riyat ve telifat hususunda ne verilmiştir diye sordu
lar. 
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Geçen sene mütercim heyeti yoktuki, bir eseri ] 
olsun ve o da arz edilsin. Ondan sonra neşriyat ve | 
telifat faslı yoktu. Bu sene hem mütercim heyeti 
teşkil edilmiştir, bunun için (9 500) lira kadar bir üc
ret üâve edilmiştir Sonra telifat faslı konmuştur. 
Bundan, sonra dört beş adet de memur ilâve edilmiş 
tir. Zam bundan ibarettir. Yekûn korkulacak bir de
recede fazla değildir. Muvazenei Maliye Encüme
niniz bu noktada çok sıkı davranmıştır. 

Feridun Fikri Bey Matbuatın tercüme tahsisa
tından bahsetmişlerdi ve ne gibi bir menfaat temin 
edildiğini söylediler. Efendim! Arz etmiştim ki, ge
çen sene Matbuatın tercüme tahsisatı yoktu. Binaena
leyh olmadığından bir fayda temin etmesi de memul 
değildir. Heyeti Celilece malûmdur ki, evvelki sens 
bütçede mütercim vardı ve bu da hafta da üç defa I 
Ecnebi matbuat hulâsalarını Heyeti Celileleri ile icap-
eden yerlere tevzi ederdi. Binaenaleyh bu lüzum ve 
bu noksanı bu senenin bütçesinde gördük ve Muva
zenei Maliye Encümeni de gördü ve kabul etti. 

Resmi cerideye gelince: Muvazenei Maliye Encü
meni de Resmi ceridenin muntazam bir tarzda neşre-
dildiğine kani değildir ve bu hususta mazbatasında 
da tafsilât vermiştir. Vekâleti aidesi tarafından, res
mi ceridenin muntazam bir tarzda tevzii için talimat
name yapılmaktadır ve mazbatamızda da bir takım 
temenniyatta bulunduk. Bunu da vekâleti aidesi, I 
ümit ederiz nazarı dikkate alır. I 

Resmi cerideyi şu tarzda düşündük. Haftada üç 
gün muayyen zamanda muayyen gün de mündereca-
tı matbuat müdürüyeti tarafından izhar edilecek ve 
meclis matbaası tarafından tab edilecek. Meclis Za- I 
bit Cerideleri hacminde olacaktır ve onunla tevhit 
edildikten sonra efkârı umumiyeye arz edilecektir. 
Resmi ceride daha evvelsi 1339 senesinde munta
zam bir halde çıkarken 1340 senesi zarfında çıkma
masının sebebi, bendenizce matbaanın bulunmama- I 
sındandır. Malûmu Âliniz Geçen senenin bütçesinde 
matbuat müdürüyetinin matbaası alındı ve Meclise 
verildi. Binaenaleyh o da matbaasız kaldı. Bunun için 
neşriyatın biraz sekteye uğraması matbaanın mevcut 
olmaması ve tabı muamelesine kendisinin hâkim ol
mamasından ileri geldiğine kaniim. Fakat bu sefer, I 
matbaanın istenildiği yoktur. Divam Riyaset matbaa- J 
ya icapeden emir ve tebligatta bulunmuştur. Mun- | 
tazaman tabını temin edeceklerini söylediler. j 

CAVÎT BEY (Diyarbekir) — Divam Riyaset ge- I 
çen sene yapmamış mı idi? J 

j RAGIP BEY (Zonguldak) — Yapamadı efen-
i dim. Bizzat bendeniz gittim, gördüm. Matbaa gerek 

ceridei resmiyeyi, gerek levayihi kanüniyeyi ve ge
rek zabıt ceridelerini tab etmeye belaganmabelag 
kâfidir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şu halde 
I bu teehhür teseyyübün mahsulüdür. 

RAGIP BEY (Devamla) — Matbaat Müdürü-
I yeti tarafından bir teseyyüp vaki olduğunu iddia 

edemezsiniz zannederim. Feridun Bey Anadolu 
I Ajansına temas buyurdular. Efendiler! Ajans geçen 

seneye kadar hükümetin resmi bir müessesesi olarak 
intişar ediyordu. 1340 bütçesi müzakeresi sırasında 
gerek Meclisi Âli tarafından ve gerek Encümen tara
fından bunun bu tarzda, bir müessesei resmiye halin
de idaresi muvafık görülmedi, ki bu doğrudur. Sair 

I memleketlerde bulunan ajansların kısmı azamı nim-
resmi idare edilir veyahut bir şirket tarafından neşre
dilir ve hükümet tarafından muavenet görür, hususi 
bir teşkilâttır. Bizde de bunun bu şekle inkilâp etme
si bir çok cihetten lâzım ve muvafıktır. Bu itibarla 
matbamızda da arz ettiğimiz veçhile, vekâlet behe-
mahâl bu sene zarfında bir müessesei hususiye te
sis ve teşkiline veyahut talip çıktığı takdirde ona iha
lesine ve bu hususta mazbatamızda arz ettiğimiz ne-
katın teminine mecburdur ve bunu yapmalıdır. Bu
nu kendilerinden rica ettik. 

Anadolu Ajansının vekillerin seyahati hakkında 
fazla tafsilât verip de Meclis müzakereti hakkında 
fazla tafsilât vermemekte olduğu bilmiyorum ne ka
dar doğrudur. Bununla beraber bunu da arz edebili-

I rim ki, Anadolu Ajansı aynı zamanda Meclis müzake-
ratını da tamamiyle efkârı umumiyeye neşrediyor. 
Bu hususta hâriçteki muhabir ve gazetelerin her hal
de çok iyi tenvir edildiğini gazetelerde görüyoruz. 

I Binaenaleyh vekâleti aidesine Feridun Fikri Beyin 
I noktai nazarı bir direktif olursa çok iyi olur. 
1 Feridun Fikri Beyefendi, istihbaratın noksan

larından bahsettiler. Bendeniz de iştirak ediyonjm, 
bu iş noksandır. Fakat istihbaratın matbuat Müdü-
rüyetine raptı veyahut Hariciye Vekâleti tarafından 
ifası bir meselei mühimmedir. 

I 1339 senesine kadar istihbarat, Matbuat Müdürü-
I yeti tarafından idare ediliyordu. O vakte kadar harp 
1 ceryan ediyordu, bir takım işler vardı, şüphesiz bu 
i tarz o zaman için daha muvafıktı. Bendeniz ondan 
j sonra istihbaratın doğrudan doğruya Hariciye Ve-
j kâleti tarafından yapılmasını muvafık buluyorum. 
J Zaten hiçbir tarafta matbuatın, istihbaratı idare etti-
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ği vaki değildir. Hariciye Vekâleti kendisine merbut 
bulunan Matbuat Müdürüyetini şu suretle tatmin 
eder ve istihbarat şebekesi ile aldığı haberleri Mat
buata verir eğer bu suretle olursa daha muvafık olur. 

. Ajans geçen seneye kadar meclis dahilinde ve Anka
ra şehrinde tab ve tevzi ediliyordu. Bu sene tevzi 
edilmedi. Bu da matbasızlıktandır. Çünkü ajans ak
şam saat ondan sonra tertip edilir ve telgrafhanele
re verilir. Kendi elinde bir matbaası olmazsa kime 
ve nasıl tab ve tevzi ettirilebilir? Binaenaleyh bunun 
yapılması imkânı yoktur. Yalnız vekâleti aidesi bu
nun Meclis Matbaasında veya hariç bir matbaada tab 
edilmesini temin etmek çaresini düşünürse pekalâ-
muvafıktır. 

Neşriyat ve Telifat faslına gelince: Geçen sene bu 
fasıl yoktu efendim. Fakat bendenize kalırsa bu mad-. 
de olmadığı takdirde matbuatın da hidematınm se
meresi gözükmez. Evvelki senelerde 1339'a kadar 
matbuatta kabarık bir yekûn olarak bu neşriyat ve 
telifat faslı vardı ve bendenize göre iyi semereler ve
riyordu, netekim Heyeti Celileniz buna şahitsiniz. 
Haftada üç gün matbuatı ecnebiye hulâsaları tarzın
da broşürler neşir ve tevzi edilirdi. Ve bundan her 
halde hariç inikâsatı epeyce görüldü. Geçeri sene kon
madığı için yapamamışlardır. Bu sene vekâleti aidesi 
tarafından düşünülmüş, bize teklif ettiler. Biz de bu
nu muvafık gördük. Bundan mada mazbatada arz 
ettiğimiz veçhile ayın her onbeşinde (ayın tarihi) na
mı altında bir mecmua neşrini lüzumlu gördük. Bu 
mecmuanın da Avrupanın ve cihanın ceryanatı ikti
sadiye, siyasiye ve maliyesini tamamıyle aksettirecek 
şekilde neşrini rica ettik. Her halde bunu da nazarı 
dikkate alırlar. Binaenaleyh Ecnebi Matbuatı hulâ
saları namı altında muayyen zamanlarda matbuat 
müdürüyeti trafından gene bir (broşür) neşrini lü
zumlu gördük ve mazbatamıza kaydettik. Bunun için 
vaz edilen para (28 500) liradır ki, bendenize kalırsa 
gayrı kâfidir. Fakat öyle teklif ettiler, biz de öyle ka
bul ettik. Feridun Fikri Bey; her vekâlet böyle bir 
tahsisat alıyor, bunu anlamıyoruz buyurdular. Mat
buat Müdürüyeti bu tahsisatı ile diğer vekâletlerin 
tahsisatını bir birine benzetmek doğru değildir. Ni
tekim geçen sene Zatı Âliniz Kanuni Esasi Encüme
ninde bulunduğunuz zaman her halde epeyce işinize 
yaramıştır, Avrupa'nın kanuni esasilerini tercüme et
miş ve size takdim etmiştir. Bunun gibi daha bir çok 
meseal hakkında da vazıh malûmat vermiştir. Bu se
ne bunun daha muntazam, daha vuzuhlu bir surette 
neşri her halde daha iyidir. 

AHMET SÜRREYA BEY (Karesi) — Burada 
ajans tahsisatı ve ajans tegraf ücreti vardır. Ajans 
tahsisatı nedir, ajans telgraf ücreti nedir? Ajans 
tahsisatı cümlei mutlakası içine hepsi girer mi, gir
mez mi? Aralarındaki sebebi farkı nedir? Bunu an
lamak istiyorum. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Arz ettim efendim. 
Ajans tahsisatı gerek sabıkı veçhile hükümet tarafın
dan idare edildiği şekilde ve gerek mazbatamızda 
temenni ettiğimiz bir müessesei hususiyeye devri ha
linde ve hükümetin murakabesi altında kalmak şar-
tıyle her memlekette yapıldığı gibi sübvansiyon tar
zında bir muavenetten ibarettir. Bu parayı onun için 
koyduk. Bundan mada, mazbatamızda da izah etti
ğimiz veçhile tesis edilecek bu ajans şimdilik Avrupa' 
nın payitahtlarında ve lüzum gördükçe sair yerler
de muhabirler bulunduracaktır ve sonra ajans Avru-
pa'daki muayyen ajans teşkilâtına dahil olacaktır, 
yani konsorsiyoma dahil olacaktır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Nimresmi 
bir müessese haline inkılâptan sonra mı? 

RAGIP BEY (Devamla) — Gerek etsin, gerek 
etmesin bu sene konsorsiyom mukavelenamesi ya
pılmıştır, imza edilmiştir. Bu seneye mahsus olmak 
üzere konsorsiyom ücreti olarak Royterhavas teş
kilâtına girmek üzere 14 400 lira vermiştir. Gelecek 
sene bunun iki mislini verecektir. 25 bin lira olacak
tır. Bunu bu sene bir muavenet olarak kabul ettik, bu 
para gibi tahsisata aittir. Ajansın telgraf tahsisatı ise, 
Anadolu Ajansı memleket dahilinde yevmiye 620 
yere asgari 300 kelimeden ibaret olmak üzere telgraf 
muhaberatı tevzi ediyor, iki sınıf servisi vardır. Bi
rincisi, İzmir, Adana, istanbul Konya gibi matbuatı 
fazla olan yerlerdir ki, bu, gazetecilik noktai naza
rından neşredilebilecek fazla malûmatı haiz olan ser
vistir. Diğeri de 620 merkezden geride kalan yerlere 
telgraf şeklinde verilen haberlerden ibarettir. Bura
da görülen (400 000) lira memleket dahilindeki bu 
telgraf haberlerinin ücretidir. Masarif ile telgraf ara
sındaki fark bundan ibarettir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Ajans tah
sisatı olarak verilecek meblâğın nereye sarfedileceğini 
ve telgraf ücreti olarak verilen meblâğın nereye sarf-
edilebileceğini izah buyurdular. Geçen sene bu su
retle verilen tahsisatın mahal ve sureti sarfı hakkın
da Encümen tetkikatta bulunmuş ve mahalli sarfı öğ
renmiş midir? 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim! Bu hu
susta nereye sarf edilmiştir diye vekili aidinden sor
mak lâzımdır zannederim. 
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AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Encümen 
tetkikat yapmamış mıdır? 

RAGlP BEY (Zonguldak) — Yapmıştır efendim, 
onu da arz edeyim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Ne neti
ceye vasıl olmuştur? Tenevvür edelim 

RAGİPBEY (Zonguldak) — Arz edeyim efen
dim. Efendim! Geçen sene ajans malûmu âliniz müf
redat cetvelinde de görüleceği veçhile sıfıra indiril
miştir. Ajans için hiçbir şey konulmamıştır. Yalnız 
130 bin lira kadar bir tahsisat kanulmuştur. Halbu
ki ajans baki kaldı, işledi ve vazifesini ifa etti. Bu
nun ne ile yaptı, tabi bunun İstanbul'da bir idaresi 
vardı, bir müdürü vardı, kocaman bir matbuat dai
resi görürsünüz. Fakat ne yakacak odun verilmiştir, 
ne gaz parası, ne de bir şey. Geçen sene ajans bu terti
batı yapmıştır. Fakat Matbuat Müdürüyeti de bu terti
battan istifade etmiştir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bu cevap 
olmadı. 

RAGlP BEY (Devamla) — Diğer tertibatı da bu 
vasıta ile almıştır. Bendeniz diğer teferruatını tetkik 
etmedim ve tetkik etmek de salâhiyetimiz değildir, 
işimiz değildir. (Kâfi sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Matbuat Müdürü
yeti Umumiyesi Bütçesi bendenizin hiç anlamadığım 
bütçedir. 

RAGfP BEY (Zonguldak) — En basit bütçe ol
ması icapederken.. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Zaten bizde umu-
mumunun hassayı mümeyyizesidir ki, çok derin şey
leri anlıyoruz da basitleri anlamıyoruz. Ben de o il
letle malûlüm. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kara-
cümlen noksan. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Yekûn geçen se
ne 130 bin lira iken, bu sene 550 bin lira olmuş. Maz
bata Muharriri Bey, yekûn bizi korkutacak derece
de değildir diyor. Bütçe artık mirasyedi vazıyetine 
geldi. Bugün bir milyon lira zammederiz, korkuta
cak vaziyette değildir. Yarın 420 bin lira zammede
riz, yekûn korkutacak derecede değildir deriz. Büt 
çe açığına zammettikten sonra hakikaten korkuta
cak bir şey değildir. Bu, borcu, tediye kudretini ge
çen zavallı köylüye benziyor. Zavallı köylü - tabi 
şimdiki para ile değil, eski para ile - Borcu bin ku
ruşu geçti mi artık tediyede izharı acz ederdi. Ve, 
borcum çıktı bine vur, defterin dibine derdi. (Han 
deler) Şimdi bizimki de tam onun gibi oldu. Tam 

tediyeden izharı aciz ettik, artık yekûnu korkutacak 
hal değildir diye.. (Gürültüler) Müsaade ediniz. 
Çünkü ilerliyor, gidiyor. (Gürültüler) Varidatımızı 
görüyorsunuz, şu kadardır. Sarfiyatımızı da görüyo
ruz, zammettiğimiz miktarlarla yirmi milyon açık gös
teriyoruz, Sonra da aleni olarak gerek Başvekil haz
retleri, gerek Maliye Vekili Muhteremi Bey böyle 
masarifi âdiye için istikraz etmiyeceğimizi söylediler. 
Membağ, yani saniyede kaç litre su akıyor, o belli. 
Neticede lâzım olan su da malûm ve o suyun sarfiyat 
miktarını da gittikçe artırıyoruz, sonunda eksik ka
lacağı bedihidir. 

HASAN BEY (Trabzon) — Kuvveti meyline ta
bidir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onun için artık 
biz tediyeden izharı aciz ettik diye kendi kendine çı
kar.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — İzharı aciz etmedik, daima tedi
yelerimizi yaptık. Bundan maksatları iflâs mıdır? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır efendim! 
Varidat bütçesine mukabil koyduğumuz sarfiyat, yir
mi milyon lira kadar farklı oluyor. Bu nasıl olur? 
Muhakkak varidat bütçesinde bir keramet vardır. Ge
çen sene Ağaoğlu Ahmet Bey, Maliye Vekili her taş 
altından 20 - 25 milyon lira çıkarır dedi. Bizim bil
mediğimiz 3, 4 tane taş vardır ki, Maliye Vekili on
ları kaldıracak dedi. Bize bütçe ile verdiği varidatla 
bu masraf bir birine tekabül etmiyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Açıkçasını söyleyin, şimdiye ka
dar hiçbir masrafımızın tediyesinden izharı aciz et
medik, bunu siz de pekâlâ biliyorsunuz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Gelecek sene için 
gösterdiğiniz varidata nazaran bu açığı kapatamaya
cağız. Sonra efendim, rüfekanın da şikâyetleri veç
hile ajans ,en ziyade memlekete nafi olan malûma
tı vermiyor, ikinci derecede olan malûmatla meş
gul oluyor. Son zamanlarda bir vaka vardır. Geçen 
gazetelerde okudum. Biz, asayişi temin için tayyare 
ile de eşkiyayı tenkil ediyor muşuz. Böyle bir şeyi 
ajans tebliğ etmiyor, biz bilmiyoruz, ben memleke
tin bir vekili olmak sıfatiyle bu vaka benim için 
meçhuldür. Geçen Dahiliye Vekili de bir vakadan 
bahsetti. Tertibat aldık icabına bakılacak dedi. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Hükümetin terti
batını ajans ile bildirmek muvafık olur mu? 

MUHTA RBEY (Devamla) — Rica ederim, 
memleket gazeteleri tayyare ile tenkil yapılmajc ka-
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dar mühim bir vaziyeti söylüyorlar, tabiî bu müba
lâğalıdır. Hükümet bu hususta bizi tenvir ederse 
hem mübaalâğa kalkar, hem de benim fikrim. Te
şevvüşten kurtulur, rahat ederim. Yoksa tayyare de
diğimiz uçurtmadan mı ibarettir? Sonra ajans pa
ralarının nerelere sarf olunduğu sualine cevaben, ge
çen sene de ajans konsorsiyomuna 14 bin lira ver
dik, dediler. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Bu sene Marttan 
itibaren dahil olmuş ve kontratosu imzalanmıştır. 
Mart birden itibaren başlıyor. Bu sene için 14 bin 
liradır, gelecek sene 25 bin lira. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Halbuki ajans 
tahsisatı 150 bin liradır. Mütebakisi ne oluyor? Ya
ni bir masraf var, bu masrafın sureti sarfını mübey-
yin ne teferruat cetvelinde bir harfi vahit var, ne de 
ona memur adamların listesi vardır. Yani doğrudan 
doğruya bu, 150 bin lira başka bütçelerdeki zaruri 
olan tahsisatı mesture kabilinden değildir. Yani bu 
bütçede tahsisatı mesture yoktur. Bu, tahsisatı mek-
şufedendir. Ben bilmeliyim, bu, 150 bin lirayı nereye 
veriyorum? Karşılığı neresidir? Şüphesiz en ziyade 
buna vakıf olan Mazbata Muharriridir. Yalnız 14 
bin lirası izah ediliyor. Mütebaki 136 bin lirası mes
tur kalıyor. 

Ajans telgraf ücreti; bunun için 500 bin lira is
tenilmiş, 400 bin lira mevzudur. Bu benim bir sene
de uğraşıp meydana çıkaramadığım bir derdi yeni
den tazeliyor. Arkadaşlar! Bilirsiniz geçen sene bu 
Matbuat bütçesi buraya 65 - 70 bin lira olarak gel
di. Sonra müzakerede 130 bin lira olarak okundu. 
Merak ettim, bu 130 bin lira nasıl oldu? Encümen 
böyle karar verdi, denildi. Encümenin de Mazbata 
Muharriri şimdi Maarif Vekili olan Şükrü Beyefen
di. idi. Merak ettim, ben de Encümen azasıyım, na
sıl oldu da Encümen bu kararı verdi, benim haberim 
yoktur dedim. Hayır dediler, Encümende bulunma
dığınız bir zamanda karar verilmiştir. Merak ettim 
düşündüm, Encümende bulunmadığını zaman yok
tur, mektep çocuğu gibi muntazaman devam ediyor
dum, o da izah olunmadı. Hatta refiki muhteremi
me serzenişte bulundum. Galiba vekil ile Encümenin 
Mazbata Muharriri, ahbap uyuşması kabilinden bir 
uyuşmak yaptılar. Bu, 60 bin liradan 130 bin lira 
nasıl çıktı dedim. O veçhile geçti idi, meğer bu, 3 30 
bin liraya itiraz da hata etmişim, bu sene 530 bin 
lira oldu. Çünkü (400) bin liralık bir tahsisat daha 
çıktı. Bu tahsisat için de ne Encümene kâğıt geldiği
ni, ne de bu, (400) bin lira için Encümende hiç bir 

karar olduğunu bilmiyorum. Burada geçen sene vak
tin darlığından bu tahsisat tasdiksiz kalmış, vaktin 
darlığından tasdiksiz tahsisat nasıl olabilir? Bu vak
tin darlığından tasdiksiz kalmış bir tahsisatı sarf et
meye kimin hakkı vardır? Gene Malatya Mebusu 
Reşit Ağa itiraz edecektir ve sarf etti ise teşekkür 
etmeliyiz ki, memleketin işini geri bırakmadılar diye
cekler. Fakat bendeniz şu iddiadayım ki, bu memle
kette kimse, velevki en muhik iş için olsun, bizim 
vermediğimiz parayı sarf etmeye kendisinde salâhi
yet görmemelidir. Bu salâhiyeti nasıl gördüler? İşte 
senesi geçti, bu para sarf edilmiştir. Her fırsat bulup 
kürsüye çıktıkça bu parayı nasıl sarf ettiniz, kimden 
soracağız? Bize hesap verilsin diyoruz. 

Şimdi de Mazbata Muharriri Bey diyor ki, ya
kında Heyeti Aliyenize takdim olunacaktır. Onun 
hesabını o vakit göreceksiniz. Bizim için en güzel 
sureti hal mahsupeuluktur. Yani bize sormadan bir 
para sarf edilmiştir. Getirecekler biz şunu sarf ettik, 
mahsubunu şöyle icra ettik diyecekler. Siz eğer mil
letvekilleri bu vaziyeti kabul etmiyorsanız veilallahil-
müşteki... Buyurun bu sene, dikkat ediyorsanız bir 
defa Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umumiyesi-
nin memurin maaşı iki bin liradan birinci fasıl - ki. 
umum memurin faslıdır - 7 740 liraya çıktı. Bir par
ça teşkilâtı büyüdü. Matbuat Müdürü ya olmalı ve
yahut olmamalı, olduktan sonra bu, (5 500) lira ka
dar bir zam vardır. Ben de bunu ziyade bulmuyo
rum, hakikaten bir Matbuat Müdüriyeti olduktan 
sonra bir kaç tane de memuru olacaktır, onu ziyade 
görmüyorum. 

Sonra neşriyat ve telif at; arkadaşlar onu sordu
lar. Eğer, hayırlı işler yaparlarsa, bu parada müs
mir olarak istifadeli bir surette sarf olunabilir. Ora
da bir telgraf ücreti vardır. Aşağıdaki telgraf ücüra-
tından başka bir de (5) bin lira kadar bir telgraf 
ücüratı vardır. Bu, zannederim Matbuat Müdüriye
tinin memurları beynindeki telgraf ücretidir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Kendin ce
vap veriyorsun. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Ben bilmeliyim, 
öğrenmeliyim, bütçeyi tasdik edeceğiz. Benim zorum 
burada sarf olunan - on para olsun - paranın sureti 
sarfını bilmeliyim. 1 0 - 2 0 milyon liranın lüzumu 
vardır, derhal tasdik edelim, çünkü bu memleketin 
varidatı, bu memleketin hayrına sarf edilmek için 
alınmıştır. Binaenaleyh ne kadar çok olursa olsun 
ma al memnuniye hayra sarf olunduğunu görünce, 
daha niçin fazla istemiyorsunuz diye yalvaracak be
nim. 
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Lâkin ajans tahsisatı diye bence meçhul olan 150 
bin liranın cetvelini arıyorum. Benden istiyecekleri 
paranın hesabını ben evvelden bilmeliyim, bu para 
nereye gidiyor? Ona göre ya vereceğim, ya vermeye
ceğim. 

Ama geçen sene vermedik de ne -oldu? Eibette 
bir gün gelir, bu hesabı sorabilecek bir vaziyete geli
riz. (O salâhiyeti her vakit haiziz sesleri) Bugün o 
şekilde değiliz. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY — 
Meclisi Âli her vakit o şekli haizdir. 

MUHTA RBEY (Trabzon) — Dört aydır buna 
cevap verilmediği için bu şekli haiz olmadiğmı ispat 
etmiştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Bey! 
Meclisin vazifei murakabesine taallûk eden bu sözü 
geri alsınlar, bu söz mühimdir, Meclis burada rnah-
supçu vaziyette kalıyor, dediler. 

MUHTAR, BEY (Trabzon) — Ben bu kanaatte
yim, söylerken kanaatimi izhar ediyorum, kanaatim 
yanlış olabilir. Dört aydır uğraşıyorum, soruyorum, 
kimse bana cevap veremiyor. Binaenaleyh bana mu
rakabe vaziyetinde değilim gibi geliyor, bu sözümü 
geri almam. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Bu mesele halle
dilmiştir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onun için ben bu 
400 bin lirayı fazla buluyorum, geçen senenin hesa
bı hâlâ çıkmamıştır. O hesap verilmedikten sonra 
yeniden o iş için para verilmesini Mecliscilik itiba
riyle doğru bulmuyorum ve rüfekadan istirham ede
rim, geçen senenin hesabını temizleyelim, o hesapta 
bir aykırılık olmadığı tahakkuk etsin, ondan sonra 
tahsisat verelim. Geçen sene mezuniyetsiz sarf olu
nan böyle mühim bir yekûn dururken, yeniden böyle 
bu Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinin tas
dikini, ben katiyen Meclisin vaziyetiyle kabili telif 
görmedim. Onun için evvelâ bu hesap temizlensin 
ondan sonra bizden bütçe istensin. Ben bu kanaatte
yim. 

VEHBİ BE-Y (Karesi) — Efendim! Ben Matbu
ata verilen parayı istiksar edecek değilim. Yalnız, 
hesap itibariyle matbuatın yapması lâzım gelen va
zifeyi yapamadığına kaniim .Onun için bazı şeyleri 
anlamak istiyorum. Bir kere Ajans tahsisatı diye 
koyduğumuz paradan, memleket tamamen müstefit 
olamamaktadır. Hiç bir tarafa ajans gitmemektedir. 
Biz buraya tahsisatını koyuyoruz, bu kadar. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Pek doğru. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Neden doğru. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Makbuzları var
dır. Belediyelere uğramamışlar, Belediye Riyaseti, 
Hükümet neşretmezse, ajansı ne yapsın? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz belediyelere 
değil kazalara gitmediğini iddia ediyorum. Bunu tah
kik kolaydır. Kaza kaymakamları benim veyahut si
zin hatırınız için yalan irtikâb edecek değillerdir. 
Sorulur; nerelere gidiyor, nerelere gitmiyor belli 
olur. Binaenaleyh ben gitmediğini iddia ediyorum ve 
gitmesini temenni ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Valinin 
cebinde kalıyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O bahis başkadır. Cep
te kalması bahsi ikinci derecededir. Onun için ve
kil beyden rica ediyorum, vaktiyle ittihaz edilmiş bir 
usul vardır. Bizim memleketimizin vilâyet merkezle
rinde henüz gazete çıkmıyor. Halk, İstanbul'dan vak
ti geçmiş ,tesiri zail olmuş hadiseleri kırk gün sonra 
meselâ Van'da okuyor, yahut yirmi gün sonra Elâ-
ziz'de okuyor. Bu, iyi bir şey değildir. Evet Hükü
metin nimresmi olarak çıkardığı ajans, halkı ve 
memleketin efkârı umumiyesini bir noktada topla
malı. İkincisi, o memleketlere varınca, gazete çık
madığı için belediyeler istinsah etmekten sarfınazar, 
gelen ajansları hiç olmazsa belediye kapılarına ası-
vermeli, bunlar bir tamim ile olabilecek şeylerdir. 
Mücadelei Milliye esnasında biz bu tamimi yaptık 
ve çok istifade ettik. Süleyman Sırrı Beyin buyur
dukları gibi o vakit kimsenin cebinde dolaşmaz. Bu
rada asıl benim matbuat bütçesinde gördüğüm bü
yük boşluk; Matbuat deyince biz de âdeta âlem ol
muş gazete diye. Matbuat mevzuubahis oldu mu ga
zete akla gelir. Halbuki bizim Matbuat Müdüriyeti
nin bir resmî gazete ile alâkası yoktur. Hatta nim
resmi bir gazete ile alâkası olduğundan da malûmat-
tar değilim. Eğer nimresmî gazete varsa bu kürsü
den işitelim, filân ve filân gazeteler nimresmîdir de
nilsin. Binaenaleyh Hükümetin de bir kerede doğru
dan doğruya evamir ve tebligatını neşredecek resmî 
bir gazeteye ihtiyacı vardır. Bunu evvelce de temen
ni ettik. Bu sene bütçesinde buraya geleceği vâd 
edildiği halde gelmemiştir. İkincisi; eğer nimresmî 
gazetelerle Hükümet alâkadarsa onu da bize söyle
sin ve hangi gazetelere tahsisat veriliyor ve nimres
mî diye hangi gazeteler idare edilmektedir. Çünkü 
Hükümetin resmî beyanatı, resmî tebligatı, emirleri, 
tayinleri, azilleri, nasıpları, mukarreratı ve Meclisin 
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mukarreratı ancak resmî ceride ile neşredilirse halk
ça muteber ve mutemet olacaktır. Onun için bende
niz çok rica ediyorum, bu resmî cerideyi bize vait 
buyuran ve bereket versin elimizde bulunan Hariciye 
Vekili Beyefendi - belki iki ay içinde kaçmak ihti
mali vardır (Handeler) - elimizde kalmış olan Vekil 
Beyden bu verdikleri sözü ne dereceye kadar ifa ede
ceklerini duymak istiyorum. Çünkü iki aydır hepini
zi işhat ederim, bütün memleket şahittir ki, resmî 
ceride çıkmamıştır. Bugünlerde resmî ceride diye iki 
yapraktan ibaret bir şey uçtu. Arkadaşların elinde 
böyle bir şey gördük evvelce burada münakaşası 
geçtikten sonra... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Üç defa 
çıktı. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Üç defa mı? İyi ki 
saymışsınız. Binaenaleyh resmî cerideye lüzum yok 
mudur? Bendeniz iddia ediyorum ki, bizim memle
ketimizde resmî cerideye lüzum vardır. Resmî ceri
de bütün memleket Heyeti Vekile mukarreratını, bü
tün vekâletlerin talimatnamelerini neşretmelidir ki, 
herkesçe muta olsun. Yalnız daireden, daireye müs-
tensih ile giden emirler üç gün sonra uçacak ve or
tada hiç bir şey kalmayacaktır. Bunun için çok rica 
ederim, ihmal edilen bu ufak noktaların Devlet ma
kinesinin dönmesinde çok mühim tesirleri vardır ve 
çok nafi şeylerdir. Âdeta makinenin yağı gibidir. 
Makinenin esasında değildir yağ ama, yağ konma
yınca makine dönmez, nihayet parlar. Onun için yağ 
mesabesinde olanlar ufak şeyleri neden ihmal ediyo
ruz öğrenelim. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim! Muhtar 
Beyefendi 150 bin liranın nereye sarf edileceğini ve 
kimlerin alacağını vesairesini sordular. Eğer ajansın 
bir Hükümet müessesesi olarak ipkası arzu ediliyor
sa, bunun müfredatı ve kadrosu getirilebilir, bir şey 
değildir. Fakat biz ajansın Hükümet müessesesi ola
rak ipkasına taraftar değiliz Şu halde kadrosu nasıl 
gelir. Binaenaleyh müessesesi hususiyedir, nereye sarf 
ediliyor arz edeyim. Bunun yalnız on dört bin küsur 
lirası konsorosiyum parası verilmiştir. Avrupa'ya ve 
Amerika'ya verilen telgrafla t in ücreti olarak nakden 
derhal tediye edilen yetmiş bin liradır. Mazbatamız
da da arz ettiğim veçhile Petesburg, Londra, Paris, 
Roma ve Balkanlarda ve bundan mada bir de Cemi
yeti Akvamın merkezinde birer muhabir bulundura
caktır. Bu muhabirlerin orada kaç kuruşla yaşaya
bileceklerini, Heyeti Celile takdir buyurur. Ona kar
şı da şimdilik yirmi beş bin lira takdir buyurulmuş-
tur. Bundan mada bugün miktarını arz edemeyece

ğim telsiz telgraf tesisatı vardır. Bunun miktarı neye 
baliğ olacaktır, belli değildir. İstanbul'a bütün tefer
ruatı ile üç makine ve bir (telsiz telgraf ahizesi vaz'-
edilmiştir. Bu, Ankara'da da lâzımdır. Bunun için 
para vaz edilecektir. Ajans tesisatı yaptık, bir mer
kez vardır. Bu nazarı itibara alınamıyor. Kaç memu
ru vardır, bunlara ne verilecektir? Bunları buradan 
ifade etmek müşküldür. Bu paralar oraya verilecek
tir, teferruatı bundan ibarettir. 

Muhtar Beyefendi 400 bin liranın tayymı teklif 
ediyorlar. Bu ifadesiyle geçen sene vaki olan yanlış
lığın bu sene gene tekerrürünü istiyorlar gibi geliyor. 
Dört yüz bin lira geçen sene ajansa telgraf ücreti 
konmadığı için bu sene konmuştur. 

Para konmazsa telgrafları ne ile versin. (Tenev
vür ettik müzakere kâfi sesleri) 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Harbi 
umumîden bir sene evvelsine kadar, telgraf merke
zi olan bilûmum nahiyelere ajans tebliğ ediliyordu. 
Şimdi tebliğ edilmiyor, esbabı nedir? 

RAGIP BEY (Devamla) — Efendim! Onu arz 
edecektim. Hatırlattığınıza teşekkür ederim. Bugün 
altı yüz yirmi bir merkeze ajans haberi veriliyor. 
Eğer ajansın her merkezde bir de murakıbını arzu 
ediyorsanız oraya gitsin ve orada bulunsun. Bu tel
graflar oraya gidiyor mu? Buna baksın buna imkân 
yoktur. Fakat altı yüz yirmi bir merkeze her gün 
veriliyor. 

Bunu demin de arz etmiştim. Bunlar iki kısımdır. 
Matbuatı çok olan yerlere gazete mahiyetinde vasi 
bir tarzda, bir gazete muhabiri gibi telgraf veriyor, 
Matbuatı olmayan yerlere de muhtasar cümleler tel
graf haberleri veriyor. Ama bunlar orada neşredili
yor mu, yoksa kaymakamın, belediye reisinin, veya
hut valinin masası üstünde mi kalıyor. Ajans idare
si bunu her halde temin edemez. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O halde faydası yok. 

RAGIP BEY (Devamla) — Verildiği muhakkak
tır. Bu, bugün telgrafhaneden tetkik edilebilir. Bun
lar bir liste ile ve verilen merakizin isimleriyle ora
lara tebliğ edilir. Oradan verildiği de muhakkaktır. 
Fakat oralarda neşredilip edilmediğini bilmiyorum. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Dairei 
intihabiyemde olan Devrekani Nahiyesi kaza mahi
yetindedir. Oraya verilmiyor. 

RAGIP BEY (Devamla) — Efendim! Buyurduk
ları gibi kazalara gitmediğinden şikâyet ediyorsunuz, 
sonra nahiyelere de gitsin diyorsunuz. Bunu Hükü
met temin eder. (Kâfi sesleri) 
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MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Devre
kani kaza mahiyetindedir, her şeyi tamamdır. Sefer
berlikten bir sene evvelsine kadar veriliyordu. Ora
ya da gitmesi lâzımdır. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Efen
dim! Memlekette matbuat, hemen istanbul matbu
atından ibaret gibidir. Halbuki her muhitin mat
buatı olmalıdır. Anadoludaki gazetelerimiz pek za
yıftır, bunları kuvvetleştirmek için ne düşünülmüş
tür, ve ne yapılmıştır, tahsisat konulmuş mudur? Te
nevvür etmek istiyorum. 

RAGIP BEY (Devamla) — Bunu Encümenden 
mi soruyorsunuz? 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Evet! 
RAGIP BEY (Devamla) — Encümen böyle bir 

teklif karşısında kalmadığı için böyle bir şey dü
şünmemiştir. Yani Anadolu matbuatına bir muave
net faslı olsa idi, maal memnuniye kabul ederdik. 
Bendeniz buna kaniim, hakikaten Anadolu matbuatı 
ile İstanbul matbuatı, hayat ve yaşamak itibariyle 
pek büyük farkları haizdir. İstanbul'daki kâğıt fiya
tı, Anadolu'daki kâğıt fiyatından nısıf derecede 
ucuzdur. Anadolu'da gazetenin tabiyesi, makinenin 
nakli vesairesi fevkalâde müşkülâtı badidir. Anado
lu'da gazete çıkarmak müşküldür. Bunun için Hükü-
me tarafından muavenet lâzımdır. Fakat Hükümet 
bunun için bir şey.teklif etmemiştir. Onun için bir 
şey yapamadık. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Mazbata Muharriri Bey, Muhtar Beyin demin kür
süden serdetmiş oldukları mütalâayı tetkik buyur
muşlar mı? Yani Meclisi Âliden geçmemiş olduğu 
halde, sarfiyat vaki olup olmadığı hakkında bir ka
naat sahibi midirler, bu hususta tetkikatta bulunmuş 
mudur? Meclisi Âliden geçmeyen bir tahsisat ve 
mezuniyetsiz ne suretle sarf edilmiştir? Bunu anla
mak istiyorum. 

RAGIP BEY (Devamla) — Yani geçen seneki 
tahsisatı, bu senenin Mazbata Muharriri tetkik etme
si lâzım ise, onu yapmadığımdan dolayı beni tahtıe 
edin yapmadım. Yalnız Muvazenei Maliye Encüme
ni azası olmak itibariyle arz edeyim ki, Hükümet 
tarafından teklif vaki olmuştur ve bu kabul edilmiş
tir ve teklif de Mccüsc derdesti takdimdir. Bu dört 
yüz bin lira... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendenizin sorduğum bu değildir. 

REİS — Tetkik etmediklerini söylüyorlar. 
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HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Mente.se) — Efendim! Matbuat bütçesinde en zi
yade nazarı dikkati celbeden ajans müessesesi oldu. 
Filhakika ajans bir müessesedir. Bu müessese şimdi
ye kadar resmî olarak idare ediliyordu. Fakat geçen 
sene ittihaz olunan bir karar mucibince bunun bir 
şirkete devri esası kabul edilmiştir. Fakat o şirkete 
senede ne kadar tahsisat verilecektir, bu malûm ol
madığı için kendilerine teklif ettiğimiz zevat ajansı 
üzerlerine almaktan istinkâf etmişlerdir. Fakat bu 
sene başka bir tertip ile ajansı nimresmî bir hale 
sokmak niyetindeyiz. Onun da şu suretle olması 
melhuzdur: Ajans hissesinin yüzde elli biri Hükü
mette olmak ve kırk dokuzunu efrat ve memurlara 
taksim etmek, ücret vereceğimiz memurların bazıla
rına hisse senedatı verilmek ve bu suretle matbuat 
erkânını, ajans memurlarını iştirak ettirerek bir ter
tip yapmak fikrindeyiz. Her sene kendisine (150) 
bin lira verecek olursak, memlekette böyle bir şir
ket teessüs eder ve memlekette müesses nimresmî 
bir ajans vazifesini bugünden daha fazla ifa ede^ 
cek bir hale gelir. Ajans bugün vazifesini ifa etmek
tedir. Bendeniz bilhassa Hariciye Vekâletine geçtik
ten sonra Avrupa'da neşriyatı tetkik etmişimdir, si
yaseti hariciye de bize çok hizmet etmiştir. Avrupa 
gazetelerini okuyan arkadaşlar pekâlâ bilirler ki, 
(Ankara'dan yazılıyor) diye satırlarla telgraflar var
dır. Bunlar vaziyeti siyasiyemizi göstermek ve huku
kumuzu bildirmek itibariyle buradan çekilen telgraf
lardır. Ajans bu faaliyeti göstermektedir. 

Bundan başka ajans bu sene daha ziyade muvaf
fakiyet göstermiştir. Şimdiye kadar Türkiye'de tees
süs eden bir ajans buna muvaffak olamamıştır. O 
da Royter ve Havas Şirketi ile iştirak etmiştir. Ha
vas ve Royter diğer ajanslar da (2) bin bu kadar İn
giliz lirası aldıkları halde bizim Paris'teki mümessi
limizin gayreti ve diğer ajansların bize gösterdikleri 
cemile yüzünden (1 800) İngiliz lirasına dahil olmuş
tur. Yani buradan vereceğiniz her hangi bir telgraf, 
Avrupa'nın diğer merakizine Havas Royter vasıta
sı ile keşide olunacaktır. Tabiî Ajans tekemmül ettik
çe İtalyan Ajansı ile, Balkan Ajansı ile, Berlin Wolf 
ajansları ile birleşecektir. Memleketin siyaseti hari-. 
ciyesinde lâzım gelen eserleri gösterecektir. 

Dahile gelince : Dahilde (621) yere telgraf ve
rilmektedir. Fakat itiraf etmek lâzımgelir ki, bu tel-
grafları yalnız ajans telgrafhaneye tevdi etmekle ik
tifa eylemekte ve neşrini deruhde edememektedir. 
Ancak geçen sene İzmir'de bir ajans memuru var-
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di, o da bu sene kaldırıldı. İstanbul'da neşrediliyor. 
Bendenizin fikrim, arkadaşlarla görüştükten sonra 
abone olabilecek yerlerde abone yapmak, abone ol
mayan yerlerde belediyeler marifetiyle mi olur, Ti
caret Odalarıyle mi olur, tab ettirip tevzi ettirmek
tir. Meclisi Aliye rica etmiştim, Müdür Beyefendiye 
de söyied'rn. Her gün verilecek ajansları bir tahtaya 
koysunlar ,neşretsinler. Bunu yapmak için de pedal 
makinesi ısmarlamalardır. Onunla Meclisi Âliniz 
her gün buradan Avrupa'ya, Avrupa'dan buraya çe
kilen telgrafların birer suretini görecektir. 

Efendiler! Ajansın ikinci muvaffakiyeti, İstan
bul'da şimdiye kadar başka ajanslar işliyordu. Ana
dolu Ajansı bu ajanslarla anlaşmak suretiyle hepsi
ni İstanbul'dan çıkarmıştır. Badema Avrupa'dan ge
lecek faydalı borsa haberleri, zahire fiyatları, şuna 
buna dair olan işler istihbarat ajansı vasitasıyle ge
lecektir ki, memleketimiz için çok. emin ve salim bir 
tariktir. (150) bin lira ajansın tertibat ve teşkilâtına 
aittir. Bunda muhabere ücreti de vardır. Mazbata 
Muharriri Beyin dediği gibi hariçte Roma'da Hülâ
sa Avrupa'nın mühim merkezlerinde kendi muhabir
leri bulunacaktır. Muhabirler orada tutulmuş olma
yıp, kendi muhabirlerimizdir. 

Bunlar da doğrudan doğruya memleketimizin ih-
tiyacatına, iktisadiyatına vakıf bulunan lisanâşina 
zevattan bulunacaktır. Bunlar da masrfı müeddi 
olan şeylerdir. Bu, (400) bin lira geçen sene ya zühul 
veya hata eseri olarak bütçeye girmemiştir. Bir ma
kine kurulmuştur, içine yağ konmuştur, fakat onu 
işletecek makinist konmamıştır. Yahut böyle farz 
ederiz. Vapur var dümensizdir. Nasıl olur efendim? 
Ajans kendi kendine duramazdı, ajansın vasaiti res-
miyesi vardı, vasaiti tenviriyesi vardı, bunlar yapıl
mamıştır. Yapılan sarfiyat ita emirlerine iktiran et
meyecek sarfiyat bulunduğu için, yani doğrudan doğ
ruya telgrafhaneye verildiği için telgrafhane almış
tır, çünkü mahsup edilecektir. Telgrafhaneye götür
müşler, buyurun şu telgrafımızı çekiniz demişler, o 
da Devletin bütçesinden çekilmiştir. Mesele bundan 
ve mahsuptan ibarettir. Yoksa Devletin cebinden bir 
para çıkmış değildir. Fakat bundaki mahzur mey-
dsnda olduğu için. Encümenden bendeniz rica et
tim, Encümeni Âliniz karar ittihaz etti, tab ederek 
riyasete takdim eyledi. Bugün yarın yahut sene niha
yetinden evvel her halde bunun müzakeresini rica 
derim. Yoksa Feridun Fikri Beyin buyurdukları gi
bi, Türkiye Cumhuriyetinin tahsisatında mevzu ol
mayan tek bir parayı sarf edecek ne bir Hükümet 

vardır, ne de ona müsaade edecek bir Meclis var
dır. (Bravo sesleri.) 

Resmî cerideye gelince • Resmî ceride hususunda 
Meclisi Âli ve Vehbi Beyefendi ile tamamen nemf i-
kirim. Geçenlerde de bilvesile arz etmiştim. İstan
bul'da Resmî ceride hüsnü suretle idare olunurdu. 
Başlıbaşına ayrı dairesi bulunup, matbaayı âmirede 
tab olunurdu. Geçen sene matbaası elinden alındı, 
Meclisi Âliye devroiundu. Meclisi Âli tatil zamanın
da matbaasını da tatil etti. Binaenaleyh altı ay müd
det zarfında tab edecek bir yer bulunamamıştır. Tah
sisat da olmadığı için başka yerde tab ettirilememiş
tir. Resmî ceridenin ayrıca bir idaresi yoktur. Bu se
ne teşkilât yaptık. Bir müdür bir mümeyyiz, kâtip, 
sevk memuru koyduk. 

Fakat bütçenin ahvali umumiyesini nazarı itiba
ra alarak ayrıca teşkilâttan istinkâf ettik. Mazbata 
Muharriri Beyle görüştük. Müdür Beyle de görüş
tüm. Nizamatı, talimatnameleri, evamiri, tayinleri, 
naşıpları hülâsa ceridei resmiyeye girecek bilûmum 
malûmatı verecek bir ceride çıkaralım. Meclis diğer 
taraftan zabıtları yapmaktadır. O zaptı da içerisine 
koyabilmek için aynı kâğıt ve aynı kıtada bir şekil
de olabilsin. Beyefendi ve bendeniz ayrıca tetkikat-
ta bulundum. Meclisi Âli bilhassa idare heyeti alâka
dar olacağını vâd ettiler. Matbaa müdürlerine o su
retle emir verirlerse bendeniz diyorum ki, bu sene 
şikâyet edilmeyecek derecede ceridei resmiyeyi çı
karabileceğiz. Eğer bunu yapamazsak, kabil olamaz
sa, mademki ajansın tahsisatı bu suretle verilmiştir. 
Müdür Beyle görüştüm. Sırf ceride tab edecek surette 
bir matbaa elde etmek imkânı vardır. Kendisi tetkika-
ta girişti, birtakım listeler getirtti. Ceridei resmiyeyi çı
kartmak imkânını da bulabileceğimizi zannediyorum. 
Bu şekilde hem matbuatın ve hem de ajansın işini 
görecektir. Yalnız zabıtları tab edecek kudreti haiz 
değildir. Zabıtları da doğrudan doğruya Meclisten 
alıp 3 - 5 bin ne kadar lazımsa bilmiyorum onu sevk 
etmek niyetindeyiz. Zannediyorum ki, bu suretle 
ajans ve resmî ceride meselesi ortadan kaldırılmış 
olacak. 

(Kâfi, fasıllara geçelim sesleri) 
(Saat on ikiye geldi sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim! 
Muhterem Şükrü Kaya Beyefendi telgrafhanenin bu 
telgrafları çekmiş olduğunu söylemişlerdi, Malûmu 
âliniz mesele para meselesi değildir. Mesele bütçeye 
dahil olmayan her hangi bir hususa sarf olunması 
meselesidir. Telgraf parasını gerçi Devlet müessesa-
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tından biri alıyor. Fakat bütçenin bir çok yerlerinde 
hatta bu derdesti tetkik olan matbuat müdüriyeti 
bütçesinde bile, telgraf ücüratı beş bin lira diye bir 
fasıl vardır. Böyle bütçede mevcut ve muharrer ol
mayan bir kalem, kime tediye edilirse edilsin kanu
na muvafık olmayan bir şekildir. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Tediye yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Ne olursa olsun, telgraf idaresine bir nevi tediye ma
hiyetindedir. Veyahut telgraf idaresi hiç bir tediyeye 
tabi olmadan telgraf çekilmiştir. Bu meseleyi başka 
türlü izah etmek imkânı yoktur. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Bu bapta bir ka
nun hazırlanmıştır geliyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Malûmu âliniz kanun yapılması şayanı temennidir. 
Fakat olmadan sarf edilmiştir. Emri hadistir. Biz ka
nunu kabul etmezsek vaziyet ne olacaktır? Bu doğru 
bir çığır değildir. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Ne yapmalıdır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bu bazı 
vazaifte tekâsülü icabeder. İcabeden hususatta gelip, 
filân noktada Heyeti Celileyi tenvir etmek, Heyeti 
Vekilenin vazifesidir. Heyeti Vekile her vakit bu va
zifeyi haizdir. Gelip bunların hepsini Heyeti Celileye 
arz etmeli idi. Şimdi böyle (400) bin liralık bir ka
lem bu suretle sarf edilecek olursa - ama telgrafha
neye verilmiş ne olursa olsun - Nasıl olur? Efendim! 
Bu hususta bir kanuna lüzum yoksa, bu muameleyi 
yapabilir idi iseler o halde niçin kanun getiriyorlar? 
Demek oluyor ki, acele kanun isteyen bir ameliye
dir. Bütçe sarfiyatına taallûk eden bir hadisedir. Öy
le sathî, basit, sümmettedarik bir hadise değildir. 
Şükrü Kaya Beyefendi bunu takdir buyurmaz değil
lerdir. Takdir buyuruyorlar ki, işin vaziyeti kanuni-
yeye ifrağı için Muvazenei Maliye Encümeni nezdin-
de teşebbüsatta bulunmuşlardır. Yani iş olduktan 
sonra kitaba uydurulmak ciheti teemmül buyurul-
muştur. Binaenaleyh olan olmuştur diyeceğiz. Zaten 
bir çok hadisatı kazıyei muhkeme damgası ile sayfa
yı tarihe tevdi etmek usul olmuştur. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Meclise dokunmayınız! 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Meclis öyle 
bir şey yapmamıştır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Maruzatım bu hususta emsal teşkil etmemesi ve bir 
daha önümüzdeki sene zarfında böyle bir hadise ol
masın içindir. Meclise dokunmayınız diyorlar. Eğer 

keyfiyetin meclisçe tasdikine lüzum varsa niçin vak
tiyle yapılmadı. Yok idi ise niçin kanun getiriyorsu
nuz. Efendim! Mızırak çuvala sığmaz. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — İstical buyuruyor
sunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — İstical de
ğil. Maksadım bu husustaki Meclisi âli murakabesi
nin kemaliyle işlemesine matuftur. (Kâfi sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz iki 
kelime söylüyeceğim. Vekil Beyefendiden temenni 
ediyorum. Meclis Matbaası ile ümitlenmesinler ve 
ondan bir fayda beklemesinler. Her halde kendi mat-
balarını alsınlar, açsınlar. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
takrir vardır.' 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Kifayet aleyhinde söylüyeceğim. Son defa Feridun 
Fikri Bey kardeşimiz Meclisin şahsiyeti maneviyesine 
bendenizce İrası nakise edecek bir kanaat izhar bu
yurdular. (Geri aldı sesleri) dediler ki: Kazıyei Muh
keme damgası ile bir çok hadisat sahifeyi tarihe 
nakledilmek adeti tahaddüs etmiştir. Demekki He
yeti Aliyenin salâhiyeti icraiyesini binniyabe istimal 
eden İcra Vekilleri Heyeti, Kanun ve ahkâmı mute
bere haricinde istimali salâhiyet ederler ve Meclise 
badelvukuat gelirler ve artık iş olmuştur diye biz 
meseleyi - velev ki hukuku hükümraniden olan ha
kimiyeti milliye salahiyetini teferru dahi etse - kabul 
etmek ve onu şekli meşrua ifrağ etmek mecburiye
tinde kalırız. Böyle hadiseler olmamıştır ve bu ka
bil hadiseler karşısında Meclisi Âli mutavaat etmek 
zilletini şiar edinmemiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Geçenlerde 
Meclisi âli, idare heyeti tarafından sarf edilen (15 bin 
lira) hakkında muahharan kanun yapmıştır. Yani bu
nun böyle olmamasını temin ve temenni etmektir 
maksadım. Heyeti Vekileyi kastetmedik. İdare He
yetinden de böyle bir şey gelmiştir ve olmuştur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Matbuat 
Bütçesi ve Ajans Bütçesi mevzubahis iken, bunun 
dairei şümulüne ait olmuyan ve idareye egirmiyen 
her hangi bir hadiseyi - Onun münakaşasına salâhi-
yattar olmadığı için girmiyorum, bu da belki gayri 
varittir veya olmamıştır, belki de olmuştur - Fakat 
bu bütçe vesilesiyle bunu mevzubahis etmek salâhi
yetini kendimde bulmuyorum. Bu, revayı insaf ol
masa gerektir. Meseleyi tevlide sebebiyet veren şu 
msselei asliyenin validi, ajansı geçen sene memleketin 
muhtelif şehirlerine tebliğ etmek için bir tahsisat kon
mamış, ajans idaresi postahaneye bunları vermiş ve 
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çektirmiş. Niçin yolsuz ve salâhiyetsiz sarfiyat ol
muş, vekili aidi bize izahat verdiler. Geçen sene büt
çeye bunun için bir tahsisat girmiştir dediler. Fakat 
bunun için bütçeye bir tahsisat konulmamıştır diye 
memleketi habersiz bırakmak, meclisi âlinin her vesi
le ile izhar ettiği arzuya tamamen münafi olduğun
dan, bu haberleri etrafa yetştirmeyi mukaddes bir-
şey bildik. Bunun için telgraflar yazıldı ve devlet mü
essesesi olan telgrafhaneye veya şuebata verildi, ora
dan da çekildi. Resmi muhaberat devletin müessesatı 
sairesinden para alınarak mı yapılıyor? 

FERÎDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Para alı
narak. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Mad
deten para mı alınıyor. 

FERÎDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Posta ve 
Telgraf Kanunu var. (Mahsup sesleri) 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Bunlar 
itibarî şeylerdir. Devletin sağ cebinden sol cebine ve 
sol cebinden sağ cebine münakale suretiyle geçiyor 
demektir. Bu husus iglâk edilmiştir. Tenevvür etmesi 
için müzakereyi gayrı kâfi görüyorum. 

REİS — Efendim! Feridun Fikri Beyin beyanat 
ve mütalâatında Meclisi âliye sadet ve salâhiyet ha
rici bir şemmei tahtıe görülememiştir. Kendi kanaati
ni izhar etmiştir. Mesele bundan ibarettir. Kifayeti 
Reyi âlinize vaz ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Kazıyei 
muhkemeye gitmeli ki, mahkeme olsun. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bundan iyi 
mahkeme mi olur? 

HARİCİYE VEKÎLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY — 
1340 senesi için mevzubahis 400 bin liranın kanunu 
ayrıca gelecektir. Burada 400 bin lira 1341 senesine 
ait olan tahsisattır. 

RAĞIP BEY (Zonguldak) — Bununla alâkası 
yoktur. 

REİS — Efendim! Bütçenin Heyeti Umumiyesi 
hakkında müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın.. Kâfi görmüyenler lütfen el kaldırsın.. Kâfi gö
rülmüştür. Bir takrir vardır okuyacağım : 

Riyaseti Celileye 
1340 Senesinde Meclisin Mezuniyeti olmaksızın 

ajans için telgraf ücuratı olarak sarfolunan meb
lâğın sureti sarf meselesi Meclisçe halloluncaya ka
dar matbuat müdüriyeti umumiyesi bütçesinin tehiri
ni talep ederim. 

21 . 2 . 1341 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

REFİK BEY (Konya) — Ne zamana kadar te
hir edeceğiz efendim! 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bunu halletireme-
dik, hiç olmazsa bütçesini tehir ettirelim de o suretle 
halledilsin. 

REİS — Efendim! Bu teklif bir meselei müste-
hire şekil ve mahiyetindedir. Reyinize arz ediyorum. 
(Reye sesleri, red sesleri) Efendim! Muhtar Beyin 

takririni reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul edilmemiştir. Şu halde fasıllara geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın.. Fasıllara geçilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

189 7 740 
RAGIP BEY (Zonguldak) — Reis Bey! Burada 

sehvi mürettip olarak serlevha yoktur. (Maaşat ve 
ücurat) olacaktır. Faslın Serlevhası. Sonra dördüncü 
madde gene mürettip hatası olarak konulmamıştır. 
Dördüncü madde vardır, yekûn tesir etmez. -Yekûn 
gene aynıdır. Mütercim ücuratı (9 500) lira olacak
tır. Yekûn ise (17 240) lira olacaktır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Teklifi Mu-
vazenei Maliye Encümeni kabul etmemiştir. 

REİS — Efendim! Mazbata Muharriri Bey bu 
189 ncu fasılda tabı ve tertip hatası olduğunu söylü
yor. Şimdi elimizdeki matbu lâyihaya göre fasıl üç 
maddeden ibarettir. Halbuki dört madde olacaktır. 
Dördüncü maddede mütercim ücuratı ki 9 500 lira
dır. Faslın yekûnu da 17 240 lira ediyor. Yani Tertip 
hatası olduğu için yekûnu umumiye bu ilâvenin te
siri olmuyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — (7 740) liradır. On-
yedibin yedi yüz kırk oluyor demekki ıtertip hatası 
değildir. Bu mevcut olan rakkamların cemidir. Öyle 
mürettip hatası olsa, burada bir rakkam çıkmaz.. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Karacümle 
doğrudur. 

REİS — Efendim! Dördüncü madde okunuldu-
ğundandır ki, yekûn öyle çıkmıştır. Dördüncü mad
de (9 500) liradır. Onu ilâve edince (17 240) lira * 
oluyor. Efendim! Bu tashih malûm olduktan sonra 
189 ncu faslın müzakeresine geçiyoruz. Fasıl hakkın
da mütalâa var mıdır? (Hayır sesleri.) 189 ncu faslı 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. ̂  
Kabul edilmiştir. 
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Fasıl * Lira 

189/A Masarifi îdare 41 963 
REİS — Efendim! Bu fasıl hakkında söz isteyen 

yoktur. Yalnız bir takrir vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Geçen sene bütçenin fusûl ve mevadı meyanın-

dan temin edilerek ayrıca bir fasıl ve madde olarak 
gayrı mevcut olduğu halde işbu bütçede 189/A faslı 
diyerek ve (41 963) lira yekûn tahsisat ile mevzu 
yeni tesisat lüzumsuz ve meblâğı mezkûr zait bir 
masraf olup, bütçemizin hali hazırı ile gayrı kabili 
telif olduğundan işbu meblâğın tamamen tayyını tek
lif eylerim. 

21 Şubat 1341 
Erzurum 

Raif 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim! Bende
niz bütçenin 1340 senesi sütununda görüyorum ki, 
buna dair hiç bir tahsisat yokmuş. Bu sene mücedde-
den vaz ediliyor. Bu yeniden tesis edilen masraflar 
neden vaz ediliyor? Vakıa Masariften bir miktarı lâ
zım şeylerdir. Ancak, geçen sene başka suretle te
min edilmiş. Nitekim deminki ifadeleri arasında bun
ların bazıları tercümeler, telifler, filânlar mümkün 
mertebe yapılmış imiş. 

RAGP BEY (Zonguldak) — Hayır efendim, hiç 
yoktur. Yeni ihtiyaç üzerine yapılmıştır. 

RAİF EFENDİ (Erzurum - Devamla) — Bende
niz ifadelerden böyle anlamıştım. Şimdi mademki ye
ni teşkil ediliyor, bütçemizin senei haliyedeki açığı 
pek büyüktür. Senei sabıkta bu işler, bu vazifeler na
sıl temin edimişse gene o suretle temin edilsin. Ben
deniz bunu teklif ediyorum. Bütçeden tayyedilsin. 
Bendeniz bunu muvafık görüyorum. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Efendim! Bu hidemat geçen sene tam 
olarak yapılmamıştır. 

Sonra bu sene bizim ajansı bir şirkete vermek ih
timalimiz vardır. Ajansı bir şirkete verirsek, sonra 
bizim matbuatımız açıkta kalır. Tenvir ve tashin hi-
dematı da açıkta kalır. Neşriyat ve telifatımızda 
açıkta kalır. Geçen sene bunlar hiç yapılmamıştır. 
Bazıları da noksan ifa edilmiştir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Şu halde neşriyat 
ve telifat meselesi nedir? 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Neşriyat ve telifatı mazbata muharriri 
Bey Meclisi âliye arz etti. Bu, onbeş günde bir neşro

lunacak ayın tarihi, matbuat hulâsaları ve Meclisi 
Âliyi tenvir edecek risalelerdir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Geçen sene neşro
lunmadı bunlar. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Hayır neşriyat yapılmadı. Evvelki sene 
neşrolunuyordu. Sonra efendim, demin Vehbi Beyin 
bir suali cevapsız kaldı. Hükümetin nimresmi bir ce
ridesi yoktur. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bu neşriyatın büt
çenin diğer fasıllarından temin edilmesi mümkün de
ğil mi? Neşriyatı resmi ceride tahsisatı meyamnda 
temin etmek kabil değil midir? Ondan sonra telifat 
meselesi Maarif Bütçesinde zannediyorum tetkik ve 
tetlif heyetleri masrafı vardır. Hariciyeye de telif he
yeti diye telifat masrafı diye ayrıca bir şey konması
nı bendeniz doğru bulmuyorum. Devlet makinesi ta
biîdir ki, bir makinedir. Telifata ait olanlar Maarif 
Bütçesinden verilmelidir. Zaten matbuat bütçesidir. 
Matbuat Müdürüyetinin diğer fasıl ve bütçelerinden 
temin edilebilir efendim. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Efendim! Maarifin neşredeceği telifat, 
telifatı ilmiye ve fenniyedir. Bizim ki, telifatı siyasi
yedir ve iktibas ettiğimiz menabi... 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — İlim dehilidir on
lar da. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Devamla) — Haber mahiyetinde olanlardır. Yani 
bir âlimin uğraşacağı şeyler değildir. Bir mütercim 
bunun için kâfidir. (Muhavere oluyor sesleri), 

REİS — Başka söz isteyen kalmadı. Raif Efendi 
Hazretlerinin takririni reye arz edeceğim. 189 ncu 
A faslının tamamen tayyını teklif ediyorlar. Bu 
teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
Şu halde faslı aynen reye koyacağım. Aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl ' Lira 

190 Ajans tahsisatı ve ajans telgraf 
ücreti 550 000 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! 190 ncı 
I fasılda bir ajans tahsisatı vardır, bir de ajans telgraf 

ücreti vardır. Ajans telgrafları için 400 bin lira var
dır. Tabiî Heyeti Celileniz ne kadar kabul ederse 
o kadar olur. Yalnız burada Heyet huzurunda Hü-
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kümetin cevabını istiyorum. Bir defa ajans telgraf
ları ücreti, dahili telgraflar ücretidir. Bu böyle 
midir, değil midir? Telgrafhaneden telgrafları çeki
lecek ve mahsubu icra olunacak paradır. Değil mi 
efendim? Yani bunun için para istiyorsunuz öyle 
mi? 

MUHTAR BEY (Devamla) — O halde bunun 
için sual sormaya hiç hacet yoktur. Çünkü telgraf
haneye bedava para verilmez, şüphesiz. Kalıyor 
ajans tahsisatı Efendim! Bunun hiçbir yerde diğer 
bütçeler gibi tafsilâtı ve sureti sarfı yoktur. Onun -
için istirham ederim. Bunun için tabiî nimresmi 
bir gazeteye sübvansiyon verilir, bir şey verilir, 
bir şey verilir, ben buna razıyım. Fakat, görelim 
nereye sarf ediliyor. Bunu öğrenelim. Bu tahsisa
tı mesture değildir. Hükümet bunun sarfiyatını bi- , 
ze söylesin. Apaşikâr nereye sarf ederse etsin, bu
nu bize bildirsin. Hükümetin işidir. Belki bir gaze
teye tahsisat verir ve belgi bir neşriyat için verir. 
Eğer bu gizli ise o başka, değilse Hükümet bun
dan bize birer birer hesap vermeye kendisini mecbur 
bilsin. (Divanı Muhasebat vize ediyor sesleri) Efen
dim! Bendeniz bu paranın sureti sarfını, ne vakit is
tersek, görebilmekliğimizin imkânını görmek iste
rim. 

FERİDUN FKRİ BEY (Dersim) 
hasebat görüyor. 

Divanı Mu-

MUHTAR BEY (Devamla) — Ben de Hükümet 
içinde bulundum. 
HARCİYE VEKLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men

teşe) — Efendim! Tekrar edeyim ki, Hükümetin 
hiçbir nimresmi gazetesi yoktur. Hükümetimiz hiç
bir gazeteye süpvansiyon vermemektedir. Bu doğ
rudan doğruya ajans ve istihbarata ait bir paradır 
ve başka hiçbir yerde sarf edilmemektedir. Meclisi 
Âli, bütçe ile verdiği paranın bir santimini bile tet
kike salâhiyattardır. Bundan kim kaçınmıştır ki 
Muhtar Beyefendi bu mesele üzerinde münhasıran 
ve müstemirren İsrar etmektedir? Meclisi Âlinin sa
lâhiyeti dahilindedir, konulmasında sebep vardır. 

RES — Efendim! Faslı reye koyacağım. 190 ncı 
faslı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

7 485 191 Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Efendim! Mütalâa var mı? 

MAZBATA MUHARRİRİ RAGIP BEY (Zon
guldak) — Kadrosu mucibincedir. 

REİS — 191 nci faslı aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Saat bir buçukta içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 12,25 

»9<t 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 2,45 

REİS : Ali Suriri Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Kaıahisarısahip), Hakkı Bey (Van), 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. Efendim! 
Sıra Sıhhiye Vekâleti Bütçesindedir. Fakat Vekil Bey 
Rahatsız olduğu için tehirini rica etmiştir. Şu halde 
Diyanet İşleri Bütçesine başlıyoruz. 

C) Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi : 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen

dim! Bugün mevzuu müzakere olan bütçe, devairi dev
let meyanında bulunan Diyanet Riyaseti bütçesidir. 
Bu müessesenin de devairi devletin diğer müessesatı 

gibi hem ahenk olarak işlemesi lâzım gelir ki; bu
nun aksini iddia eden bir fert bulunmayacağını zan
nederim. Çünkü bir devleti idare eden kuvveti bir 
makine dairesine benzetirsek, bütçeleri de o makine
yi işletecek olan istim mesabesindedir. O istim; ma
kine dairesinden müteaddit çarklara müsavi surette 
isale edilmeyecek olursa, o çarkların bazıları işler, ba
zıları işlemez. Binaenaleyh o makine dairesinin heye
ti umumiyesinin de ahengine halel getirir. Onun için. 
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o devairi devlet meyanında bulunan bu müessesenin 
de işlemesi için, bütçesine nazarı dikkatinizi imale 
ederim ki, hem ahenk olarak işleyebilecek mi, işle
yemeyecek im? Ve şimdiye kadar işleyebiliyor mu, iş-
leyemiyor mu? 

Malûmu Âlileridir ki, geçen sene bir nıaddei ka
nuniye ile Diyanet İşleri Riyasetinin vazifesini tayin 
ettik. O maddei kanuniyeyi okuyacağım : «Türkiye 
Cumhuriyetinde muamelâtı nasa dair olan ahkâmın 
teşri ve infazı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun 
teşkili hükümete ait olup, dini mübini islâmın bundan 
mada itikadat ibadata dair bütün ahkâm ve mesalihin 
tedviri ve müessesatı diniyenin idaresi için Cumhuri
yetin makarrında bir Diyanet İşleri Reisliği Makamı 
tesis edilmiştir.» 

Demek ki, bu makamın vazifesi, dini mübini is
lâmın itikadat ve ibadata dair bütün ahkâm ve me-
salihini ruyet edecektir. - Bazı müessesatı diniyenin 
idaresine bakmakla beraber - Yani milletin itikadatına, 
müteallik olan ahkâmı islâmiyeyi, milletin anlayabi
leceği derecede bir takım risail neşrederek onlara 
okutturmak ve onların islâmi olan maneviyatını yük
seltmek lâzım geliyor. 

Şimdiye kadar yani bir seneden beri bu muame
lâttan hiç bir şey yapılamamıştır. Yapılmıştır dersek 
kendi kendimizi aldatmış oluruz. Bunu yapabilmek için 
esasen bütçesinde bir karşılık mevcut değildir. 

Efendiler! Doktorlukta nasıl ki bütün aksamı be
denin şuabatına ait olan ihtisaslar başka başka ise, 
ulûmu diniyenin de şuabatına ait ihtisasları başka baş
kadır. Kelâmiyata ait mütehassısları başka, ibadata 
müteallik ahkâm - ki kütübü fıkhıyede münderiçtir -
onun da mütehassısı başkadır. Binaenaleyh vaktiyle -
bendenizin vekâletim esnasında - Meclisi Âliden tah
sisat almış ve bir kısım mütehassıslardan mürekkep 
olarak tetkikat ve telifatı islâmiye namı altında bir 
heyet teşkil edilmişti. Burada bulunacak zevat hem 
felsefei islâmiyeye, hem felsefei garbiyeye, hem li
sanı ecnebiye, hem lisanı dinimiz olan arabiye aşina 
olan zevattan mürekkep bir heyet teşkil etmiştim. O 
heyete ancak 3 - 4 zat davet edebilmiştim. Bu ze
vat altı ay zarfında hakikaten müsmir yedi, sekiz eser 
neşretmişlerdir. O heyet bugün mülgadır. Binaenaleyh 
bu gibi bazı asarı neşredebilmek için hiç değilse büt
çede, Maarif Bütçesinde olduğu gibi - Ayrıca telifat 
için bir karşılık olmak lâzım gelir ki, - Bir heyeti mü
tehassısa tarafından asarı islâmiye neşir edilebilsin. 

Bir şey arz edeyim : Aynızade Mehmet Ali Be
ye Paris'den müsteşriklerden yazılmış bir mektup gör
düm. Diyor ki; Muhiddini Arabinin filân kitabında 

filân meseleye dair şöyle bir iştibahın hasıl oldu. 
Buna velet çelebi efendi ile biliştirak cevap veriniz. 
Yani düşününüz ki müsteşrikler yalnız içtimaiyenin 
bir kısmına değil, bütün şuebatına ayrılmışlardır. 
Tasavvuf kısmına ayrılmış müsteşrikler vardır. Kelâ-
miyat kısmma ayrılmış müsteşrikler vardır. 

Şimdi biz ki, yani bütün heyeti umumiyesiyle Türk 
ve Müslüman olan bir devletiz. Bizde de bu gibi 
ulûmu diniye ve islâmiye şuabatına vakıf mütehas
sıslar mevcuttur. Fakat bunlar bittabi bir yerde de
ğildir. Bunlardan istifade etmek, hükümet namına ik
tizayı halde eser yazdırabilmek ve bu gibi müsteşrik
ler tarafından vaki olacak istizahata cevaplar verdi-
rebilmek için, behemahâl Diyanet Bütçesinde bir kar
şılık bulundurmak lâzım gelir. Ezcümle : Tarihi is
lâm namıyle bir eser tercüme ve neşr ediliyordu. 
Tarihi islâm mütehassısları tarafından, bu eseri tenki-
den ve tashihen yazılmış mukabil bazı asar gördüm. 
Bu tarihin bazı aksamının hilafı hakikat olduğu görül
müş, bittabi bizim tarafımızdan sükût etmek, bunu 
olduğu hal üzere kabul etmek demektir. Gerek milli
yeti, gerek dini, gerek memleketi bizden olmayan bir 
adamın tarihini böyle olduğu gibi kabul etmek - ha
taları da bilindiği halde - elbette bu heyeti âliye için 
doğru bir hareket değildir. Behemahâl mütehassısları
nı bularak onun noksanlarını ikmal etmek, hatiatı-
nı düzeltmek için o hata olan noktaları tashih etmek 
lâzım ki, bu eser için mütehassıslar tarafından cüm
lenin kabul edeceği edille serdiyle red ve cerh etmek 
suretiyle icra edilir. Bu gibi asara mukabele edilmesi 
lâzımdır. Mukabele etmezsek, mevcudiyetimizden bir 
kısmını inkâr etmiş oluruz. Binaenaleyh bu gibi asarı 
tercüme ederek eser yazmak için bir, kezalik köylüle
rin anlayabileceği, belki asker ocağında neferatın an
layabileceği bir ilmihale lüzum vardır. Bu ilmihali 
kendi şivei lisanımızla anlaşılabilecek bir tarzda yaz
mak lâzımdır. Bu da mütehassıs işidir. Bunları yaza
bilmek için erbap lâzımdır. Bu zevatın her biri bir 
köşededir. Bunlara tahsisat vermek suretiyle yazdırıla-
bilir. Kezalik Kuran Tercümesi : Bugün ihtiyacı umu
mi haline geldiğini görüyorum. Rastgelen Kuran ter
cümesi yazmağa kalkıyor. Bunun hata alût olduğu 
görülüyor ve mütehassısları tarafından cerh olunuyor. 
Kitabımız olan kuranı kerimin mütehassıs bir he
yeti ilmiye tarafından tefsiri bir şekilde tercüme edile
rek herkesin bu husustaki ihtiyacatını temin için buraya 
müracaat etmesi de hemen bugün vecibe halini al
mıştır. öyle görüyorum. Gerçi bazı mütalâat bunun 
bu suretle tercümesinde de rıza göstermemektedir. 
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Çünkü Kuranı Mubini lâyıkıyle anlayabilmek, bir ta
kım mukaddematı fünuna aşina olmağa mütevakkıf
tır. Bir misâl arz edeyim : Bugün hikmeti tabiiye ve 
tarihi tabiî kitapları türkçeye tercüme edilmiştir. Her 
türkçe bilen bu fen kitabını okuduğu vakit tabiî an
layamaz. Bittabi onu anlayabilmek için bir takım mu
kaddematı fünunu bilmeye ihtiyaç vardır. Bunun Ku
ranı kerimin tefsir ve müeddasını anlayabilmek için 
de belagat gibi usulü fıkıh gibi, vaz gibi bir takım 
mukaddematı fünun öğrenmeye ihtiyaç vardır ve bun
ları anlamağa mütevakkıftır. Bunlar anlaşıldıktan 
sonradır ki, o kitabı mübinin dekayıkı anlaşılabilen 
ve fakat (Mala yedrük külleh lâ yetrük küllehu) 
yani bir şey tamamı yi e yapılamazsa bile tamamıyle 
terk edilmek lâzım gelmez. Onun, bugünkü ihtiyaca-
ta göre mümkün olduğu kadar mütehassıs zevattan 
bir heyet teşkil ederekten bu ihtiyacımızın tatmin edil
mesi lüzumunu görüyorum. Bunun için de bütçede 
karşılık yoktur. Binaenaleyh gerek Kuranı Kerimi tef
siri bir şekilde tercüme etmek ve türkçe asarı diniye 
neşrederek maneviyatımızı yükseltmek ve bu hususta 
ki ihtiyacatımızı tatmin edecek asarı tercüme ederek 
neşrettirmek ve gerek memaliki ecnebiyede dini islâm 
aleyhine veya hataâlûd olan neşriyata karşı mukabele 
etmek için mutlaka diyanet bütçesinde bir fasla bir 
madde koymak lüzumunu hissediyorum. Bunun için 
de elli imzalı bir takrir takdim ederek 214 ncü fasla 
bir madde olmak üzere yirmi bin liralık bir tahsisat 
istiyeceğim. Heyeti Celilenin bunu esirgemeyeceğini 
zannederim. Hükümet müesseseleri içinde bulunan bu 
müesseseyi işletmek, gerek hükümetin ve gerek bu 
meclisin üzerine vecibedir 

Çünkü mademki bu müessesei diniye müessesatı 
devlet arasında mevcuttur, bunun da diğer devair gi
bi işlemesi lâzım gelir. Bittabi bunun işleyebilmesi 
için, bunu işletecek olan bir kuvvete lüzum vardır 
ki, o da tahsisattır. Yani, daha ince bir nokta arz 
etmek isterim ki, bu müesseseyi başkası değil, hü
kümet işletmelidir. Bu hususta daha uzun söz söyle
meye lüzum hissetmiyorum ve bütün arkadaşlarımın 
da kanaatini temin ettim kanaatindeyim. Takririmi 
Riyasete takdim ediyorum, kabulünü istirham ediyo
rum. (Alkışlar, kabul sesleri.) 

AHMET MAHÎR EFENDİ (Kastamonu) — 
Muhterem Efendiler! Malûmu âlinizdir ki, içtimain, 
itilâfın, ittifakın, ittihadın en büyük sebebi dindir. 
Din üzerinde vuku bulan içtima, hiçbir şey üzerinde 
vuku bulamaz. İstihkarı hayat ettiren dindir. Bütün 
malını, canını, evlâdını, ahfadını, darını, diyarını terk 

ettiren dindir. Kezalik bugün koca Rumeli Kıtasın
dan milyonlarca Müslümanın hicretini icap ettiren 
de dindir. Şu halde dine hadim olmayanlar hiçbir şe
ye muvaffak olamazlar. Fakat dinde (lâ ikrahe fid-
din) nazmı celili ilâhisi mucibince, hiç kimse ikrah 
olunamaz. Kimseye, sen Müslüman ol, sen hristi-
yan ol, sen frenk ol denilemez. Herkesin dini herkes
ledir. (Kul ya Eyyühel Kâfirûn) suresi müfessiridir. 
Binaenaleyh din iki kısma ayrılır. Bir kısmı muamelât, 
bir kısmı ibadettir. Muamelât adliyeye aittir. Mekâ-
tibi hükukiyede okunan fıkıhlar, kitaplar, hep mua
melâta aittir. Muamelâtı adliyenin teşkilâtiyle tenas-
süb etmek icap eder. O bapta söz söylemek istemem. 
Fakat ibadet ciheti diyanet riyasetine aittir. Koca bir 
Riyaset teşkil ettik. Büyük maaşlar verdik. Otomobil
ler tahsis ettik. Şu halde o diyanetin şerefini, o diya
netin hizmetini, o diyanetin müslümanlara karşı mev
ki hürmetini tezyit etmemiz lâzım gelir. O da ne ile 
olur? Evvelemirde Abdullah Azmi Bey biraderimizin 
dediği gibi diyanetin maiyyetinde - nasıl ki, Maari
fin maiyyetinde mevcuttur - diyanetin maiyyetinde 
bir Encümeni tetkik ve telif teşkili lâzım gelir. Bi
zim Abdullah Azmi Efendi az söyledi. Bugün Kuranı 
Kerimimiz bizi ya dinli edecektir, ya dinsiz. Eğer 
Kuran bilinmezse biz, tamamiyle Üfrada tabi bir halk 
olacağız. 

Niçin! Zira düşmanlarımız tarihi islâmımız namı
na Taberi gibi öteden beri yalancılıkla müştehir bir 
tarihe istinaden birçok ehadis gösteriyor, birçok hü
kümler gösteriyor. Aslı yok, hepsi yalan. Hasım el
bette bize mevlüt okumaz. Tabiîdir ki, hasım bize 
böyle yalan söyler. Maatteessüf bazı zevatta dine hiz
met ediyoruz diye tefsir yapıyor. Ben Türkçe tefsir
leri gördüm. Onbeş seneden beri de tefsirle iştigal 
ediyorum. Bugün ondokuz cüz'ünü de yazdım. On-
bir cüzü kaldı. Benim bu tahkikatıma göre (meva-
kib) de pek çok yanlışlar vardır. Benim bu tetkiki
me göre Vehbi Efendi Hocanın yazdığı tefsir, tefsir
lere müstenit olarak yazılmıştır. Bugün diğer bir za
tın yazdığı bir tefsir sırf Fransızcadan alınmıştır. Ke
zalik diğer bir iki zatın yazdığı tefsirler ise tercü
meden ibarettir. Ahkâmı ilâhiye onlarda mevcut de
ğildir. İsterim ki ulemayı dinden mürekkep bir Encü
men teşekkül etsin ve Abdullah Azmi Efendinin ver
diği takriri, ki benim de imzam vardır, (Kabul ediyo
ruz sesleri) Kabul ediniz. Toplansınlar, anlıyalım şu 
Kuran nedir? 

Efendiler! Ya şu Kurana istinat edelim tam müs-
lüman olalım, (Handeler) veyahut hürafattan ibaret 
imiş diyelim, çıkalım. Bakın Hazreti Peygambere 
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atfolunan kadınlar meselesine. Kadınlar meselesinin 
Hazreti Allah (Sürei nisa) da bertafsil beyan etmiş
tir. Bundan haberdar mısınız? Kezalik (Tilkel kara-
nik - ül ülâ) kıssası var. Bunun ise aslı yoktur. Fa
kat maatteessüf o doziler, o tarihi islâm mütercimler 
ri bu hakkayıka vakıf olamadılar ve olamazlar. Bu 
hakkayıka vakıf olmak için Buhariyi bilmeli, Mü-
sellimi bilmeli, Tirmiziyi bilmeli, nesefiyi bilmeli, al-
tıyüzbin hadisin içinde yuğrulmalı, bunların içinde 
yuğrulmayan insanlar, Arabın edebiyatım, arabın 
kezalik kavaidi edebiyesini, belâgatini fezahatini bil
meyen kimseler kuranı tercüme edemez. Kuran'da 
(Allah istihzar eder cümlesi) vardır. Allah istihza eder 
mi? O insanlara mahsus haldir. Orada istihzanın mâ
nâsı vardır, ilmî beyanca onun mânası başkadır. O 
mâna bilinmeli o tefsire öğle yazılmalı. Yoksa Allah 
istihza eder dersen olmaz. (Allah gazap eder) gazap 
neye derler? Kanın heyacandan husule gelen harare-
tiyle dimağın iştiali. Pekâlâ Allah'ta dimağ mı var, 
kan mı var ki, böyle iştial ediyor. Gazabın mânası 
mecazidir. Onu böyle hakikati, mecazı bilmeyen kim
se tefsir eder mi ki canım? Binaenaleyh o takririn 
kabulünü rica ediyorum. (Kabul sesleri) Çünkü, ba
şımızda bakın (ve emrühüm şurî beynühüm) nazmı 
celili vardır. Bu meclisin müslümanlik meclisi olduğu
nu bu, nazmı celili ilâhi isbat ediyor. Bunun hilâfın
da hareket olunamaz. İşte (ve emrühüm şuîâ) nın mâ
nası da müslümanların işleri meşveretle meydana ge
lir, (Hay hay sesleri) Meşverete istinat eder demek
tir. işte elhamdülüllah arabından, kürdünden, lâzın-
dan, gürcüsünden, Arnavudundan toplandık buraya. 
(Handeler) 

HAMDULLAH SUPHİ EFENDİ (Kastamonu) 
— Beyhude söz. Vatan kaçtır? Birdir. Buraya va
tandaş olmak üzere toplandık. Şimdi bunlar ikinci de
recede şeylerdir. Böyle galeyana gelmeniz hakiki de
ğildir. Öyle arzu ediyorsunuz. İkinci rica edeceğim 
şey; ibadetin ilticağâhı, istinatgahı olan dedikya. Di
yanet Riyasetine bakınız, okuyunuz, cevami şerifenin 
hademe maaşı bugün iki kuruştan yüz kuruşa kadar
dır. Bu iki kuruştan yüz kuruşa kadar vazifesi olan 
bir hademenin cevabi ve mesacidi şerifede hizmeti ne 
olabilir? Nasıl olur? Ondan hizmet bekleyebilir mi
siniz? Beş vakitte ezan bekliyebilir misiniz? Beş va
kitte mihrapta imam görebilir misiniz? Her Cuma 
mimberde hatip görebilir misiniz? Burada bir nokta 
var. Her kimse hatip olamaz. 

Yirmi sene medreselerde veya darülilimlerde oku
malı, yazmalı, dini, ahkâmı dini, ibadetin derecesini 

bilmeli de mihraba öyle gelmeli. Kırk yaşma gelmiş, 
okumuş, yazmış, mihraba gelmiş, Ayda yüzelli ku
ruş maaşı var bu para ile nasıl geçinir ve nasıl vazife
sini ifa eder? Biz de bu vazaif hususunda - en ziya
de benim nazargâhım olan Fethi Beyefendidir. Zira 
Evkafın nazarı mürakibidir - bunların vazaifinin tek
sirine himmet etmeli. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Etmişlerdir 
efendim. , 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendim! Maruzatım bundan ibarettir. Bunu da ri
ca eder ve sözüme nihayet veririm. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 75 nci maddesinde şöyle diyor: 
«Hiçbir kimse Mensup olduğu din, mezhep, tarikat 
ve felsefi içtihadından dolayı muahaze edilemez. Asa
yiş, adab ve muaşereti umumiye ve kavanine muga
yir olmamak üzere her türlü âyinler serbesttir» şu 
maddeye bakılınca Diyanet İşleri Riyaseti zaittir. Fa
kat ikinci maddeye gelelim, onda da diyor ki, «Tür
kiye devletinin dini dini islâmdır, resmi dili türkçe-
dir, makam Ankara şehridir.» Eğer İnsanların ha
yatı yalnız maddi hayattan ibaret olsaydı, ben zan
nediyorum ki toplanmalarına da imkân yoktu. Çün
kü kırkbeş sene yaşayıp da ondan sonra ot gibi ku
ruyup gidecek bir cemiyet için, herkes hiç kimse far
kına, varmadan ne kadar fazla hilekârlık yapar ve ne 
kadar kendi menfaatini temin ederse, o kadar iyi 
hayat geçirecek ve bittabi hesap ve sual olmadığı için 
bir gün dünyayı bırakıp gidecek. Halbuki cemiyeti 
beşeriye için bu böyle olmadığından ikinci maddeyi 
kabul etmişiz ve resmi din, dini islâmdır demişiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O Madde
ye itiraz mı var ki?. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hayır yoktur. Bende
niz hikmeti vaz'ılarından netice çıkarmak istiyorum. 
Her fert için diğerine niçin müslüman değilsin, Ni
çin mutekit değilsin, niçin zındıksın, niçin hıristiyan-
sın demeye salâhiyattar değiliz. Türkiye'de her" fert 
kendi aleminde, kendi ayininde, asayişi umumiyeye, 
adâb ve kavanini umumiyeye riayet şartıyle serbesttir. 
Fakat buna mukabil bir cemiyetin ekseriyeti azımesi 
ve belki yüzde doksanbeşi bir din sayiki olduğu için, 
o din resmi olarak kabul edilmiş ve bu sebeple Di
yanet İşleri Riyaseti teşkil olunmuştur. Bu itibarla 
bendenizin Diyanet İşleri Riyasetinden beklediğim -
Her vekâletten beklediğim gibi - meslek meselesidir. 
Onlar da mesleklerine sahip olsun, Her başına iki 
arşın sarık saran kimse, hocayım diye milletin arasın-
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da dolaşmasın. (Bravo sesleri) Binaenaleyh Diyanet 
İşleri Riyaseti mesleğini temsile kudretyab olan kim
lerdir, onları tespit etmelidir ve buna bir kıyafeti mah
susa vermelidir. Yarın bendeniz başıma iki arşın sa
rık sararak çıksam milletin arasına, dilimin tatlılığı
na, fesahatime, belâgatime güvensem de, bu Cum
huriyet bu islâmiyete mugayirdir diye hezeyan sa-
vursam, mani yoktur. Bu, addedilecektir ki şer'i şe
rifin ahkâmı böyledir. Neden? Çünkü başında sarık
lı bir hoca söyledi. (Doğru sesleri) Bunun için ben
deniz şimdiye kadar ihmal edilen bu işin her şeyden 
evvel hallini talep ediyorum. Başına sarık, sırtına 
cübbe giyecekler bir şıhadetname ve tasdikname al
sın. Rastgelen başında üç arşın beyaz sarıkla halkı 
dolandırmağa çıkmasın ve bu itibarla da islâmiyet 
dinine de leke olmasın. (Bravo sesleri) Köy imamla
rını islâh etsinler. Köy Kanununda bir madde var
dır. Geçen gün Refiki Muhteremim Ali Şuuri Bey 
köy istateistiki hakkında malûmat verirken diyordu 
ki, kırk yahut kırkbirbin şu kadar küsur köyümüz 
vardır. Demek ki memleketimizin lâakal yüzde sek
senini köylü teşkil ediyor. Hepimizin de itiraf et
memiz lâzımdır ki, her köyün başı, başı sarıklı bir 
hocadır. Oraya siz gidersiniz, dil dökersiniz, doktor 
gider dil döker, jandarma gider, kırbaç gösterir. Tah
sildar gider, tahsil torbasını gösterir. Hiç birinin 
ehemmiyeti yoktur. Orada köy imamının söylediği, 
nassı katidir. Her şeyi yapar, fakat onun sözü sözdür. 
Sizin yaptığınız bütün tesiratı, telkinatı siz ayrıldık
tan sonra iki kelime ile, (bırakın şu dinsiz keratayı) 
dedimi, iş bitmiştir. Halbuki köy imamları tetkik 
edilecek olursa, bir çok yerlerde belki yüzde yetmi
şi okumayı zor bilir. Bu mahzuru izale için köy ka
nununa bir madde koyduk. Halbuki şimdiki imam
lar köyün hizmetkârıdırlar. Yalan işlerde bir taraf
tan köylüye mümsik, mesnet olurlar. Diğer taraftan 
da köylünün hizmetkârıdırlar. Muhtar geldimi, imam 
şuradan kahve pişir, der. Git misafir gelmiş atını do
laştır, der. Köy hayatını bilen bunun tafsilâtını da 
bilir. Binaenaleyh köy imamlarını bu süfliyetten kur
tarmak ve bunların vazıyetini islâh ile maişetlerini te
min edip, mevkilerini de muhkem kılıp ve buna mu
kabil de kafalarında bir azıcık olsun iptidai malûmat 
bulunmak için bazı mevad tespit etmek lâzımdır. 
Köy Kanununun neşri tarihinden itibaren köy imam
ları imtihana tabidir. Şu ve şu derslerden türkçeden, 
coğrafyadan, ilmihalden ve güzel yazmadan imti
han olacak ve bunları bilecektir. 

ALÎ BEY (Rize) — O vakit imam kalmaz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bu derslerden imtihan 
olacak. Şimdi olduğu gibi bu kanun tedvin edilirken 
bir çok arkadaşlar da söylediler ki, bir çok köyler 

. imamsız kalacaktır. Efendiler! Bilirsiniz ki, cahil bir 
doktora, mutatabbiibe baktırıp da yalnış ilâç almak-
tansa, hazık doktora intizar edip o hastaya dokun
mamak daha iyidir. Binaenaleyh bendeniz diyorum 
ki, imamsız mı kalacak, kalsın ve imamsızlık ihtiya
cını duysun. O ihtiyaç ile imam arasın bulsun. Kendi
sine rehzen bulacağına arasında kendisine hakiki imam 
bulsun. Bunun cezri hareket etmekten başka şekli 
yoktur. İmamsız kalsın, arasın, para versin, karnını 
doyursun, imam bulsun, başka çare yoktur. Bende
niz bunun için Diyanet İşleri Riyasetinden o kanuna 
riayet etmesini, tatbikine dikkat etmesini talep ede
rim. 

Sonra efendiler! Hatip: Memlekette bir çok yer
ler, bilhassa Ankara gözünüzün önüne gelsin. Mem
lekette adım başına bir mescit, Anadolunun bir çok 
yerlerini gözünüzün önüne getiriniz, sokak başında 
bir mescit, adım başında bir mescit fakat hepsi ha
rabe. Bendeniz Diyanet İşleri Riyasetinden talep edi
yorum. Bu mescitleri akara tahvil etsin! Her mahal
lede bir mescit, memlekette büyük bir cami, fakat ca
mi yok, adı cami, memleketi cem edici yer. Hani An
kara'da memleketi cem edecek bir cami? Yok hepsi 
birer mescitten ibaret. Sonra adım başında birer ha
rabe, sonra ledelhace askerden kaçmak için belki bir 
adam sığınıyor. Adam sığınacak ise neden? O da yok. 
Kapısı kapalı, örümcekler, hatta köpekler yatar. Do
kunursanız kıyamet kopar. Köpek yatarken neden 
sesin çıkmaz, gübre atılırken niçin sesin çıkmıyor 
efendi? Binaenaleyh bunları İslah etmeli ve varidat 
temin edecek hale getirmeli, açılacak kısmında da 
ümmete imam olabilecek ve ön safta duracak bir za
tın cübbesinin eteklerinde hayvan tersi görülmemeli
dir. Aldığı maaş ile karnını doyurmalı, nezafete dik
kat etmeli, aklı, dimağı yalnız huzuru hakta olduğunu 
düşünmeli, bu mescitleri ve medrese arsalarını vesaire-
yi akara tahvil edip de meydana getirmek lâzımdır. 
Sonra efendim, biz de hutbe diye bir adet çıkmıştır. 
Teganni ve o tegannide ne şimdiki musikiye uyar, ne 
alafıranga musikiye uyar. Hocaya da sorasanız cami
de teganni haramdır der fakat cami de ibadet yerine 
teganni eder. 

REFİK BEY (Konya) — Uşakidendir. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Bendeniz Diyanet İş
lerinden rica ediyorum, bu harama da bir nihayet 
versin ve benim dilimle bana hitap etsin. (Alkışlar) 
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Hiçbir peygamber kavmine kendi dilinden gayrı bir 
dille ümmetine hitap etmemiştir. Binaenaleyh bana hi
tap edecek adam benim dilimle hitap etmeli. (Bravo 
sesleri) Ve orası uyku yeri değil, düşünce yeri olsun. 
Şimdilik onlardan yüksek iktisadiyat mevizeleri bek
lemiyoruz. Fakat ahlâkî mevziler yapsın, siyasete ele 
karışmasın, aklı ermiyecek işe de karışmasın elinin 
hamuruyle. Yalnız ahlâkî şeyler söylesin. Yalan söy
lemeyin, hırsızlık yapmayın, doğruluk yapın, bir bi
rinize iyilik edin desin, Sokaklarda yetimler dileniyor, 
bunlara biraz bakın desin, kimi hemşirezademiz, ki
mi kardeşimizin oğlu desin ve türkçe söylesin. Ve 
ben alâkadar olayım, dinliyeyim. Sonra efendiler! Bi
razda camilerin temizliğine dikkat etsin. Dıvarda en 
nezafetü mineliman yazılıdır. Sinek tersinden' okun
maz. Camiye girersiniz, örümceklerden girilmez. 
Pencereler, ziya aksedemez bir hale gelmiş. Bunun ne
resinde nezafet, neresinde iman? Nereden zevahiri
ne bakıp da, bunları görüpde islâmiyet budur zannet
sin. Çünkü o dinin gavamızıha vakıf değil, tetkik et
memiş, tetebbu etmemiş, neden zevahirine bakmayıp 
demesin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İki kuruş
luk hademeden mi bu hizmeti bekliyorsun? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh Diyanet 
İşleri canlansın ve işine baksın. Sonra efendiler! Tek
kelere vaktiyle tasaffii ruh için, tasfiyei ruh için açıl
mış olan ve bugün birer darülfünun şubeleri olmak lâ
zım gelen ve elli bin, kırkbin liradan tutunuz da kırk 
liraya kadar, bir liraya kadar varidatı olan tekkeler, 
bunlar şimdi zeyt ve Amrin Sefahat Mahalleri ve 
Mekelleri olmuştur. Nevakta kadar? Hiç kimse diğer 
bir kimsenin sırtından geçinmeye salâhiyeti yoktur. 
Böyle bir devirde bir adam benim sırtımdan nasıl ge
çinir? Neden bu paralar mâ vuziâ lehine sarfedilmez? 
Neden bunlar darülfünunun bir felsefe şubesi olma
sın, neden bununla bir leyli darülfünun açmıyayım 
veyahut darülfünunun bir şubesini, bir kısmının bir 
dersini bir dersin bir kürsüsünü niçin açmıyayım ve 
ne vakte kadar sükût? Açılmalı ve deşilmeli bunlar, 
böyle olduktan sonra buraya getirilecek adamların 
da karnını doyurmak lâzımdır. Mademki bu adamlar
dan bu hizmetleri istiyoruz, bunların da karnını 
doyurmak lâzımdır. Elli, yüz veyahut yüzelli kuruşa 
Hacıbayram Müezzini. Böyle yüzelli, ikiyüz kuruşa 
seksen tane adam besliyeceğine bir adamın karnını 
doyursun ve o işle meşgul edersin. Cami sakız gibi 
temiz olsun, mademki cami var, ya cami olsun veya
hut yıkalım. Girdiğimiz vakit iğrenmiyelim ve içerden 

bana bir ruhaniyet nefh etsin. Girenleri girdirmiyecek 
vaziyete getirmesin ve girmiyenleri de girdirecek va
ziyete getirsin. (Bravo sesleri) 

Efendiler! Bu memleketin evkafı her zaman mev
zubahis olur, bugün için bir şey değil, fakat yarın için 
çok şey. Orada arz edeceğim. Bugün istifade edemi
yoruz. Fakat nasıl istifade edileceğini bütçesi geldiği 
zaman arz edeceğim. Şimdi lüzumsuz yere bahs etmi-
yeceğim. Ondan istifade edilsin ve hiç bütçemize bâr 
olmadan şunun bunun gırtlağına kaçırmış olduğu faz
laları kurtaralım ve mâvuziâ lehine sarfedelim. Sonra 
efendim, müftü daireleri, çok rica ederim, hiç olmaz
sa iskân müdüriyeti mi, Dahiliye Vekâleti mi müdahale 
edecek, Başvekil beyefendiden rica ederim, emri ver
sin biz kendimiz müftü daireleri yapacak gibi deği
liz, fakat bir çok müftü dairelerini bıraktık. Rumeli-
ye ehemmiyet vererek tutmak istedik. Oradaki müf
tü dairelerine mukabil buradaki metropoliteleri 
versinler. Müftülerin medreselerde oturmaya hakları 
yoktur. Çünkü medreseler onlara ait değildir. Medre
selerde oturmasınlar. Nerede oturacaktır. Her me
murun oturacağı- yeri vardır. (Han köşelerinde oturu
yorlar sesleri) Han köşelerinde ve en pespaye yerler
de oturmak ıztırarında kalıyorlar. Sonra köylüde ge
lip bilmem nikâhını soracak, abdestini soracak, na
mazını soracak, başka soracak şey yok ya. Tasarruf 
ve münakehat ve müfarekat vesaire Meclisi Âliden 
geçmediği için onları da onların iş'ar ve işaretine bağ
lamışlar, arayıp duracak. Müftü Efendinin yanında 
ya müsevvidi var, yahut yok. Odacısı hiç yok. Arka
sından dolaşıyorlar. Filân dükkânda oturacaklar, 
efendiyi bulacaklar, bir şey yazacaklar. 

Bir parça kâğıt ve bir parça kalem getirin. Bu va
ziyet çok fecidir. Onun için rica ederim boş kalan 
metrepolithaneler, bıraktığımız bir çok binalara mu
kabil - zaten oralarda bulunanlarla mübadele ettik, 
bir çok abidat bıraktık - onlara mukabil bunlar ve
rilsin, yerleşsinler veyahut münasip binalar tahsis 
edilsin ve olmayan yerlerde de münasip binalar tah
sis edilsin ve onlar da bizim en hassas bir noktamız 
olan din işinde temiz ve hörmet edilecek bir vaziyet
te bulunur, diğer kısım tasfiye edilir.-Arz ettiğim gi
bi sırf cerrî menfaat için, böyle kendilerini doyurmak 
için, üç beş kuruş arkasında koşanlar, midelerini dol
durmak için kendilerini dine alet edenler ortadan ay
rılır ve sırf beşeriyetin muteekik kısmının yarın ki gü
nüne ait tesellileri verecek olan ve her türlü fedakâr
lığı kabul ettirecek olan zevat, mübeccel bir sınıf ola
rak kalsın. Zannediyorum, ancak bu suretle memle-
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ket vahdetini ve istikbalini muhafaza eder. Yoksa 
bendenizin kanatimce her hangi bir millette bu his 
zaafa düştüğü zaman, böyle cerri menfaat için, siya
set için, dolap için değil, hakikaten fedakârlık için, 
takva ettiği zaman görüyoruz, medeni miüefclerde 
Türk milleti de bundan dolayı yıkılmamıştır ve yıkıl-
mıyacaktır. (Bravo sesleri, Alkışlar) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim'. 
Meclisimizde iftihar ettiğimiz ulema arkadaşlarımız
dan sonra bendenizin bu diyanet işleri hakkında be
yanı mütalâa edişim nabemahâl ise de, Raif Efendi 
Haziretleri geçenlerde sen de vaktiyle Hoca idin de
mişti. Hocalığı mingayrı haddin unutmadığımıza dair 
Raif Efendi Haziretlerinin ikna etmek için burada 
bir kaç söz söylemek için geldim. Efendiler! Biz de 
en lâzım ve en lüzumlu olan iki şey vardır. Birisi ha
kikaten Eskişehir Mebusu Muhtereminin temas bu
yurduğu gibi Kuranı Azümüşşanın tercümesi mesele
sidir. Malûmu Âliniz Arapça bir çok tef asil vardır. 
Meselâ kadı tefsiri, şirin keşşafı, şehzadenin tefsiri 
bilhassa Âlûsinin on cilt koca tefsiri velhasıl arapça 
yüzlerce, binlerce cilde yakın tefsir vardır. Fakat 
efendiler! Arapça olan bu tefsiri zannederrn'isiniz kii, 
medrese tahsili görmüş olan her hoca anlayabilir, 
zannedermisiniz ki, her araçpa bilen bir adam o tefa-
siri eline aldığı zaman hakayıkma vâkıf olabilir. Ab
dullah Azmi Efendinin buyurduğu gibi, bugün mü
hendis Muhtar Beyefendi lâteşbih bir kitap yazsa, be
nim gibi ulûmu Riyaziye ile müştekil olmayan bir 
adam eline o kitabı alırsa bir şey anlayamaz efendi
ler! Çünkü o, bir sanattır, o bir ilimdir. Onun usulü 
vardır. Maatteessüf görüyorum, bir hadis kitabı alı
yorlar, okuyorlar, hadis diyorlar. Hadisi anlayabil
mek için usulü hadis vardır. Bu ilimdir. Bu ilim tah
sil edilecek, ondan sonra bu hadis midir, yoksa mev
zu mudur, hadis ise delil nedir, bunlar ondan sonra 
tetkik olunacak şeylerdir. Yoksa o ilim bilinmedikçe 
hadis okunmakla hadistir denilemez. Evet hakikaten 
bir çok mevzu hadisler var. Fakat ulemayı islâm eha-
disi nebeviyeyi cem etmişlerdir. Telfik etmişler, fa
kat arapça bilenler anlayacaklar ve gene bu usulü 
bilenler anlayacaktır. Efendiler! Biz istiyoruz, ki nasıl 
ki bakınız Mısır'da Şeyh Abdül isminde bir zat zama
nın itirazatını nazarı dikkate alarak, koca ciltlerle bir 
tefsir vücuda getirmiştir. Bir de vaktiyle ulemayı is
lâm, zamanlarında mevcut olan felâsfeye cevap ver
mek üzere tefasir yazmışlardır. Malûmu Âliniz vak
tiyle mutezile varmış, mutezileyi paçavra edecek su
rette edillei kafiye dermeyan etmişler ona göre eser

ler meydana getirmişlerdir. Fakat bugün bundan eser 
yoktur. Başka meslekler vardır. Maddiyûn vardır, ta-
biiyun vardır. Şu vardır, bu vardır. Bendeniz istiyo
rum ki, yazılacak olan tefsirler, yazılacak kitaplar, 
bugün hiç eseri kalmayan mutezileye cevap şeklinde 
olmasın, ben istiyorum ki bugünkü itirazata cevap teş
kil edebilecek bir şekilde ye her müslümanın anlaya
bileceği bir şekilde yazılsın. İkincisi; Gene istiyorum 
ki, ahadisi nebeviyeyi bize anlatabilecek güzel bir tef
sir yazılsın. Ve işittiğime göre beşyüz hadis kadar da 
cem etmişler, buna devam etmek lâzımdır. Bu iki 
mühim işin husule gelmesi için her halde ve mutla
ka erbabından mürekkep bir heyete lüzum vardır. Na-
sılki takriri verilmiştir. Bendeniz de buna taraftarım. 
Bir heyete lüzumu kat'i vardır. Efendiler! Vehbi Bey 
arkadaşımız mühim bir yaraya temas etti. İmamlar 
meselesi; çok doğrudur beyefendiler! Hakikaten 
cümlemiz hemen bilhassa memur arkadaşlarımız ha
yatlarını köyde geçirdikleri cihetle bilirler. Efendi
ler! İstediğiniz kadar âlim olun, fazıl olun bir köye 
gidiniz, malaryanın, sıtmanın netayici budur, şudur 
diye istediğiniz kadar, söyleyin. Kapıdan çıkarsınız, 
yahut kapıdan çıkmağa hacet yok. İmam efendi bir 
defa çeneyi açtı mı kâfidir. Sözünüz hiç oldu. Fakat 
öyle imam efendi ki, echeldir, cahildir. Ben gözümle 
gördüm. Aptestin ve namazın faraizinden bihaberdir. 
O imamda mı kabahat? Hayır efendiler! Gene buyu-
ruluyorki hatipler, imamlar namazda şöyle böyle. 
Evet ama, ne maaş veriyoruz? Onbeş, otuz kuruşa ka
dar imama maaş. Sonra camilerimiz pis, evet amma 
o tanzifatı husule getirecek olan hademenin maaşı 
otuz kuruş, elli kuruş. Vaktiyle bir akçe imiş. Bugün 
beş akçe yapmışlar, külfet nimet mukabilidir. Şimdi 
bir de hutbenin Türkçe okunması meselesi vardır. Efen
diler! Elhamdan sonra, selâvattan sonra Türkçe söyle
mesinde bir beis yoktur. Eğer bir beis var idi ise bun
dan yedi, sekiz sene evvel yani harbi umumi esnasın
da Türkçe hutbe okuyordu ve kendisiyle görüştüğüm
de beni bu hususta ikna etmiştir ki Türkçe hutbenin 
tesiri de ziyade olur. Çünkü anlaşılmayan bir lisanla 
hitap ediyorsunuz. Sade hürmeten dinliyoruz. Fakat 
anlayabileceğiniz bir lisanla hitap edildiği zaman, din
lemek değil kalbinde bir cezbe husule gelir. Aksi hal
de hutbeyi hörmetle dinlemekten ibaret kalıyor. 

Filhakika bugün cevamii şerifenin hali acınacak 
bir haldedir. İster gidip orada namaz kılalım, ister 

• kılmıyalım, şu cevamii ve mesacit umumuza aittir. 
Bakınız1 bizim dindeki nezahet ve inceliğe: Malûmu 
ihsanınız cenabı peygamber diyorki, soğan ve sarım
sak yediğiniz vakit camiye girmeyiniz. Niçin? Çün-
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kü orada namaz kılan müslümanlara eza etmemek 
için. Şu halde soğan ve sarımsak yiyen bir adama ca
miye gitme, cemaati iz'aç etme denirken, camilerin 
bugünkü hali nerede kalır. Şimdi şu mahaziri tadada 
lüzum yok neden oluyor? Bunun esbabını düşünelim. 
Ben zannetmiyorum ki, Diyanet İşierıinde bulunan ze
vat camilerin, mescitlerin şöyle mezbele ha
linde bulunmasını arzu etsinler. Ve gene katiyen 
zannetmem ki imamlarımızın meselesdd'ir. Onların 
kasten bu kadar cahil olmasını arzu etsinler. İstan-
bulda iken Sultanahmet Camii Şerifini süpüren bir 
hademeye sordum. Yanımda bir ecnebi de vardı. 
Onun yanından kaçmıya mecbur oldum. Hademe de-
diki: (Yüzelli kuruşla ben buraya vakfı vücut ede
mem, bu kadar olur. Efendiler! Hiç olmazsa büyük 
camilere olsun, bakmak istiyorsak, oradaki hademe
lerin karnını doyurmak lâzımdır. Efendiler! Zanne
derim ki geçen senede bu arkadaşlar, gene imamlar 
meselesinde söz söylemişti. Bir imam ve hatip mek
tebi vardı. Bu mektepler ne yetiştirdi? Arzu ediyorum 
ki, Diyanet İdaresi Bana izahat versinler. (Maarif 
sesleri) Evet yanıldım, Maarif Vekâleti izahat versin. 
Maarif Vekâletinin emrinde olan bu mekteplerden, 
Maarif İdaresi şimdiye kadar kimse yetiştirmiş mi
dir? Yetiştirmişlerse bunlardan istifade etmişler mi, 
etmemişler midir? Vakıa mektep yenidir. Fakat iki 
seneden beri olan yerlerde bu sene mezun talebe, çık
ması lâzım gelirdi. 

Efendiler! Hulâsai maruzatım şudur: Ulama ar
kadaşlarımızın beyanatı veçhile şimdiki bazı tecrüme-
ler var, tefsirler var. Bendeniz pek tetkik etmedim, 
bilmiyorum. Fakat gazetelerde görüyorum ki; tercü
melerde lâubalilik, hatalar varmış, bu da iyi bir şey 
değildir. Ve eğer hakikaten tercüme olunan Kuranı-
kerimde bir takım hatalar varsa, ahkâmı münifei is-
lâmiyeye mugayir ise Diyanet İşleri ne teşebbüste 
bulunmuştur? 

Cevap versinler. Arz ettiğim gibi bir tetkik ve te
lif heyeti kabul ediyorum. Yalnız Kuranı Azümüşşa-
nın tercümesi değil, ehadisi şerifenin de tercümesini 
nazarı dikkate alsınlar. Bunlara devam ediyorlarmış, 
hâlâ, devam etsinler, Her Müslümanın elinde Kura
nı Azimüşşanm iyi bir Tercümesi ile iyi bir ehadisi 
nebeviyeyi cami bir külliyat bulunsun. 

İşte Hoca Raif Efendi Hazretleri! Nuru İman za
il olmaz. Hocalığımız bu kadardır. 

ŞEYH SAFVET EFENDİ (Urfa) — Efendim! 
Bendenizden evvel söz söylüyen rüfekayı kiram pek 
güzel söylediler. Bendenizce söylenecek, bir şey kal

mamıştır. Yalnız iki noktaya işaret etmek isterim: 
Kur'ant Kerimin Türkçeye tercüme edilmesi ve hutbe
lerin Türkçe okunmasıdır. Kur'anı Kerimin Türkçeye 
tercüme edilmesi elzem ve ehem bir meseledir. Fakat 
bu da Abdullah Azmi Efendi arkadaşımızın dedikle
ri gibi, erbabı ihtisas tarafından yapılmalıdır ki, bu
nu her hangi bir müslüman okuduğu zaman itmina
nı kalb ile okusun. Yoksa Böyle münferiden yazılan 
ve kalbe itminan vermeyen, itimat edilmeyen tercü
melerin okunması caiz değildir. İkincisi hutbelerin 
Türkçe okunmasıdır. Türkçe okunması hakikaten el
zem ve ehemdir. Çünkü hutbe; cemaate karşı, ifası 
lâzım gelen bir takım evamiri ve terk edilmesi icape-
den bir takım nevahiyi tebliğ etmekten ibarettir. Ha
tip, Arapça söyler ve cemaat Türk olursa anlamaz, şu 
halde bu, abes olur. Halbuki hutbenin keyfiyeti esa-
siyesi, cemaate tefhim etmek, telkin etmektir. Yalnız 
şu fark vardır ki, Diyanet İşleri Riyaseti bilûmum ca
milerde hutbelerin Türkçe okunması hakkında karar 
verir ve emir tamim ederse, bugün mevcut hatipleri
mizi Türkçe hutbe okuyacak adamlara tebdil etmek 
kabil değildir. Camiler ve hatipler esasen muayyen
dir. Bazı hatipler vardır ki Türkçe hutbe okumasına 
imkân yoktur. Arapça okunan hutbelerin mecmuala
rı vardır. Bazıları arapçayı da okuyamazlar. Ancak 
mecmualardan arapça okuyorlar. Türkçeyi de böyle 
yapmalıyız. Abdullah Azmi Efendinin; buyurduğu 
gibi heyeti ilmiye tahsisatı, Heyeti Âliyenizce kabul 
buyurulur ve Diyanet İşlerinde bir heyeti ilmiye te
şekkül ederse, bu heyeti ilmiye camilerde okunacak 
hutbelerin Türkçe bir mecmuasını tanzim eder ve et
melidir. Her hatip mimbere çıktığı vakit o zamana 
ait münasip her ne ise ona göre mecmuayı açar ve 
onu bulur, Türkçe okur ve cemaate tebliğ eder. Yoksa 
Bunları hatiplerin reyine bırakacak olursak - bunla
rın içinde Türkçe hutbe okuyacak adamlarda bulu
namaz - telkin edecekleri mesaili tayin edemezler. 
Binaenaleyh bir intizam dairesinde hutbelerin Türk
çe okunması için her halde bir Heyeti İlmiyenin teş
kili ve sonra o heyeti ilmiye tarafından Türkçe hutbe
lerin tanzimi icabeder. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar! Eskişehir Mebusu Muhteremi Ab
dullah Azmi Efendi, Diyanet İşleri Müessesinin iş
lemesi lüzumundan bahis ettiler ve itikadata müteal
lik olan işlere bakmakla mükellef olan bu dairenin 
şimdiye kadar diğer devairi devletle hem ahenk ola
rak işlemediği mütalâasını bu meyanda erbabı ihti
sastan istifade olunması lüzumunu ileri sürdüler. Di
yanet İşleri Dairesinde de erbabı ihtisastan istifade 
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olunması hakkındaki mütalâasına bendenizde iştirak 
ederim. Şunu da arz etmek isterim ki, Heyeti Müşa
vere namı altında yetmişbeşer lira maaşla sekiz kişi
den mürekkep bir heyet vardır. Bu heyet, mülaha
za buyurdukları, tasavvur buyurdukları bir çok işle
ri de yapabilir ve bu heyet bu maksatla teşkil olun
du. Bir ilmihal yazılmasından bahis buyurdular. Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin gösterdiği lü
zum üzerine, Diyanet îşlerince Böyle basit ve efra
dın anlayabileceği bir şekilde bir ilmihâl yazılmış ve 
Erkânı Harbiye Riyasetine gönderilmiştir. Tabı ve 
tevzi olunacaktır. Bundan Başka Diyanet İşleri Riya
seti halkın anlayabileceği bir tarzda din dersleri namı 
altında gayet açık lisan ile yazılmış bir kitap telif et
miştir. 

Din esasatı muhtasaran bu kitapta derç olunmuş
tur. Bu da tabı ve tevzi olunacaktır. Kezalik ahlâk 
dersleri namıyle ayrıca bir kitap yazılmıştır. Yakında 
tab olunacaktır. Kuranın tercüme ve tefsiri için 
muhtelif huteba tarafından dermeyan edilmiş olan fi
kirlere bendenizde iştirak ederim. (Bravo sesleri) 
(Teşekkür ederiz sesleri) Heyeti Müşaverenin bu 
vazifeyi ifa edebileceğini zannetmek isterim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDÎ (İsparta) — Onla
rın vazifesi çoktur, bunları yapamaz.. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Buyurdukları gibi her halde Kur'anın tercüme ve tef
siri için ve Kur'anda mündemiç olan hakayıkı diniye-
yi anlaşılabilecek bir lisanla halka neşir ve tamim et
mek için teşebbüs almak muvafık olur fikrindeyim. 

Ahmet Mahir Efendi Refikimiz bir çok mütelâât 
arasında cevamii hademesinin muhassesatının kifa
yetsizliğinden bahis buyurdular. Cevamii Şerife Ha
demesinin tahsisatı hakikaten pek cüz'i bir halde idi. 
Fakat bütçenin tetkik ve mütalâasından da anlaşıla
cağı veçhile, bu sene cevamii şerife hademesi için mü
him miktarda tahsisat vazolunmuştur, zammıyat ya
pılmıştır. Yani geçen seneye nisbetle bu sene (123) 
bin liralık bir tahsisat zammolunmuştur. 

Vehbi Bey biraderimizin söylediği sözleri ve der
meyan ettiği mütalâaları bendeniz alkışlamaktan baş
ka bir şey yapamıyacağım. Hakikaten çok güzel fi
kirler dermeyan etti ve Meclisi Âli tasvip etti, alkış
ladı. Çok şayanı istifade fikirlerdir. Bu fikirler arasın
da kisvei ilmiyenin erbabı ihtisasa tahsisi hakkında
ki fikirleri vardır. Çünkü efendiler! İlmi kisve altına 
girmiş olan bazı adamların din namı altında bir ta
kım saçma sapan propogandalarla halkın efkârını 
tesvil ettikleri vardır. Bu itibarla bir tedbir almak 

i behemahâl lâzımdır. Bu baptaki mütalâasını kemali 
ehemmiyetle nazarı dikkate alacağız. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Hattâ derecata da 
tefrik etmek lâzımdır. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Evet 
I efendim! Mescitlerin böyle harabiden kurtarılarak 

akara tahvil olunması ve bunlardan istifade olunması 
hususundaki fikirlerine tamamen iştirak ederim ve 
bunu temin için de bu, harap bir halde kalmış olan 
mesacidin ve cevamiin satılarak akara tahvil olunma
sı için bu seneki evkaf bütçesine bir maddei kanuni
ye dere olunmuştur. Ümit ederim ki, Evkaf bütçesi 
müzakere olunduğu zaman Heyeti Celileniz bu mad
deyi kabul eder ve bunun neticesinde hakikaten man
zarası pek de hoş olmayan birtakım mesacit ve ceva
mii satılır ve akara tahvil olunur. 

I Müftü Daireleri hususundaki mütalâalarına gelin
ce : Bu mütalâayı Muvazenei Maliye Encümeni na
zarı dikkate almış ve bu hususu mazbatasında da der-
cetmiştir. Hakikaten Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri Yahya Galip Beyin mazbatası 
okunduğu zaman görülecektir ki, icara gelince dai-
rei merkeziye için tefrik edilen miktar kâfi olmakla 
beraber, mülhakat için vaz edilen miktar haddi kifa-
yede değildir. Haddi Kifayeye iblâğı mühim bir ye
kûna baliğ olacağından, mülga mahkemei sedyelere 
ait bina mevcut ise Müftülüklere devri, mevcut ol
madığı takdirde tegayyüp eden eşhastan kanunu mah
sus mucibince hazineye mal edilenlerden münasiple
rinin Diyanet İşleri Riyasetinin lüzum göreceği ma
hallere itasına Maliye Vekâletinden temenni ile mad
delerinde muharrer mebalîğ kabul edilmiştir, deni
yor. Yani İcar Mebaliği kabul edilmiştir. Maliye Ve
kâleti de bu mütalâayı kabul etmiştir. Binaenaleyh, 
Bu sene zarfında bu müftülük dairelerinin noksanlığı 
hakkındaki ihtiyacın temini fevkalâde memul ve mun-
tazardır. 

Mazhar Müfit Bey biraderimiz, mesleki ilmiyeye 
olan intisabını isbat etmiş olduklarından başka bir 
şey söylemeğe lüzum yoktur. Yalnız «Kuranın yan
lış tercümeleri hakkında ne tedbir aldınız?» Diye bir 

I sual sordular. Zannederim buna karşı alınacak yegâ-
ne tedbir, kuranın bir heyeti ilmiye tarafından, erba
bı ihtisastan mürekkep bir heyet tarafından sahih bir 
surette tercüme ve neşrinden ibarettir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Başvekil Beyefendinin Fîeyeti Müşavere hakkın
daki mütalâalarına mukabele etmek isterim. Diyor-

I larki, «Diyanet İşleri Riyasetinde bir heyeti müşavere 
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vardır. Arzu buyrulan tefsiri o heyeti müşaverenin ya
pacağı kanatindeyim.» 

Arkadaşlar! Bu, ihtisas meselesidir. Heyeti Müşa
verede bulunan azayı kiram, bir kere tevcihle meş
gul olmakla beraber etraftan gelen müftülerin fetva
larını tetkik etmekle de meşguldürler, Onlarda, daha 
fazla fıkıh ihtisası vardır. Malûmu ihsanınız nasılki 
tıpda boğaz, burun hastalıkları ve emrazı dahiliye ve 
emrazı hariciye için ayrı ayrı şüebat varsa, bu ulûm
da böyledir. Ayrı ayrı mütehassısları vardır. Yani tef
sir mütehassısları başkadır. Bunlar; fıkıh mütehassıs-
dırlar. Müftülerden gelen fetvaları tetkik ile beraber 
tevcih muamelâtı ile de iştigal ederler. Binaenaleyh 
ayrı bir heyetin teşkili lüzumu vardır. 

DtYANET İŞLERİ REİSİ NAMINA AKSEKİ' 
Lİ AHMET HAMDİ EFENDİ — Muhterem Efen
diler! Diyanet Riyasetinin bütçesi hakkında vuku bu
lan teklifin esbabı mucibesini, muhterem mebusları
mızla- Başvekilimiz izah buyurdular. Bendeniz, Veh
bi Beyefendi ile Mazhar Müfit Beyefendinin temas 
ettikleri iki noktayı biraz izah edeceğim : 

Birisi Mazhar Müfit Beyefendi (Şimdiye kadar 
Kuran-ı Kerimin tercümeleri yapılmıştır bunlara yan
lış deniyor, bu hususta Diyanet İşleri Reisliği ne va
zıyet almıştır) buyurdular. Şimdiye kadar Diyanet İş
leri Reisliği, kendisine tahmil edilen vazifelerden bi
rinci kısmını yapmıştır. Yani halkın itikadatına ve 
ibadatma müteallik olan bazı şeyler neşretmiştir, ir-
şadatta bulunmuştur. Fakat bittabi bu hususta bir 
şey yapamamıştır. Çünki, bütçesinde bir tahsisat yok
tu. 

Bugün Meclisi Âli bu tahsisatı kabul ederse her
halde yapacaktır. Bugüne kadar tercümelere karşı bir 
şey neşir edememiştir. Yalnız bu tercümelerin muhar-
ref olduğunu, bazı makalelerle ve beyanatı ile efkâ
rı umumiyeye söylemiştir, bildirmiştir. Ve tahrif olu
nan noktalan göstermiştir. Kavli mücerretle de kal
mamıştır, ve şu şu noktalarda muharreftir demiştir. 
Bundan sonra ise bu muharref olan şeyleri fiili bir 
surette ortadan kaldırmak üzere bir heyeti mütehas
sısa tarafından kuran-ı kerimi tercüme ve tefsir etti
rir ve ondan sonra da o muharref eserler kimsenin 
elinde kalmaz. 

İkinci mesele hutbeler meselesidir. Şimdiye kadar 
pek tabiî olarak bir çok yerlerde yapabilenler, hutbe
yi türkçe okumuşlardır. Nasıl ki Mazhar Müfit Be
yefendi buna işaret buyurdular. Hakikaten ehli olan
lar bir çok yerlerde türkçe hutbe okuyorlar, halkı 
tenvir ediyorlar. Fakat bir kısmı da vardır ki, yirmi 

otuz kuruş maaşla istihdam edilirler. Bunlar türkçe-
yi de beceremezler, arapçayı da beceremezler. Yalnız 
ellerinde bir mecmua vardır. Onu da yüzünden oku
yorlar. Binaenaleyh bunlar için ne yapılsa fayda yok
tur. Bundan sonra inşallah hatiplerin maaşı fazlala-
şır, biz de adam akıllı hatipler istihdam ederiz ve o 
hatiplere de lâzım gelen talimatı veririz ve hepsinin 
türkçe okumasını temin ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mektepten 
yetiştirmelidir. 

AKSEKİLİ AHMET HAMDİ EFENDİ (Devam
la) — Mektep meselesini Mazhar Müfit Beyefendi de 
söylediler. İmam ve Hatip Mektebi Maarif Vekâle
tine aittir ve şimdiye kadar mektepten henüz kimse 
çıkmamıştır. Çünkü henüz bir sene olmuştur ve kim
se çıkıp ta «bu hatiptir, istihdam ediniz» dememiş
lerdir. Biz elde mevcut olan hutebayı az bir maaşla 
istihdam ediyoruz. Onlarda vazifelerini yapıyorlar. 

Kıyafet meselesine temas ettiler. Hakikaten kıya
fet, pek arzu edilecek bir şeydir. Fakat derecat iti
bariyle hatip, imam, müezzin, vaiz bunların hepsinin 
ayrı ayrı kıyafetleri tespit edilerek halka oldukları gi
bi gösterilirse elbette bu pek ziyade iyi bir şey ola
caktır ve şimdiye kadar Heyeti Müşavere bunu da dü
şünmüştür. 

Telif meselesine gelince, Fethi Beyefendi söyledi
ler. Erkânı Harbiyei Umumiyenin bir talebi üzerine 
askerin anlayacağı bir lisanla ilmihal yazılmış ve gön
derilmek üzeredir. Sonra gene halkın anlayacağı bir 
lisan ile din dersleri yazılmıştır. O da bundan sonra 
tab edilecektir. Kezalik ahlâka ve hadise dair bazı 
eserler hazırlanmaktadır. (Müzakere kâfidir sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
İmam ve Hatip mektebi Maarif Vekâletine merbut
tur ve doğrudur. Fakat bu mektebin programları Di
yanet İşleri ile de alâkadardır. Ve bu programa göre 
imam ve hatip çıkacak. İşte bu çıkacaklar hakikaten 
hatip olabilecek bir liyakati haiz midir? Buna dair 
izahat verir misiniz? 

AKSEKİLİ AHMET HAMDİ EFENDİ (De
vamla) — Efendim! O mektebin merbut olduğu bir 
vekâlet vardır. Elbette o vekâlet, kendine ait olan bir 
mektebin programını tabiî herkezden iyi düşünür. Ne 
zaman bizim program hakkındaki mütalâamız soru
lursa o zaman biz de söyleriz ve deriz ki «Programı
nıza şu ve şu noktaları ilâve edin». 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Buyurdu-
nuzki «yanlış tercüme edilmiş olan kuran-ı kerimler 
hakkında muharref olduğunu ilân etmişizdir. Muhar-
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ref, malûmu âliniz kasıt manasınadır, zapta geçmiş
tir. Bu tahrif, kasıt mıdır, yoksa sehiv midir? Bilin
memesinden mi yanlış tercüme olunmuştur? 

AKSEKİLt AHMET HAMDİ EFENDİ (De
vamla) — Malûmu Âliniz tahrif ankastin olur, anceh-
lin olur. Biz onun ankastin veya ancehlin yaptığını 
bilemeyiz. Bakıyoruz ki bir ayeti kerime.. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ha
ta manâsına! 

AKSEKİLt AHMET HAMDİ EFENDİ — Mü
saade buyurunuz efendim! Yalnız Hata değil, tahrifte 
vardır. Bir ayeti kerime aksi manada tercüme edilir
se biz şüphesiz buna tahrif deriz. Meselâ : Ayeti ke-

Mazbatalar 
4. — Kângırı Mebusu Talât ve Ziya Beylerin; 

Türkçe bir hutbe mecmuası tertip ve neşri ile Türkçe 
hutbe kıraatinin mecburi tutulması hakkında takriri. 
(4/162) 

Riyaseti Celileye 
Diyanet İşleri Riyasetince bilmüsabaka bir türkçe 

hutbe mecmuası tertip ve neşredilmesini ve bu türkçe 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazeni Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506) 

C) DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ BÜTÇESİ 

Efendim! Fasıllara geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

206 İdarei merkeziye - Maaşat 26 076 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Faslı aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

207 İdarei Merkeziye Levazımı 4 800 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

rime, kadının hukukundan, mihrinden bahis ediyor. 
Bunu nazarı dikkate almamış, yanlış bir manâ veriyor, 
hiç bununla alâkası yok. Ayetin hilafı manâ veriyor. 
Bu, tabiîdirki tahriftir. Bazen ufacık bir hata olur. 
Tabiî buna da hata deriz, yani tahrif vardır. (Kâfi 
sesleri) 

REİS — Başka söz alan yoktur. Şu halde Bütçenin 
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere tabiatıyle kâ
fi görülmüştür. İki teklif var. Birisi Abdullah Azmi 
Efendi ve elliüç refikinin. Bunun münderecatı ikiyüz-
ondördüncü fazla yirmibin lira ilâvesi hakkındadır. 
214 ncü fasla gelmedik. Geldiğimiz vakit reye koruz. 
Bir teklif daha var efendim. Okuyalım : 

hutbelerin kıraati mecburi tutulmasını teklif ederiz. 

Kângırı Kângırı 
Ziya Talât 

REİS — Efendim! Bu temenni takriridir, müsaa
de buyurursanız Başvekâlete takdim edelim. Burada 
karar vermek doğru olmaz zannederim. Başvekâlete 
tevdi ediyoruz. (Muvafık sesleri). 

Fasıl Lira 

208 İdarei merkeziye masarifi müteferri
kası, Reis otomobilinin masrafı ve 
mubayaa olunacak otomobil bedeli. 6 615 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

209 Vilâyat - Memurini ilmiye maaşatı 179 478 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim! Bu fa
sılda mevcut memurin meyanında İstanbul ve Ankara 
müftü müsevvitlikleri vardır. Ankara ve İstanbul Ma
lûmu Âliniz es'ar itibariyle pahalı olan yerlerdir. Son
ra bu zevat 15 - 20 - 25 senedir bu hizmetle muvaz
zaf bulunmuş zevattır. Aldıkları maaş onar liradır. 
Bu para ile mesken icarlarını bile temin edemiyorlar. 
Heyeti Celilenizden rica ederiz. Dört tane İstanbul' 
da bir tanede burada olmak üzere beş arkadaştır. 
Bunların derecesi de diğer devairdeki mümeyyizler ve 
devair müdür muavinleri derecesindedir. Binaenaleyh 

2. — EVRAKI VARİDE (Devam) 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 
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bu zevatın maaşlarının ikibinbeşeryüze iblâğını rica 
ediyorum. Esasen çok bir şey tutmuyor. 

HASAN BEY (Trabzon) — Ver elli imzalı tak
ririni. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim! 
Buradaki müftü müsevvitlerinin bir tanesi otuz lira, 
bir tanesi onbeş lira, elli iki tanesi de onar liradır. 

RASİH EFENDÎ (Antalya) — Evet bu on lira
lıklar ırıeyanındadır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Evet bunu 
arz etmek istiyorum. 

REİS — Rasih efendi ve rüfekasının; takriri var
dır: 

Riyaseti Celileye 
•Diyanet İşleri Bütçesinin 20£ ncu mastının birin

ci maddesinde mezkûr mülhakat müftü müsevvit-
leri meyanında bulunan İstanbul. Müftü Müsevvitle
rinin dördü ve Anikara Müsevvidi onar lira maaşla 
müstahdemdir. Bunlar ifa buyurdukları hizmet iti
bariyle müftülerin muavinleri ve dereceleri mümey
yiz derecesidir. Uzun senelerden heri itiyat noktasın
dan, birçok merakız İstanbul ve Ankara fetvahane
sine müracaat ediyor. Bu itibarla vazifeleri pek çok
tur. Bu beş zatın ımıaaşınm yirmibeşer liraya iblâğını 
ve bu maddeye do'kuzyüz lira ilâvesini arz ve teklif 
eyleriz. 21 . 2 . 1341 

Antalya 
Rasih 

Antalya 
Ahmet Saki 

Karesi 
Haydar Adil 

•Karamsarı Şarki 
İsmail 

Trabzon 

İstanbul 
Sırrı 

İstanbul 
Ali Rıza 
Antalya 
Murat 

Halklkâri 
Asaf 
Urfa 

Safvet 
İzmir 
Kâmil 
Aydın 

Reşit Galip 

Ergani 
İhsan 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Sivas 
Rasim 

Erzurum 
Cazim 

Aksaray 
Neşet 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Elâziz 
Muhittin 

İzmit 
İbrahim Süreyya 

Karesi 
Osman Niyazi 

Mardin 
Derviş 
Urfa 
Ali 

Karahisar 
Ali Sururi 

Dersim 
Ahmet Şükrü 

Konya 
' .Refik 

Maraş 
Tahsin 

Kayseri 
Halit Mazhar 

Kayseri 
Sabit 

Kastamonu 
M. Fuat 
Aydın 
Tahsin 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Ankara 
İhsan 

Erzurum 
Rüştü 
Konya 

Naiim Hazım 
Çorum 

İsmail Kemal 
Van 

Münip 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Niğde 
Galip 
Bursa 

Mustafa Fehmi 
Konya 

Mustafa Feyzi 
İçel 

Mehmet Hilmi 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Biga 

Mehmet 
Ardahan 

Talât 
Karahisar 

Musa Kâzım 
Erzurum 

Raif 
Kângırı 

Mehmet Talât 
Gaziantep 

Şaihin 
Karesi 

Ahmet Süreyya 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim! Elli imza vardır. Yalnız Malû-
muâliniz Nizamnamede bir fıkra vardır. Muvaze-
nei Maliye Encümeninin mütalâası alınmak lâzımdır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Meclisin 
taJkdirine bırakıyoruz. 

REİS — Şimdi Rasih Efendi ve rüfekasının tak
ririni reyinize ar zediyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Encümenin 
fikri anlaşılmadı. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Encümen 
Meclisi Âlinin takdirine bırakıyor. 

REİS — Efendim! Takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. Bina
enaleyh 209 ncu fasıl memurini ilmiye maaşatı 
180 378 lira oluyor. Bu faslı bu suretle kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul, edilmiş
tir. 
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Fasıl Lira 

210 Masarif atı Umumiyei Mütenevvia 115 863 
REİS — Efendim! Bu yekûnda ufak bir yanlış

lık olmuş. Bu fasıl 115 863 değil; 115 888 dir. Yani 
cemi hatasıdır. Reyinize arz ediyorum. Kabul 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul letmiyenlıer lütfen el kaldırsın... Ka
bul olunmuştur. 
Fasıl Lira 

211 Mülhakat fetvahaneler masarifi 
müteferrikası ve bedel icarı 11 400 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kalıdınsın... Aksini reye ıkoyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

212 Tahsisatı fevkalâde 1 035 993 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Tahsisatı fev
kalâdeye zam yapılacaktır. 

REİS — Zam ile beraber 212 nci faslın yekûnu 
1 036 893 liradır. Bu ilâvei tabiiye ile bu faslı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

213 Mazuliyet maaşı ve tahsisatı fev
kalâdesi 18 100 

REİS — Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira' 

214 Umuru hayriye maaş ve muhassesatı ,260 951 
REİS — Efendim! Abdullah Azmi Efendi ve rüfe-

kaşının takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Bazıları tarafından Kuran-ı Kerimin hataâlüd bir 

surette lisanımıza tercüme ve neşredildiği görülmek
tedir. Bu kitabı oelilin elyevm mevcut olan Türkçe 
tefsirleri dahi ihtiva ettiği meanii dakikayı ifadede 
kasır olduğu cihetle mütehassıs bir heyet ilmiye tara
fından Kuranıazümüşşanm lisanımıza tercüme ve 
Türkçe tefsiri ve keza lisanımıza tercümesi elzem 
olan bazı asarı islâmiyenin nakil ve tercümesi ve 
dini İslâm aleyhinde intişar eden asarı ecnebiyeye 
mukabeleten neşriyatta bulunmak üzere 214 ncü fas

la sekizinci madde olarak" 20 000 liranın zam ve 
tahsisini teklif eyleriz. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Ergani 
' İhsan 

Mardin 
Derviş 
Karesi 
Hulusi 

İçel 
Emin 
Sivas 

Ahmet Muammer 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Mersin 
Besim 
Bursa 

Mustafa Fehmi 
Artvin 
Hilmi 

Kayseri 
Sabit 
Elâziz 
Naci 

Ertuğrul 
Amasya 

Nafiz 
Gaziantep 

Ferit 
Erzurum 

Cazim 
Tokat 

Hacı Kâmil 
Hakkâri 
Nazmi 
Kângırı 

Ziya 

Konya 
Naim Hazım 

Çorum 
Mustafa 

Karahisar 
İzzet Ulvi 

Dersim 
Ahmet Şükrü 

Ordu 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Antalya 
Rasih 
Urfa 
Ali 

Antalya 
Murat 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

Kastamonu 
Murat 
Karesi 

Ali Şuuri 
Karesi 

Haydar Adil 
Mardin 

Abdürrezzak 

Erzurum 
Halet 

Kayseri 
Halit 
Niğde 

Mehmet Âtâ 
Mardin 

Abdülgani 
Halil 

Erzurum 
Ziyaettin 
Erzurum 

Raif 
Erzurum 

Münür Hüsrev 
Biga 

Mehmet 
Kâagırı 

Mehmet Rifat 

Konya 
Eyüp Sabri 
Karahisar 

Musa Kâzım 
Canik 
Cavit 

Gaziantep 
Şahin 
Van 

Mehmet Münip 
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îçel Yozgat 
Tevfik Süleyman Sini 

Kastamonu Trabzon 
Ahmet Mahir Süleyman Sırrı 

Karahisarısahip Karesi 
Kâmil Osman Niyazi 

Saruhan 
fitnem 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Reis Bey! Ahadisi 
nebeviyeden buharii şerif ve müslümi şerif vardır. 
Bunlar tercüme edilecek mi? Bunların da tercümesi 
lâzımdır. Kur'anın tercümesi kâfi değildir, ahadisi şe
rife Kur'anın en sahih tefsiridir. 

ABDULLAH EFENDİ (Eskişehir) — Efendimi 
Kelâmıyata ait olanlar vardır, itikada ait olanlar 
vardır, ibadata müteallik olanlar vardır. Takririn 
münaderecatı, Kur'anın tercümesinden başka bu gibi 
asarın da tercümesini ihtiva etmektedir. Sizin beya
natınıza göre tercümeye hasrı iktiza eder. Tahdid edi
lemez. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim! 
Bu takriri kabul buyurduğunuz takdirde 213/A faslı 
namiyle yeniden bir faslı mahsus açık Kur'anı Kerim 
ve ahadisi nebeviye telif ve tercüme ve tefsir heyeti 
masrafı namını vereceğiz. Yani o takriri ihtiva etmek 
lâzımdır. Bu ufak bir şey ile olur. Yani ufak bri mad
de içine girer. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Kasr 
edersek mahzurlu olur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Bendeniz tamamen Ali Şuuri Beyin fikrine iştirak 
ediyorum. Bizim bu yirmi bin lirayı kabulden mak
sadımız ewelemirde Kur'anı Azimüşşanın saniyen 
ehadisin tercümesidir. Sahiheyni mi tercüme eder, 
onun hulâsası vardır, onu mu tercüme eder. Bu iki 
eseri oelil husule gelmedikçe ahadis ve kütübü mu
kaddese, kelâma dair asarla işgal etmesinler. Bize 
evvelemirde Kur'anı Azimüşşan ve hadis tercümesi 
lâzımdır. Zannederim, ki, bunlar için de seneler ge
çecektir. Çok rica ederim evvelemirde bunu yapsın
lar. 

ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Bazı reddiyeler 
yazmasınlar mı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Reddiyeler yazıyorlar o başka! 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Bey! En
cümen namına söz isterim. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim! 
Heyeti müşavere namiyle fetvahanei celilede zaten 
zevatı kiram mevcuttur. Böyle islâmiyet aleyhinde 
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neşriyata cevap verecek iktidardadırlar. Heyeti Âliye-
lerinin Kur'anı Kerim ve ehadisi nebeviyenin tercü
me ve tefsiri için istediği tahsisat mahalline maksur 
olsun. Orada o zevatı kiram vardır, o heyetin içinde 
bulunuyorlar, hariçten celp edecekleri mütehassıs 
için ya ücret, ya maaş, ya ikramiye vereceklerdir. 
Bunun için Kur'anı Kerim ve ehadisi nebeviye tercü
me olunması için encümen tercüme ve tefsir masra
fı vermiştir, kabulünüze arz ediyorum. (Kâfi ses
leri) 

KÂMİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Efen
dim! Heyeti Muhtereme büyük bir tahsisat veriyor, 
bir veçhe göstermelidir. Bu komisyon ne gibi vazaifi 
ilmiye ile iştigâl edecektir. Evvelâ bize lâzım olan 
şey; yanlış birtakım Kur'an tercümeleri çıkmıştır. Bu 
heyeti ilmiye bu tercümeyi yazacaktır. Abdullah Az
mi Beyin pek mühim işaret buyurdukları veçhile ke
lime kelime tercüme ihtimali yoktur. Altına tefsiri 
izahat vererek not ediliyor. Evvelleri biz de bu hu
susta imali fikir ettik. Altına böyle izahat lâzımdır. 
Esbabı müdellele gösterilmedikçe, Kur'anın tefsiri 
hatadır. Bunun için Kur'anın tercümesi hata olur. 
Kur'anın tercüme ve tefsiri ve sonra da Sahiheynden 
bahis buyurdular. Sahiheynin heyeti mecmuasını ter
cüme etmekte hem usret vardır hem de o kadar lü
zumu ilmî yoktur. Yalnız İbnizamir gibi eazım onu 
analize etmişlerdir. İçtimai olan hâdiseleri ve saireyi 
toplamışlar, ufak bir mecmua haline koymuşlardır. 
Heyeti ilmiyenin reyine bırakırız. Neyi tercüme eder
se etsin. Altına bir de âsârı ilmiye diyelim mi? (Hayır 
sesleri.) Vazgeçelim daha iyi. Yalnız hadis dahil ola
bilir. Bugün Avrupa'da Siyer'e vesaireye dair yanlış 
eserler yazıyorlar. Bunları müdafaa etmek, tashih et
mek lüzumu vardır. Bunun için hadis kaydı kâfidir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim Kur'anı 
Azimüşşanın tercümesinin ne derece lâzım olduğunu 
hepimiz anladık. Fakat en ziyade ahadisi şerifenin 
tefsiri lâzımdır. Bugüne kadar efkârı umumiye, şu şe
rifte vardır şu şerife muhaliftir suretiyle tagtki edil
miştir. Yarın Kur'anı tercüme ettikten sonra bu, ha
dise münafiıdir, müslümi şerifte böyle şey yoktur, bu
nun sahibi tekfir edilir diye dava çıkacaktır. Mensu
biyeti ile iftihar ettiğimiz ve isabeti, hikmeti, mevize-
yi hasanesi, birtakım ahkâmı ahlâkiyesi cümlenin 
malûmu olması lâzım gelen Kur'anı Mübinin tercü
mesinden istifade! tam husule gelmek için, ahadisi 
şerifeden kütübü müsellemeden hiç olmazsa Buharii 
Şerif ve Müslümü Şerif tercüme edilmelidir. Böyle 
birtakım modası geçmiş hikmetlere, Eflâtun bakiyesi, 
Sokrat metrükâtı kitapları mukabele etmekle vakit 
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zayi etmiyeim. Onun için efradı milleti taglitten si-
yanet edelim. Meselâ: Hilâfet için birçok gulgule ol
muştur. Memlekette Kur'an okuyan bir Türk hilâ
fet hakkında kelıknei vahide göremez, meşverete 
(şura) ya daiir müteaddid ayatı kerkime vardır. 

Böyle müntehap bir meclis tarafından devletin 
umurunun, cemaatin maslahatının temin edilmesi için 
meselâ (kuntum hayrı ümmeti ahrete ilh...) gibi bir
çok ayat ve işaratı ilâhiye vardır. Bunlar halkı taglit 
ediyorlar. Müsaadenizle bu vesileden bilistifade bir 
ayet okumaklığıma müsaade buyurunuz. (Cem'a) su
resinde 552 nci sayfada Estaızubillâh (Mesullüllezıne 
hamelüttevrâte sümme lem tahmilû ha kemeselilhima* 
râ yahmilü esfarâ) Bendemiz biizâasızlığıma binaen al
dığım tefsirden aynen tercümesini okuyacağım: (Mu
sa'nın kavmi ki, onlar yahuttur) Tercümelerin güzel 
olup olmadığını, eski tercümelerin bozuk olduğunu 
anlarsınız. (Tevratı taalılûm ve mucibince amel etmek
le teklif olunduktan sonra onlar ayet ile amel etme
diler, onlar şol hımar mislidir ki, onlar ilim kitapların 
götürüp zımmında taab görür halbuki ondan bir şey 
mündefi olmaz) bu lisanları bilenlere göredir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bunu siz ter
cüme ediniz? 

ALÎ SURURt BEY (Devamla) — Benim had
dim değildir. Bu kıraat edenler yani anlayıp da amel 
edenler hakkındadır, efendim. Biz anlamadık ki na
sıl amel edelim, nasıl muatap olalım, peygamber amel 
ederek aleme hitap etmiştir. Binaenaleyh diğer bir 
ayeti kerime mucibince gerek kuranı kerim olsun, 
gerek hadisi şerife tercüme edilip diğer akvama da 
kendi lisanlarıyle bildirilmelidir. Buna ulemayı din 
mecburdur. Şu halde böyle kütübü kelâmiye ile bir 
takım reddiyatla vakit geçireceğimize, bendeniz kura
nı - kerimin tercümesiyle buharii şerif ve müslümi şe
rifin tercümesine vakit sarfedilmesini çok rica ederim. 
Bu müslümi şerif (ne sesleri.) Buharii şerif ve müslü
mi şerif efendim. 

HÜSEYÎN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Efen
dim! Bir işten maksat ne ise, hüküm ona göredir der
ler. Bugün bir buçuk iki saatten beri rüfekayı kira
mın kimisi lehte, kimisi aleyhte bir çok söz söyle
diler. (Aleyhte yok sesleri.) Yani heyeti ilmiye aley
hinde olup, (Hayır sesleri) ne ise gene teşekkür ede
rim ki, bilhassa Vehbi Bey Arkadaşımız... 

HASAN BEY (Trabzon) — Heyeti ilmiye mu
kaddesattan değildir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (Devamla) — Ab
dullah Azmi Efendinin vermiş olduğu takrirde be
nim de imzam vardır. Bir heyeti ilmiye kabul ede-

| lim. Fakat heyeti ilmiyenin vazaifi ne olacaktır? Di
yor. Evvelâ vazaiften birisi bu heyeti ilmiye işe baş
ladığı gün kuranıazümmüşşanı tefsir ve tercüme et
mezden evvel kırksekiz tane hutbe tertip edecektir. 
İki de bayram hutbesi tertip edecek, Türkçe olarak, 
kendi lisanımızla tertip edecek, bunları bitirecek, bun
dan sonra kuraya tevzi olunacak, kurada hatip efen
diler, onunla amel edecekler ve basmakalıp onu oku
yacaklardır. Öteden beri hatip efendilerin ellerinde 
bulunan hutbeler haftaya taksim olunmuş, basmaka
lıp hutbelerdir. Zira, devri istibdadı meth etmişler
dir, sultanları meth etmişler, vesaireyi vesaireyi met-
hetmişlerdir. (On paralık fener, bu kadar yanar) der
ler. Bir darbı mesel vardır. Arkadaşlar! Bunlara ver
diğimiz bir mükafat yoktur. Eline beş kuruş veri
riz, sen oniki ay bununla şu vazifeyi göreceksin de
riz. Para ile iş görülmez, bizim öteden beri adetimiz 
böyledir. Zevatı âliye kurunu vustada bir talebe 
okuttukları zaman katiyen maaş almamışlardır. Maaş
la talebe okutmak, maaşla talebeye fiyuz vermek kati
yen yoktur. (O zaman geçti sesleri.) Evet, zamanın 
ihtilâfı ile ahkâmda tebeddül eder, her şey de tebed
dül eder. Onun da bir maişeti vardır. Zira melâike de
ğildir ki, nur ile idare etsin. Elbette oda yemek ister 
ve onun için o maaşını alır ve vazifesini görür. En 
evvel yapılacak şey töhmetten kurtarmak için hutbeler 
yapmak ve islâmiyete tamim etmek. Zira hatjp efen
di murad ederse bir memleketi isyan ettirebilir murad 
ederse bir memleketi ıslâh edebilir. 

HASAN BEY (Trabzon) — Onu geç, onu geç! 
HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Yap

tırır efendi, yaptırır. Hatip bir haftalık vukuatı is-
lâmiyeyi orada söyleyecek. (O devir geçmiştir sesle
ri.) Geçmemiştir beyefendiler, her halde zaman buna 
muhtaçtır. Ondan sonra kuranıazimüşşanı tefsir ede
cek, meydana getirecek, burhanı tercüme edecek. Her
kes de anlayacak ki:. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Yani basmaka
lıp hutbe yapacak! 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (Devamla) — Bu
nu kabul ettiğimizden dolayı Heyeti Celilenize te
şekkür ederiz. Onların yapacağı vazaif bunlardır. 
(Kâfi sesleri.) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Tak
ririmde münderiç olan bazı aksam çıkarılarak madde, 
hadis ve kuran tefsirine hasr edilmek isteniyor. Hal
buki bu, ilâmaşallah devam edecektir. Yalnız Kura
nı tefsir etmekle ulûmu islâmiye öğrenilmiş olmaz. 
Bugün bir tarihi islâm tercüme olunuyor. Bu tarihi 
islâmm tercümesi her tarafa intişar ediyor. Bunun için 
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de, ahadisi nebeviye edilmesiyle muhalifi hakikat olan 
sözler vardır. Bunlara mukabele edilmek, tashih edil
mek, nispet edilmek lâzımdır. Buna hem tarih bi
len hem hadis bilen bir adam lâzımdır, ki bir eser 
yazabilsin. Kezalik ilmihal diyoruz. İşte kelâmiyata 
müteallik itikadata müteallik, ahadise müteallik bir 
eser. Ben muterizinin eserleri tercüme edilsin de bunu 
okuyalım demiyorum. Bugün itikadı islâma muhalif 
olarak intişar eden bazı maddiyunun asarına karşı 
mukabele lâzımdır. Yani bu heyet bunları da yaz
sın. Bunu eğer kuranla hadise hasredersek bittabi 
noksan olur, sonra bunları yazamazlar. Çünkü mah
surdur, yalnız o tercümelere harsedilmiştir deniliyor. 
Ben mevcut olan felsefei yûnaniyeye karşı yazılan 
eserler tercüme edilsin demiyorum. İlmihâl yazılsın 
diyorum, ilmihâli yazabilmek için kelâmiyatı bilmek 
lâzımdır. Yani kuranı tercüme etmekle ulûmu islâ-
miye bitmiş değildir. Efendiler! Kurandan hiç biri
miz mevcut ilmimizle bir ahkâm istinbat edemeyiz. 
Yalnız bazı zevahiri anlamış oluruz, bundan ibaret
tir. Onun için buraya bir kelime kuran ve hadisi za
ten yazdım, takririmi zaten bu suretle imza ettirdim. 
Şimdi takrir aynen kabul edilirse maksat, matlup ha
sıl olur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendenizin 
kanaatimce yanlış yola gidiyoruz. Darülfünun İla
hiyat Şubesi vardır. Orada felsefei islâmiye tedris 
edilmektedir. Oradaki müderrisler mutezileye, muha
liflere, muarızlarına, diğerlerine cevap vermektedir. 
Bu, mevzubahis olamaz. Bu kabul etmek istediğimiz 
tahsisat ki; elli imzalı bir tekliftir ve benim de im
zam vardır. Ne Abdullah Azmi Efendinin teklifidir, 
ne de Zeyidin, Amrin. Bu, elli kişinin teklifidir ve 
ancak kuranı kerimin türkçeye tefsiren tercümesi 
mevzubahistir. 

FERİDUN FtKRİ BEY (Dersim) — Hadiselerde 
dahil. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Bununla beraber üm-
mehatı kütüpten, hadiselerden, sahihayın gibi bazı 
ahadisi nebeviyenin lâzım olan kısımlarını bugün için 
tercüme etmektir. Ne hutbe tertip etmektir, ne de 
başka kitap yazmaktır. Darülfünun ilahiyat şubesinde 
muhtelif surette neşrediliyor. Buna muarız olanlar 
diğer eserler neşrederler. O Darülfünun İlahiyat kıs
mı sırf bunun için kabul edilmiştir ve kürsüleri var
dır. Hutbe meselesi bununla alâkadar değildir. Hutbe 
meselesi bugünkü Heyeti Müşaverenin düşünebileceği 
ve halledebileceği bir meseledir, bununla alâkadar 
değildir. Burada kabul edeceğimiz tahsisat, tercüme 

ve Kur'anı Kerimin tefsiren tercümesi, ahadisi nebevi-
yeden bugün (için ziraat ve ticaret ve ahlâkıyata dair 
mealiyatı islâmiye meğerse bunları tercüme ve tef
sir edip orta yere dökmektir. Mesele bundan ibaret
tir. Bunun haricinde iktisat şubesini buraya nakil ede
cek değiliz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Veh
bi Bey! Takriri okumadan mı imza ettiniz? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Okuyarak ve anlayarak 
imza ettim. (Reye sesleri.) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim! 
Encümen teklifini arz etmiştir. Mesele Yalnız Kur'anı 
Kerim ile ehaıdisi nebeviyenin heyeti umurniyesi 
değil; lüzum görülecekler tercüme edilecektir. Yal
nız hutbe hakkında bendeniz bir şey söylemek istiyo
rum. Burada görüyorsunuz ki, - bendeniz raporumda 
da yazmıştım - Vaizlerin memleketimizin inkişafı ik
tisadisi namına ahaliyi irşat etmeleri hususunda Di
yanet İşleri Riyasetinden ricada bulunulmuştur. 

Efendim! Şimdi vaizlerimize hatiplerimize rica 
ederiz. Eski seyirlerinden biraz infikâk etsinler, haki
kate girsinler, halk hiç bir şey anlamıyor. Cenneti, 
Cehennemi biraz bırakalım. Memleket lâzım, iktisat 
lâzım, geçinmek lâzım, hayat lâzım. Vaizlerimiz, vaaz
larını bu cihete intikal ettirdiği gibi hatiplerimizde 
her hangi bir münşiye giderek devlete, insaniyete, 
dünyaya lâzım olan bir hutbeyi tertip ettirerek oku
sunlar. Mutlaka o hutbe arapça okunacak veyahut 
hocalar tarafından tanzim edilecek, böyle şey yoktur. 
Vus'at, tamam vus'at veriniz, herkes de görsün anlasın. 
Binaenaleyh encümen rica ediyor, madde bu suret
le geçsin, sonra suiistimale sebep olur, başka yere 
sarfedilir velhasıl esas fevt olur. Ricamız bundan 
ibarettir. (Reye sesleri.) 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız şimdi 
ne suretle yazmak lazımsa onu tespit edelim. 

Yahya Galip Bey bir pusula verdiler. Kuranı Ke
rim ve ahadisi nebeviye türkçe tercüme ve tefsir he
yeti masarifi... 

(Muvafık sesleri.) (Ücretleri densin sesleri.) 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Yeniden me

muriyet ihdas edip de sekiz kişi getirmiyoruz ya! 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) —-Heyeti ke

limesi zaittir. Gene böyle bir teşkilât yapılacak de
mek olur. Heyeti kelimesi lüzumsuzdur. Yalnız ter
cüme ve tefsir masarifi denilsin. 

REİS — Kuranı Kerim ve ahadisi nebeviye türk
çe tercüme ve tefsir masarifi... (Güzel sesleri.) 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türkçe-
den bahsediliyor, okuduğunuz Türkçe değil. Mübarek 
Kuran, peygamber hadisleri tercüme edilecek denil
melidir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Heyeti keli
mesini kaldırınız. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Mütehassıs bir heyet tarafından yapılması mat
luptur. Öyle korsak bu da tercüme eder, şu da tercü
me eder. Maksat budur, rica ederim takrir bir kere 
okunsun, takriri imza edenler okudular ve öyle imza 
ettiler. 

REİS — Şimdi heyeti kelimesinde ihtilâf vardır. 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Reis Beyefen

di ! Heyeti kelimesini kaldırınız. 
REİS — Efendim! Encümen heyeti kelimesinin 

kalkmasını muvafık görüyor. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! Mü

tehassıs bir heyet lâzımdır. 
REİS — Efendim! Takririn metninde heyeti keli

mesi vardır. Tensip buyurursanız takriri bir defa da
ha okuyalım. 

(Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi ve rü-
fekasının takriri tekrar okundu.) 

Efendim! Heyeti kelimesini ipka ediyoruz. Müsaa
de buyurur musunuz? Sonra Encümen 213/A faslı 
olmak üzere teklif ediyor. Halbuki takrirde, 214 ncü 
fasla sekizinci madde olmak üzere ilâvesini teklif edi
yor. Encümen bunda bir mahzur mu görmüştür? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Aşağıdaki fa
sıllar cevami hademeleri faslıdır, biz yukarıya aldık, 
bir faslı mahsus yaptık. İdarei merkeziyeye taallûk 
eder. 

REİS — Efendim! Şu halde (213/A faslı) olmak 
üzere reye konacaktır. Efendim! Tarkir okundu, tak
riri kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Şu halde 213/A faslı olmak üzere okuduğum ibare ile.. 

TUMALIHİLMİ BEY (Zonguldak) — Türkçe ya
zılmak şartıyle kabul ederim, yoksa kırmızı rey veri
rim. 

R.EİS — Hilmi Bey! Tadilnameniz olsa idi elbette 
reye vaz edecektim. Tadilnameniz yoktur. Efendim! 
Encümenin teklifi şöyledir: Kuranıkerim ve ahadisi 
nebeviye, Türkçe tercüme ve tefsir heyeti masarifi... 
(Kabul sesleri, mesele tenevvür etsin sesleri.) Hep 
birden söylerseniz işitmek imkânı yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Tenevvür 
ede ede nura gark olduk. 

REİS — Efendim! Şimdi bir takrir aldım. Süley
man Sırrı Beyin takriridir. Diyorlarki; Kuranıkerim 
ve ahadisi şerife tercüme ve tefsir heyeti mütehassısı 
ücreti. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Reis Bey! 
Ücreti tabiye yok, bunu heyete ücreti huzur olarak ve
receksiniz, sonra ne ile tab edilecektir? 

EYÜP SABRÎ EFENDİ (Konya) — Efendim! Tak
rirde bu tercüme heyetinin masarifi olmak üzere yir-
mibin liranın kabulü teklif ediliyor. Acaba bu heyet 
kaç kişiden mürekkep olacaktır. Tayin olunacak zeva
ta ne kadar ücret verilecektir? Evvelemirde bu cihetin 
Encümence tespit edilmesi lâzım gelir. (Hayır sesleri.) 
Takririn - nazarın itibare alınmış nazariyle bakılarak -
bu cihet nazarı dikkate alınmak üzere Encümene ha
valesini teklif ediyorum. Sonra ücretten mada masa
rifi tabiye, kâğıt parası gibi birtakım masarifat vardır. 
(Hepsi dahildir sesleri.) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz bir 
şey istirham edeceğim. Malî nokta i nazardan eğer üc
ret diye konulursa doğru olur. Eğer tahsisat denirse 
bir kadro yapmak mecburiyetinde kalırlar. Halbuki 
bendeniz kaniimki, yirmi sene değil, elli senede olsa da 
medresede tahsil eden zevat tercüme edemiyecektir. 
Bunu bizim memleketimizde şimdiye kadar hem dinî, 
hem fennî tederrüs etmiş, taallûm etmiş zevat tercüme 
edecektir. Bu da ancak Babanzade İsmail Hakkı Bey 
gibi zevatı nıuhteremeden istifade suretiyle olacaktır. 
Yoksa üç beş adamı kayırmak için bu parayı koymu
yoruz. Binaenaleyh ücret diyelim, onların her birisi 
bir taraftan alâkadardır. Buraya getirilmeye lüzum 
yoktur. İstanbul'da toplanıp yazarlar. Yoksa mahza 
böyle bir heyet teşkil edeceğiz; beş adamı kayıracağız 
değildir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bunu 
iddia eden var mı? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Maksut olan ehlini celbet-
mek üzere bir masraf kabul ediyoruz, beş adamı kayır
mak için kabul etmiyoruz. Binaenaleyh başka türlüsü 
olamaz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bu
nu iddia eden var mı? Heyet tarafından yazılmasın mı, 
birer birer mi yazılsın? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Heyet olarak kabul ede
meyiz. 

REİS — Efendim! Bir iki takrir daha geldi. 
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Riyasete 
(Mübarek Kur'anla, Peygamber hadislerini yalnız 

Türkçe kaidelerle tercüme edecek Heyet masrafı) de
nilmesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

(Kuranıkerim ve Buharı ve Müslimi Şerifin Türk-
çeye Tercümesi Heyeti) 

Riyaseti Celileye 
Fıkranın berveçhibâlâ kabulünü teklif eylerim. 

Karesi 
Ali Şuuri 

Riyaseti Celileye 
213 ncü fasla (A) maddesi olarak kabul olunan 

(20 000) liraya Kuranıazimüşşan ve ahadisi nebebiye 
tefsir ve tercümesi ücret ve masarifi denilmesini tek
lif eylerim. 

Gaziantep 
Şahin 

REİS — Efendim! Tadil tekliflerini birer birer re
yinize arz edeceğim, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey! 
Takririme ücret kelimesini ilâve ediyorum. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin teklifi şöyle oluyor: 
(Kuranıkerim ve Ahadisi Şerife Tercüme ve Tefsir 
Heyeti Mütehassısası ücret ve masarifi) müsaade bu
yurunuz, Türkçe kelimesi yoktur. Türkçe kelimesini 
ilâve buyuruyor musunuz? 

REİS — Ali Surun Bey. 
Kâtipler : Ruşen Eşref Bey (Karahisarısahip), 

Talât Bey (Kângırı) 

D) Adliye Vekâleti Bütçesi. 
REİS — Celseyi açıyorum. Adliye Bütçesinin mü

zakeresine başlıyoruz, söz Osman Niyazi Beyindir. 

OSMAN NİYAZİ BEY (Karesi) — Efendim! 
Mübeccel umdelerimizden biri de İdamei asayiş ka-
zı/yei mutena bahasıdır. Malûmu Âliniz asayiş, ikaı 
cür'a ile ihlâl edilir. Cürüm vuku bulmazsa bittabi! 
asayişte muhtel olmaz. Şu halde vehlei ûlâda hatıra 
gelen, yeknazarda zihne tebadür eden şekil, suret 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tercüme de
yince Türkçedir, başka lisana tercüme olur mu? Ma
mafih pekâlâ kabul ediyorum. 

REİS — Şu halde şöyle oldu: (Kuranıkerim ve 
Ahadisi Şerife Türkçe Tercüme ve Tefsir Heyeti Mu-
hasses ücret ve masarifi) Bu teklifi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Efendim! Bu veçhile kabul edilmiştir. 

Diğer takrirleri artık reyinize arz etmeye hacet 
yoktur. Diğer fasla geçiyoruz. 

Fasıl Lira 

214 Umuru hayriye maaş ve mühassesatı 260 951 
REİS — Şu halde 214 ncü fasıl tadil görmüş 

olmuyor. Aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

215 Telgraf Ücuratı 1 500 
REİS — (Kabul sesleri) Kabul edenler lütfen 

ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Efendim! Diyanet İş
leri Reisliği Bütçesi hitam bulmuştur. Teneffüs 
için on dakika celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse, Saat : 5,00 

şudur ki; Ceraimi men edüp işin içinden çıikmalı. Bu 
söz, nazariye olarak söylenefhilirse de, sahai fiiliyat 
ve tatbikatta bunun iğrabtan haz ve nasibi yoktur ve 
olamaz. Nitekim ceraim zaten memnu ve kavanini 
cezaiye mevcut ve zabıtai maniamız ifayı vazifei tat-
bikaya hazır ve müheyya olmasına rağmen küllü-
yevm cürüm vuku buluyor. Çünkü cürüm bir hadisei 
içtimaiyedir. Sadadimize o kadar taallûku olmadığın
dan bu noktanın tafsil ve tavzihinden sarfınazar edi
yorum. Bu bapta münhasıran mâruzâtta bulunmak 
azmindeyim. Esasen müstağnii kayıt ve tezkâr ha-
kayıkı bedihiyedendir ki, ceraimin men'i vukuunu 
bitamamiha istihsal, temennii muhal kabilindendir., 

»>*•« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 5,15 
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Binaenaleyh bizim yapabileceğimiz, ceraimin tenkisi 
kemmiyetindeh ibarettir ki, mütecasiri tedip ve emsa
lini terhip için ceza itası suretiyle tezahür ve tecelli 
eder. İşte acaba bu neticei mühimme en mühim ce-
raimde tahtı teminde midir? Yani biz bunu cinayatta 
yapabiliyor muyuz ve daha doğrusu bizde her canı 
cezayı sezasını buluyor, görüyor mu? Meselesini bi
rinci madde olmak üzere evvelâ tetkik edelim. Ancak 
tetkikatımız ameli olmak için bir cinayet vukuunu ta
savvur ve bunun hakkında usulü mevzua dairesinde 
muamelâtı kanuniye cereyan eylediğini gayet basit 
olarak derpiş ve teemmül edelim. Cinayet ika olun
du. Tahkikatı evveliye ve istintakiye icra kılındı, mu
hakeme yapıldı, hitam buldu. Heyeti hakime müzake
re odasına çekildi, reis istihsali ârâ muamelesine 
iptidar eyledi. Heyeti hakimeden bir zat; bana ka
naat gelmedi diyor. Yani maznun veya mütehimin 
mabihülmühakemesi olan cürmü icra eylediğine dair 
kanaati vicdaniye istihsâl edemediğini söylüyor. Di
ğer birisi de ona iltihak ediyor, mütebaki üç zat ka
naatlerinin berkemal olduğunu beyan ettiler. Şimdi 
verilecek karar beraat ve tahliye! sebildir. Bakılsa bu 
olacak şey değil. Şu sebeple ki ekseriyet değil, ekalli
yete, üç kişinin müs'bet kanaatlerine değil, iki kişinin 
menfi ademi kanatlerine tevfiki muamele edilmiş olu
yor. Bu nasıl olur? Haydi buna bir veç'hi telif bula-
bulahm. Diyebiliriz ki bu ciheti hukukiyede şahidi va
hitle isbatı müddea tecviz edilmemek kabilindendir. 
Yani, meselâ biri diğerinden bir dava ikame ve hasmı
nın inkârına karşı bir de şahit irae etsede istimâ olunsa, 
bu kadarcık ile müddea sübut bulmuş olmaz. Zira ma
demki müddei aleyh inkâr ediyor beraati zimmet kai
desine temessük etmiş ve keenne o da bir şahidi müs-
tahiben vürut eylemiş demektir. Bu takdirde bir şahit
le dava subut bulsa, tercihi bilâ müraccah lâzım ge
lir bu ise caiz değildir. Onun için hukuku ibatta ni
sabı şehadet iki erkek veyahut bir erkekle iki hatun
dur. Amma indeşşafiiye bir şahit ikamesinden sonra 
bir de müddei yemin ederse esbabı subutiye vücuda 
gelmiş olur ve sebebi rüçhan bulunur. Eimmdi Hane-
fiye bu içtihatta değildir. Ve gene müddei yemini 
münkesir üzerindedir. Müddei münkesir değildir -ki, 
kendisine yemin teveccüh etsin ve bu surette esbabı 
subutiye hâsıl olsun. Amma yemini istizhar müstesna. O 
da mevazii mahdude ve muayyenede mer'idir. Bura
ların bizlere lüzumu yok. Asıl mesele: üç kişi aley
hinde ve iki kişi lehinde idi. Fakat mademki maz
nun v£ müttehim inkâr ediyor. O da beraatı zimmet 
asıldır kaidesine tevessül etmiş ve güya ki bir rey 
menzelesinde burhan ile gelmiştir. O halde lehinde de 

üç oluyor, tarafeynde müsavat bulunuyor. Bu kabil 
şıkkine kabiliyet ve tahammül olan ahvalde maznun
ların, müttehimlerin lehi ihtiyar olunmak üzere bu 
vecih ile esas olmuştur. Buna yol bulduk, fakat bunun 
daha garip safahatı var. Ezcümle farz edelim ki, 
mesele katil kastiyle cerh veya katil kastiyle teşhiri 
silâh veyahut bunlardan birine mümasil bir cürüm idi . 
Gene müzakere odasındayız, heyetten biri kemakân 
tana kanaat gelmedi diyor. Diğer biri bu defa ona 
iltihak etmiyor da bu, carihtir, fakat iş içinde katil 
kastı yoktur diyor. Mütebaki üç zat izharı kanaat et
tiler. Bu kerre verilecek kararda cünha derecesinde 
tecziyeden ibarettir. Yani beş kişiden mürekkep bir 
heyette yalnız bir zatım içıtihadryle amel olunuyor. Bu 
garip değil mi? Hem de evvelce arz ettiğim kaide
ye de muvafık değil. O kaide veçhile bir şahit bir 
rey de lehinde olacaktı. Farz edelim ki, mevcut lehin
de iki, aleyhinde üç. Halbuki bunlara itibar yok, iki
si ortası olmak üzere yalnız bir hakimin düşüncesine 
tevfiki muamele edilir. Buna yanlış yapılıyor demek 
istemiyorum. Çünkü mevcut kanun ve usulün icabı 
budur. Her şey madununu tazammun eder ve mücri-
miyet hakkında rey verenler, evlâ bittarik cünha ile 
tecziyeye razıdırlar. Bunun, bundan başka yolu da 
yoktur. Mücrimiyet kararı verilmemesinin sebebi ise, 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun ol baptaki 
maddei mahsusu ki, 299 ncu maddesinin son fıkrası-
dır, sanırım orada diyorki: Mücrim aleyhinde ekse
riyet, sülüsanı ârânın iştimaiyle hâsıl olur. Halbuki 
malûmya beş adedinin tam ve kusursuz olarak sü
lüsanı bulunamaz ve olamaz. O halde bu, altı farz edi
lir, bir sülüsü iki, iki sülüsü dört olur. Binaenaleyh 
ya, beş zat ittihaz etmefiki, ittifak halidir. Veyahut lâa-
ıkal dördü müttehit bulunmalıdır ki, sülüsaın ekseri
yeti tahassül etsin. Bu vecih ile ittifak veya ekseri
yet husule gelemediğinden bizzarure mücrimiyet ka
rarı verilemiyor. Bakınız burada hakikaten mühim, 
üzerinde durulmaya lâyık ruhlu bir nükte var. Böyle 
doğrudan doğruya zatı hükme müessir mühim bir ci
hette öyle faraziyata müstenit kaidei adalet olur mu? 
bu usulün hini vaz'ından beri hukuku umumiye ve 
şahsiyenin ziyamdan başka hiç bir faidei ameliyesi 
olmadığı halde, hâlâ bunda sebat edilip duruluyor mu? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — İfadatınız-
dan istifade edemiyoruz, biraz hızlı söyleyiniz. 

OSMAN NİYAZİ BEY (Devamla) — Pekiyi 
efendim! İşte bu nokta şayanı ıslahtır. Vakıa zahirde 
millet bundan istifade ediyor gibi görünüyor. Me
selâ her iki meselede beraat kararında zaten aynı hü
kümle ihlâyi sebili de yapılıyor. Tecziye şıkkında 
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ise ne kadar cünha derecesinde mahkûm oluyorsa 
da, cinayet muhakematı merasim ve tekellüfata ta
bi olduğundan neticei muhakemeye değin ekseriya 
mahkûm olacağı kadar yatmış bulunuyor ve müd
deti mevkufiyetin mahkûmiyete mahsubu da hükmü 
kanun iktizasından olduğundan o da çıkıp gidiyor. 
Bu itibarla bu usulden millet fayda görüyor. Fakat 
hakikat bu merkezde değildir. Malûmya cürüm se
ve seve yapılacak bir şey değildir. Meselâ: Sirkat, 
dolandırıcılık, emniyeti suistimal cürümlerinin icra
sında ne zevk tasavvur olunur? Bunları ika ettiren 
esbap, Avamil, Müessirat vardır. Bu noktaı nazar
dan icra kılınacak tetkikatı ahire iktizasınca, erba
bı ceraimde mücazatta bir takım sınıflara ayrılmıştır. 
Tesadüfen ikai cürüm edenler olduğu gibi, itiyadi 
ve hulki olarak cürüm yapanlar da vardır. Buna 
mukabil ve mütenazır olmak üzere mücazatta ikazî 
veya izafî ve islahî ve ihracî kısımlarına tefrik olu
nur. Mücazatı bırakalım da mütecasırlan ele alalım. 
Tesadüfen ikai cürüm edenler, bir amilî aninin şev
kiyle cürüm yaptıklarından bunların çendan değerli 
ve daha ziyade söz götürür yeri yoktur denilebilir. 

îtiyadilere gelince: Bunlar muhiti maddi ve ma
neviden mehuz ve muktebes daimi bir ülfet ve ünsi-
yet saikasıyle cürüm ika edegeldiklerinden muhitin 
tebdili zemininde tedabir ittihaz edilemediği takdirde 
kesbi ehemmiyet ve vahamet edebilmeleri her vakit 
için dairei imkân ve ihtimal dahilindedir. 

Hulkilere nakli kelam olundukta: Bunlar avamili 
'bedeniye ilcaatıyle ikai cürüm ettiklerinden, bunlar
da meşhut olan ahvale nazaran ikai cürüm adeta ha
rekâtı tabiiyeden madut ve bunlar hemen hemen ikai 
cürme mahkûm nev'ama bir alay malûldür. İmdi 
ikai cürüm hali heyeti ictimaiyeye arız olmuş bir il
let olunca, bunun fenni tedavisi, kavaidi ilim hıfsı-
sıhhası tatbik ve tenfizi mücazat değil midir? Bir 
mütecasiri hakikiye cezai sezasını vermemek, mü-
hüm bir hastalığa tutulanı tedavi ettirmemek, mühlik 
bir yarası bulunana merhem vurmamak, çalmamak 
demektir ki bunun kangıren olacağı meydandadır. 
(Doğru sesleri.) Bu işin ilmî ve fennî ve binaberin 
manevi cihetidir. Bunun maddi kısmı da var.. Eğer 
ceza lâzım ve nafi olmasa neden bu millet bu kadar 
masarifi yanık bağrına bassın, felâketzede sinesine 
çeksin, ne için hükümet mahakimi cezaiye teşkil ey
lesin? Zaten devlet bir kül değil mi, ahun eczası ef
radı milletten teşekkül etmez mi, hiç bir hükümet 
bahusus devri dilarayı cumhuriyette kendi rükünle
rine, cüzülerine aslen gayrı nafi bir muameleyi re
va görür mü? Bu mütecasire, mütecavize ait tesirdir. 

I Mütecavizi aleyhlere müteallik kısmı da gözden geçi
receğiz. Lâkin mütecavizi aleyhlerle malumattar olan
ları bir sınıf addedeceğiz ki, bunlar müddei, müş
teki, muhbir, şuhuddur. Bunları bir araya cem et
mekten maksat, evvelkiler mutazarrır olmak ve ikin
cilerde malûmatlar bulunmak hasabıyle hini vakada 
aynı mahalle bulunmalarından ibarettir. Cürmün 
bunlar üzerindeki tesirinin hüsnü surette tayini için, 
cinayetin meselâ bir karyede vuku bulduğunu düşüne
lim. Akibi vakada Müddeiumumi, Müstantik, Tabip, 
Polis, jandarma hep geldiler. Tarifatı kanuniye daire
sinde tahkikat yaptılar. Hakikati zahire ihraca muvaf
fak oldular, maznunu da derdestle alıp hükümete gö
türdüler. Adliyece tahkikatı istintakiye ve muhakeme 
ceryan etti. Nihayet arz ettiğim gibi işi mehakki ada
lete vurdular, tutmadı, maznunu salıverdiler. Şimdi 
bu adam karyesine avdet etti, yani aynı muhite git
ti, oradaki alâkadaran düşünüp taşınacak, yekdiğeri
ne görüşüp konuşacak, hasbi hâl ve müdavelei efkâr 
edecekler ve diyeceklerki: Canım bu adam bu işi bi
zim gözümüzün önünde icra etti ve hükümette bunu 
yakaladı, aldı götürdü, şimdi salıverdi. Doğrusuya! 
Adalet makinesinin bozukluğuna hüküm edecekler. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Bu misâl kız ka
çırmak hususunda tatbik edilebi'bilir mi? 

OSMAN NİYAZİ BEY (Devamla) — Tatbik 
edilmezse cürüm olmaz. Biz cürümden bahsediyoruz 
ve biraz daha tamik edince heyetten iki veya bir 
zatın meselâ zaafı takdirinden bilistifade yakayı 
kurtarmak mümkün olduğunu anlayacaklar. Bu, ikai 
cürme teşcî değil midir? Bundan nevama cürüm iş- . 
lemeye tahrik manâsı çıkmaz mı? Halbuki kanun dai
ma cürmü men eder, hiç bir vakitte teşvik etmez. 

Mahaza burada nazarı itibare alınacak bir cihet 
var. Mizanı refetin, tutmayışı, hükkâmın ârâyı şaibe
ye malik olmamalarından değil, bu baptaki ahvalin 
doğru olmamasındandır. Hattâ bu sırra vâkıf olma
yanlar, hakimlerimizin ne kadar yüksek bir seviyei 
irfana malik olduklarını takdirden bittabi gafildirler. 
Halbuki hükkâmı zevil ihtiramı her fırsattan bil isti
fade lisanı sitayişle yâdetmek, cümlemizin vacibüleda 
bir vicdan borcudur. Çok yazıktır ki, bu usûl bozuk
luğundan dolayı hakimlerimizde haddi zatında haiz 
oldukları mezaya ve fazaili izhar edemiyorlar. 

Bu, tesiri cürme, hususi alâkası olanlara ait idi. 
Alâkayı umumiye ashabına müteallik kısmı da ele 
almak lâzım. Malûmdur ki, bir karıncanın yürüyüşü 
bütün kâinatı sarsar, derler. Bu, o demektir ki, dün
yada hiç bir amel ve hareket zayi olmaz, bugün ona 

J ise yarın banadır kaidesi de var. Bunun için cürmün 
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tesiratı yalnız şahsen mutazarrır veya malûmattar olan
lara münhasır değildir. Muhterem halkımızın da 
bundan bir hissei teessürü vardır. Şöyleki, bu husus
ta alâkadarının tazallûmat ve şikâyeti yüksele yükse
le öyle makûs bir ceryan tevlid ederki, hissi umu
mide bizde tevzii adalât kaidesinin bir esası salime 
müpteni olmadığı zannı hasıl olur ki, hiç iyi bir şey 
değildir. Bir de tevzii adalet hükümet vazâifi mütem-
mimesinden olduğu için, mütemmim vazifenin hüsnü 
ifa edilemediğine kanaat hasıl olursa gayrı mütem
mim vazifelere nöbet ve sıra gelmeyeceği bir neticei 
mantıkiyedir. 

Bununla beraber bunlar tabadır. Halbuki kapi-
tilasyonların yani imtiyazatı ecnebiyenin ref ve izalesi 
üzerine ecanip de hakkı kazamıza tabi olduklarından, 
bunlar için kendilerine müteallik bu kabil ahvalde bu 
usûl esasen garpten alındığı halde, garbiyunca bile 
bizi tenkide müsait misal, vasi senmayei mekâl ola
bilir. Mahaza biz her yaptığımız işi gayra beğendir
mek mecburiyetinde değiliz. Bizim işimize gelmesi 
kâfidir. Fakat filasıl kendi tasvip etmediğimiz bir 
şeyden dolayı gayrıdan ve bahusus ağyardan tahsin 
beklemek de zait, bisud, abestir. (Bravo sesleri.) Asıl 
hükkâm üzerindeki tesirata atfı nazarla, nasbi ba
sar edildikte bunun ne müthiş bir lavhayı teessür 
tecessüm ettirdiğini bissuhule tasvip için, âdet olsa da 
o aleyhte beyanı rey eden hakimlere bir sual irad 
edilse ve denilseki; ey hükkâmı kiram! Bu cinayet 
vuku bulmamış ve bu maznun tarafından ika olun
mamış mıdır ki, bunu salıvererek tekrar başımıza 
musallat ett'niz. Şüphesiz hayır diyemiyeceklerdir. 
Belki nefsülemre muvafık olarak verebilecekleri ce
vap şudur ki: Evet bu iş olmuş ve bu maznun tara
fından ika olunmuştur. Fakat bizim Avrupadan, 
Fransadan alınma antika bir usulümüz vardır. O usûl 
veçhile ittifak veya ekseriyet hâsıl olamadığınldan 
bizzarure böyle yaptık. Bunun tazammun ve imâ 
ettiği manâ nedir? Bu, ademi isabeti itiraf değil mi? 
Bizzat tevzii adalete memur olan hükkâm, yolsuzlu
ğu ikrar edip dururken muhterem halkımız, hayır bu 
muamele aynı isabettir demeleri mümkün müdür? 
Buna karşı bu yolda bir müdafaa dermeyanı kabil 
olur mu? Olamayınca hükkâmın mevkii müşkülleş-
mez mi? 

Halbuki hükkâmın istihdaf ettikleri yegâne gayei 
maneviye, dünyada h'icab ve ukbada hesaibı müstel-
ziim halattan tevakki ve içtina'b ve o suretle aynı 
zamanda adetten efdal ecrümesubata kesbi istihkak 
değil mi? Bunların dermeyan ettikleri ârâya ve ekse
riyet teşkil etmelerine ve çürme rıza aynı cürüm ve 

binaberin haksızlığa rıza aynı haksızlık demek olma
sına mebni, kendi noktai nazarlarına göre gayrimu-
hik olarak bir cani salıverilmiş olmuyor mu? Bu 
hükkâm için ebedi bir azabı elim değil midir? 

Efendim! Bizde öyle muammalara tesadüf edi
lir ki, bunlardan birini burada ortaya koymaktan in
san kendini alamaz. Cinayet ile cünha ve kabahat 
müzakeratındaki fark malûmya, cinayet iki müzake
reye tabidir. Biri mücrimiyet, diğeri tahdidi müca-
zat. Cünha ve kabahatte bu yok ve bizce bunun es
babı mucibesi de yoktur. Bu, jüri usulü bakayasından 
biridir. Gerçi jüri usulî bir şeydir ve bunun bizde ka
biliyeti tatbikiyesi olup olmadığı bir zemini müna
kaşa teşkil eder. thtimalki, münasip, görülür, bir gün 
gelir oda olur. Fakat mademki biz de o usûl yoktur. 
onun serpintileride bizim kanunlarımızda cayi kabul 
bulmamak lâzım gelirdi. Aglebi ihtimal evvel zaman
larda elsdnei eenebiyeye tamamıyle vâkıf zevatın ned
retinden dolayı bu hatayı âzam irtikâp olunmuştur. 
Mahaza mahakimin bunu tatbik ettiği yok, mücrimiyet 
tahtı hükme alındı mı, başka ciheti cezaiyesini karar-
laştırıyorlar ve âdet yerini bulsun diye tarafeyn muva-
cenesinde tekrar ve o suretle bahisle iştigal ediyorlar. 
Çok rica ederim, bütün esasatımızı millileştirmek hu
susundaki lâyezâl ve şayanı iftihar azim ve imanımıza 
karşı bunun ne değer ve ehemmiyeti vardır ki, el'an pa
yidar oluyor ve filhâl o yolda muamele cereyen edip 
duruyor? Ne yapalım denilirse, efendim bizim meha
zımız fimabat taklit olamaz. Şu sebep ve hikmete 
mebniki, biz bütün bütün yeni olarak ortaya çıkmış 
bir hükümet değiliz. Yani bizim evvelcede bir mev
cudiyetimiz vardı, ama iyi idi, kötü idi, o başka me
sele. Şu halde evvelce gerek taklit ve gerek ise ahar 
suretlerle alınmış olan usullerden maslahatı asra ev-
fak ve ihtiyacı halka erfak olanlarını bittefrik, gör
düğümüz tecrübelerle haddei tetkikten geçirdikten 
sonra tespit etmektir. Esasatı milliyemizi daima na
zardan dûr tutmazsak pek musip olur. 

İmdi, bu bapta ne yapılmak lâzım geleceğini mev
zubahis edelim. Evvelâ, sülüsan kaydını kaldırınca 
bu hata tashih edilir. Saniyen cinayet mühimdir. 
Mutlaka sülüsan ekseriyetle olsun, denilirse bari hiç 
olmazsa bunu maddeten imkânı tahakkuku olan bir 
kemmiyete irca edelim. Salisen jüri usulü de bir su
reti tesviyedir. Dördüncü ve bence bize göre en mü
fidi şudur ki bu beşi üçe tenzil, bu surette iki vecih 
ile itiraz kabildir. 

1. — Cünha üç hakim ile rüyet edilirken ona 
nisbetle çok mühim olan cinayetin de üç kişi ile 
rüyeti caiz midir? 
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AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Varit de
ğildir. 

OSMAN NİYAZİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Eğer cinayetin beş hakim ile bakılması cünhanın üç 
hakim ile ruiyet edilmesinden mümbais ve sırf mu-
hafazai tenasüb fikrine müstenit ise, bunda hiç bir 
esası ilmî yok demektir. O halde muttasıl tezyide 
doğru gidileceğine, tariki tenkiz ihtiyar edilse de 
meselâ cinayet üç ve cünha bir kişi ile ruiyet olunsa 
daha alâ olmaz mı? Bunda öyle mühim tasarrufat 
var ki, yani cinayet ve cünha mahkemelerinden iki

şer azalığı ilga, adliyeyi ihya ve bütün boşluklannı 
imlâ etmektir. (Bravo sesleri), (Alkışlar) (Handeler) 
hem şahsen, hem nakden tasarruf, hükkâmın ned
reti mahsus ve bütçemizin halî hazırı da malûm. 
Vakıa Adliye mahalli tasarruf değildir. Çünkü arz 
ettiğim vecih ile tevzii adalet hükümetin vazaifi 
mütemmimesindendir. Fakat bu esas israfatı da is
tilzam etmez.. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Çok doğru. 
OSMAN NİYAZİ BEY (Devamla) — İkinci iti

raz: Bu suret mazharı kabul olduğu takdirde, cünha
larda hakimi münferitliğe ricat edilmiş olmaz mı? 
Olsa ne olur, kablettanzimat hakimi münferit halin
de değilmiydik? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Çok doğ
ru ve her halde kıyamet kopmaz. 

OSMAN NİYAZİ BEY (Devamla) — Bir Aralık da 
kemali haheşle bunun tatbikine taraftar olmadık mı? 
Bu arzumuzu istilzam eden sebeplerden biri de 
kapitülâsyonların, yani İmıtiyazatı ecnebiyenin vücudu 
değil mi idi? Bunlar meyanında ahde müstenit olma
dığı halde teamül ile teessüs edenleri de vardı. Encüm-
le esnayı müzakerede de tercümanın huzuru bunların 
en müz'ici idi. Hâkimi münferitlik kabul edilince mü
zakere kalmaz. Çünkü müzakere müfaale babından-
dır ki, binası isneyn beyninde, (Handeler) müşareke
te mevzu olduğundan taaddüde muhtaçtır. Bir kişi ile 
olmaz. Ama hâkim teemmül eder. O sırada tercüman 
yanında bulunsa dahi hâkimin kalbine girecek değil-
ya? Bu suretle o tesiratı müz'iceden kurtulunmuş olur
du. 

Mahaza kablettanzimat olan zaman geçmiş ve le-
hülhamd kapitilasyonlarda ref ve izale edilmiş ve o 
vecih ile bunlar tarihe karışmış şeyler ise de hâkimi 
münferitlik haddizatında muzır bir şey değildir. Ma
lûmu ihsanınız iş kemmiyette değil, keyfiyettedir. (Bi
raz yüksek sesle sedaları). Evsafı matlubeyi camî bir 
hâkim, meselâ ademî kifayet veya zaafı takdir ile 
malûl üç hâkimden daha nafi olabilir. (Elbette sesle

ri). Yeterki iş erbabı yed'ine tevdi edilsin, bunların 
karınlan doyurulsun, ve - karları muhafaza olunsun. 
Bu kuyudü selâseyi tamik edelim. Temini maişetle
rini düşünmek lâzım, çünkü ekmeği kendinden bu de
virde hâkim olmaz. (Handeler) Şeref ve haysiyetleri
ni vikayede lâbüt. Zira bir insanın izzetinefis hissini 
kırmak onu öldürmekten beterdir. Ama bu his rencide 
edildiği halde asarı teessür izhar etmeyenler buluna-
bilirmiş, bu başka mesele. Bunlara canlı cenaze deni
lebilir. Bu, muhilli semahat değildir ve bu histen te-
cerrüt ettiği halde yaşayabilen bir adamdan hayır 
gelmez ve iş beklenmez. 

Ehline tefvizi umur maddesi ise yalnız adliyeye 
mahsus değil, devair ve şuabatı hükümetin bütün ak
samında carî bir kaidei umumiyedir. Malûmya Cum
huriyet; millete hizmet itibariyle son sistem bir fab
rikaya benzetilebilir. Bunu bir değirmene teşbih eder
sek kına gibi un öğütmek için taşlarını tahrik etmeyi 
bilmek şartı azamdır. (Bravo sesleri). Yoksa en mü
kemmel bir tayyere, en muntazam bir tahtelbahir, en 
güzel herhangi bir aleti cedide - ki tarakkiyatı asriye 
mevlûdudur - makinesini kullanmak, bilmeyenlerin 
ellerinde bazıçe olmaktan başka neye yarar? 

İşte bu kaideye müracaat olunursa, feyzi Cumhuri
yetin bütün semeratı daha kolaylıkla iktitaf olunur. 
Bir sual irad edilmek mümkündür. (O suali soruyo
ruz sesleri). Bu kanaatte olduğum halde ne için te-
şebbüsatta bulunmadın? Efendim! Bu kürsü muallâ-
yı milletten bazı salâhiyattar zevat, nekarat gibi iki
de birde İstanbul'da mütehassıs komisyonların içti-
malarına devam edegeldiği ve İslâhatı adliye lâyiha
larının bu devreye yetiştirilecekleri hakkında biddefat 
beyanatta bulunmuşlardır. İntizar ettiğimiz halde, şim
diye kadar bu arz ettiğim nokta dair ne bir teklif 
ve ne de bir teşebbüs görmedik. Meselenin derecei 
ehemmiyeti bariz ve daha ziyade ukdei teehhurata 
uğratılması gayrıcaiz olduğundan, bu usullerden bi
rinin tercih ve kabulü ile bu mantıksızlığa, bu hatayı 
fahişe bir an evvel hatime verilmesi zaruridir. Zaten 
en muazzam inkilabatı kemali muvaffakiyetle icra 
eden bu meclisi âlinin, mahzurlarını bir nebze arz et
tiğim bu usulün bakasına razı olamayacağı derkâr-
dır. Şu sebepleki; her cihetten kat'ı nazar, bu usul bir 
kere eski zaman metrükatmdan ve devri mükellefiyet 
mahsulâtındandır. Malûm ya o hengâmda hukuku 
milleti tahdit için pek mahirhane, gayet ifratkârane 
öyle takatfersa kuyut ve şurut vaz edildi ki, kavanini 
müteallikasının tetkikinden nümayan olur ki, zavallı 
milletimizin senelerce bu tesirin tahtı tazyıkında ezi
lip büzüldüğünün, inleyip kıvrandığının tamamiî ta-
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hatturu şöyle dursun, yâdıhazini bile insanı titretir, 
terletir, tüylerini ürpertir, hassas kalpleri kan ağla
tır, bitirir. İnkılâptan mütevellit ve hâkimiyeti milli-
yeye müstenit Cumhuriyet ise, böyle istibdad yadi
gârlarını ipka değil, bilkülliye kâl ve bütün nevakısı 
ikmal ve hatiatı islâh eder. Nitekim her an meşhud 
basırei iptihacımız olduğu üzere alettevali ediyor. 

Bunları zikir ve tasrih ve tadada lüzum yok. Bun
lar semerei mesaimizdir. Ve hergün elimizden geçen 
işlerdir. Daha şu bir kaç gün içinde milletin başında 
asırdide bir musibet olan, aşar beliyesi kaldırıldı, o 
halde Cumhuriyetimizin kadrini bilmeli ve mümkün 
ise bunu geceli gündüzlü virdi zeban ad ve ittihaz et
meliyiz. Lâkin bu ancak filhâl mevcut olanlara, ya
ni bugün dünyada bulunanlara bir düsturu kafi ad 
olunabilir. Fimabat gelecek ve ümidi istikbalimizi te
min ve tatmin edecek evlâdı vatanımız haklarındaki 
hattı hareketimizin üssül esasını da benim noktai na
zarıma göre şu teşkil etmelidir ki : Yavrularımızın 
rahmi maderden bu âlemi faniye kadem nihade ol
maları, yani doğmaları akabinde kulaklarına söylene
cek mukaddesattan biri de Cumhuriyetin gayrı şekli 
idareye nefret ve sathezar lanet sayhası olmalı ve bu 
öyle gür şada ile, davudi ses ile haykırılmalıdır ki, 
mutlaka nevzadın kulak zarında yer etsin, iz bırak
sın! (Alkışlar, bravo sesleri). 

Son söz : . 
Türk'ün adaleti de zaferi ahiri gibi parlak ve hari

kuladedir. Ancak bu usul onun tecelliyatına mani 
oluyor. Binaenaleyh islâhı veciptir vesselam! (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendiler! 
Evvel emirde hapishanelerimizden bahis etmek iste
rim. Osman Niyazi Beyefendi cezaye ve mahkemele
rimizin tatbik etmekle mükellef bulundukları kanun
lardaki bazı noksanlara işaret buyurdular. Adliye Büt
çesi diyerek altı milyon küsur lira bir para sarfediyo-
ruz. Milletin bunca meşaggatle vermiş olduğu vergi
lerden altı milyon kadar mühim bir meblâğı Adliye
mize tahsis ediyoruz. Ümit ederdik ki, bu meblâğ teş
kilât tevsi edilerek daha ziyade arttırılsın. Demek olu
yor ki, bu Adliye Makinesinin işlemesinde bir gaye 
vardır. O da cürmün adedi tenakus etsin ve cürüm 
irtikâb edenler ceza görsün. 

Lâkin efendiler! Hapishanelerimizin bugünkü va
ziyeti adliyeden, bütün bu müessesatı hükukiyeden 
maksut olan hedefi, gayeyi kafiyen temin etmemek
tedir. Bir cürüm irtikâp eden bir adamı, muhakeme 
neticesinde mücrimiyeti sabit olduktan sonra hapis
haneye koyuyoruz. Hapishanede bu adamın bulunu

şundan maksadı içtimai nedir? Bu adamın islâh* 
hal etmesi ve heyeti içtimaiyeye nafi bir uzuv olarak 
avdet etmesi keyfiyetidir. Halbuki efendiler! Hapis
hanelerimizin bugünkü halinde Adliye Makinesine 
verdiğimiz, Adliye teşkilâtına verdiğimiz altı milyonu 
hiçe irca eden bir vaziyed mevcuttur. 

Efendiler! Her şeyden evvel ıslah olunması lâ-
zımgelen, hapishanelerimizin bugünkü vaziyetidir. 
Zira hapishaneler içerlerine giren adamlara manevi 
bir kıymet vermek şöyle dursun, onların maddi ve 
manevi sıhhatlerini - maatteessüf ve maalelem söy
lüyorum- ihlâl edecek bir vaziyette bulunmaktadır
lar. Cumhuriyetin memlekete temin edeceği faydalar
dan birisi hapishanelerin ıslahı olmalıdır. Efendiler! 
Bugün düşününüz ki hapishanelerde cinayetler ol
makta, hapishanelerde esrar içilmekte, hapisha
nelerde türlü türlü elim ahval vukua gelmektedir. 
İşte Adliyemizin en ziyade ıslah olunacak noktası 
hapishanelerin bu halidir. 

Binaenaleyh hapishaneler meselesini kâffei mâ
ruzâtıma takdim etmekliğim, bu işin fecaati üzerinde 
bütün nazarı dikkati celbetmeyi en mühim ve en 
esaslı vazife addetmekliğimdendir. 

Efendiler! Bunun için bir mütehassıs getirilece
ğine dair hiçbir kayda tesadüf etmedim ve hapisha
neler hakkında da cezri ve kati İslahata iptidar edi
leceğine dair hiçbir kayda tesadüf etmedim. Bendeniz 
öyle zannediyorum ki, önümüzdeki 1341 senesi zar
fında hapishanelerimizi İslah etmek için ve hapisha
nelerimizi bugünkü halinden kurtarmak için esaslı 
ve mühim adımlar atılabilir. Maziyi tenkit etmekten 
ziyade istifadeyi temin etmek maksadıyle arz ediyo
rum ki; hiç değilse muhterem Adliye Vekil mah-
mut Esat Bey bu sene zarfında lâzımgelen ihzaratta 
bulunsunlar. Adliyemizi tamamen ıslah edecek mü
tehassıs getirtmek lâzımdır. Bu bapta adamakıllı 
tahsisat vererek, memleketimizin muhtelif noktala
rında doğrudan doğruya cezadan maksut, içtimai 
olan ahlâkı ıslah, ahlâkî ve maddî salâhı temin ede
cek birkaç müessese vücuda getirsinler. 

Efendiler! Böyle memleketin her köşesinde, her 
liva merkezinde, yahut her vilâyet merkezinde bir 
hapishane olacağına; bendenizin kanaatimce, mem
leketin muttelif mahallerinde üç beş tane adamakıllı 
hapishane yapmak ve bu hapishaneleri memlekete 
cidden nafi, sanayi ve ahlâk müesseseleri haline ge
tirmek lâzımgelir. Zira hapishanelerimizden çıkan
lar cidden acınacak vaziyette çıkıyorlar. Kimisi mad
deten daha ziyade muzdarip ve malûl bir halde çık
tıkları gibi bir çoğu da ahlaken sukut etmiş vaziyet-
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te çıkıyorlar. Binaenaleyh hapishane meselesi Cum
huriyetin millete temin edeceği faydaları en mühim 
tecelli edeceği noktalardan biridir. Bunu Heyeti Celi-
lenin nazarı dikkatine arz ederim. 

İnşallah önümüzdeki 1342 bütçesi bize getirildi
ği zaman, hapishaneler hakkında lâyıkı veçhile tet-
kikat. ücra edilerek teklif atta bulunsun ve bu hapis
hane fecaati artık devam etmesin. 

Muhterem arkadaşlar! Hapishane meselesinden 
sonra mühim telâkki ettiğim mesele; cezaya taallûk 
etmemekle beraber Adliye Bütçesi kadrosuna dahil 
olduğu için yetimler meselesidir. Adliye Vekâletimiz 
cidden şayanı takdir bir himmetle bu sene zarfında 
ita vaziyeti hakkında tetkikatta bulundu ve mukte
dir adliyecilerimizden birisini ecnebi memleketlerine 
gönderdi ve orada mühim tetkikatta bulundurdu. Bi
lirsiniz ki efendiler! Meşrutiyetten evvel ve meşruti
yetten sonra da bu memleketin en mühim mukadde
ratından biri de yetimlerinin mukadderatı idi. Bir ka
dın vefat ediyor, çoluk çocuk bırakıyor. Bunlar, 
bu zavallılar, bu biçareler vilâyetin müzahereti 
ammesinden ciddî bir müzaheret gör emiyorlardı. 
Bugüne kadar itam işlerinde yetimlerin hukuku için 
müspet ve kati adımlar atılmış değildir. Fakat malûmu 
ihsanınız artık bu hal devam etmemelidir. Behemahâl 
itam işi için Avrupa'da vesair memleketlerde mevcut 
olan kavanin ki, birçoğu tercüme edilmiş getiril
miştir, onlardan istfade edilmelidir. Bunların mu
kadderatı şunun bunun baziçesi olmaktan, mekeli 
olmaktan kurtarılmalıdır. Efendiler! Biliyorsunuz 
ki... 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Ekseriyet kal
madı. Usûl hakkında bahsedeceğim. 

REÎS — Efendim! Ekseriyet kalmaması müzake
renin devamına mani değildir. Biraz daha müsaade 
buyurursanız celseyi tatil edeceğim. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Ha
tiplerin ifadesi meclisi tenvir içindir. Ekseriyet meş
ruttur. (Devam sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendüer! 
Adliye Vekili Beyden çok rica ederim, mutlaka bu 
yetimler işini bu elim halden kurtarsınlar. Sonra 
malûmuâliniz yetimlerin parası lâyıkı veçhile irbah 
edilemiyor. Bunların emlâki lâyıkı veçhile muhafa
za olunamıyor. Yetimlerin himayesi meselesi cidden 
bunların hukukunu temin edemiyecek bir şekilde cere
yan ediyor. Onun için behemahâl bu iham meselesini 
müspet bir neticeye iktiran ettirsinler. 
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Efendiler! Üçüncü nokta olarak İşaret edeceğim 
mesele, teftiş meselesidir. Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuz ve muhtelif kanunlarımız mucibince bittabi 
Adliye Vekilinin hususatı kazaiyeye müdahaleye 
hakkı yoktur. Ancak memleketimizin muhtaç oldu
ğu mükemmel adliyenin, muhtaç olduğu erbabı 
ihtisasın yetişeceği zamana kadar, bilhassa o zaman
da teftiş, meselesi Adliye Vekilinin deruhte ettiği mü
him mesuliyete tahammül edebilmesi için eline veril
miş en mühim vasıtadır. Halbuki bugün mevcut mü
fettişlerimizin adedi kâfi olmadığı gibi bu müfettişle
rin mesaisini tanzim eden nizamname dahi ihtiya
cı katiyen temin edecek bir şekilde değildir. 

Efendiler! Külliyevm hepimize Adliye Makine
mizin şu, bu noktasına ve birçok noktası hakkında 
birtakım şikâyetler vaki olmaktadır. Hiç şüphesiz 
ki bu şikâyetlerin birçoğu'doğru değildir. Fakat ne 
olursa olsun şikâyetlerin tahkik edilmesi, teftişe ta
bi tutulması ve binnetice hakikatin zahire ihraç edil
mesi icap eder. O halde en mühim bir mesele olan 
teftiş hususunda hiçbir vakit gevşek davranılmama-
sını - yani bu hususta - gevşek tabirini başka keli
me bulamadığımdan kullanıyorum ve bu hususta mü
samahakâr davranılmamasını, mümkün olduğu ka
dar teftişe cesaretle tevessül edilmesini. bendeniz doğ
ru ve memleketin muhtaç olduğu adlî feyiz ve felah 
noktai nazarından elzem görmekteyim. Filhakika 
efendiler! Mânâsız şikâyetler için bazı mevadı cezai
ye koymak varidi hatırdır. Mânâsız ve kastı ifti
ra ile, kastı imha ile yapılmış mugayiri ahlâk şikâ
yetler için ahkâmı cezaiyede konulabilir. Ancak 
mümkün olduğu kadar bendeniz teftiş meselesine 
ehemmiyeti mahsusa tevcih edilmesini elzem görüyo
rum ve bu bapta Adliye Vekâletinin, gelecek senei 
içtimaiye mebdeinde bize mükemmel bir teftiş lâ-
yihai kanuniyesi getirmesini kendilerinden rica edi
yorum. Ve bu teftiş lâyıhai kanuniyesi mümkün ol
duğu kadar müfettişlerin adedini tezyit esası üzerinde 
ve salâhiyetlerini Teşkilâtı* Esasiye Kanunundaki kuv-
vei adliyenin haiz olduğu hukuk ile tearuz teşkil et-
mdyecek bir mahiyette olarak getirilmesini rica ve is
tirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar! Hâkimlerimiz hakkında 
da birkaç söz söylemekliğime müsaade buyurunuz. 
Bu bapta vekâlet vazifesini yapmıştır ve Meclisi Âli
ye hükkâm hakkında bir kanun gelmiştir. Bu ka
nunun müzakeresinde hükkâmın mukadderatı hak
kındaki noktai nazarlarımızı tespit ederiz. Temenni 
ederim ki, bu senei içtimaiye hitam bulmadan ev-
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vel lâyihai kanuniye Meclisi Âlinin tasvibine iktiran 
etsin. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — İnşallah çı
kacaktır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — İnşallah 
çıkar. Bunun çıkması bütçenin çıkmasından sonra 
atılacak en esaslı ve en mühim adımlardan biridir. 

Efendim! Bir noktaya daha temas etmek istiyo
rum. O da vilâyeti şarkıyenin ahvali adliyesidir. 

Efendiler! îşitmişsinizdir ki buralarda bir katil yü
zünden pek çok adamlar tevkif edilmiştir. Yani böy
le bir takım davalar vardır. Bunun en alâsını Mec
lisi âlinize Muş Mebusu Osman Kadri Bey arka
daşımız uzun uzadıya arz etmiştir. Onun için Adliye 
Vekili Muhteremimizin nazarı dikkatini bilhassa vi-
lâyatı şarkiye mahkemelerine celp ederim. 

Efendiler! Gerek Müstantiklik vazifesi, gerek ha
kimlik vazifesi, gerek Müddeiumumilik vazifesi çok 
mühimdir. Doğrudan doğruya bir adamın hürriyetini 
takyit edebilmek onların yed'i kudretindedir. Bir ada-. 
mı hasiphaneye sokmak, bir adamı idam etmek hak
kı mühim mesailden biridir. Vilâyeti şarkıyeye gön
derilecek hakimlerin bilhassa ehemmiyetle »tefrik 
edilmelerini çok rica ediyorum. Zira orada iktidarı kâ
fi olmayan bir hakime, idama karar vermek hakkı 
verilmiştir. Binaenaleyh bu gibi, aktarı şarkıyeye gön
derilecek hakimlerin ehemmiyetle tefrik edilmeleri 
lâzımdır. Çünkü bazı meslek mensuplarının vermiş 
olduğu kararlar, muhitin asayişine dahi icrayı za
rar etmektedir. Onun için memleketin emniyet me
selesinden biri olarak, vilâyeti Şarkiyeye gönderilecek 
hakimlerin tamamen mesleği yaşatacak olan anasır 
dan tefrik edilmesini rica edeceğim. Tabiî bu ricam, 
sair menatıkın ihmal edilmesi esasına matuf değildir. 
Yalnız kendilerinin ayrıca nazarı dikkatlerini bu 
noktaya ehemmiyetle celbetmek içindir. 

Efendiler! Bu noktadan bahsederken Adliye Ve
kili Beyefendiden bir noktayı anlamak istiyorum. O 
da malûmu âliniz; Kuvayı Milliye mensuplarının 
affı hakkında bir kanun çıkmıştır. Bu kanunun tat
bikatı hakkında Adliye Vekâletimiz kâfi derecede 
tetkikat yapmış mıdır? Çünkü bütün Türkiye'nin, 
bütün Türklerin mukadderatına vazıulyed olan şu 
Meclisi Âli için, bittabiî eğer birisi hakikaten Ku
vayı MiIİiyeye mensup ise de, şu veya bu su
retle kendini tasdik ettirmediği için birtakım adam
ların hapishanede yatması Meclisi Âli için bir uhde, 
bir azabı vicdani teşkil eder. Böyle olduğu gibi Ku
vayı Milliyede hiç bir hizmeti mesbuk olmadığı hal

de şu veya bu tasdikle istifade etmiş' olan kimselerin 
de mevcudiyeti hiç bir veçhile caiz değildir ve He
yeti Celileniz bunu tecviz etmez, çünkü tamamen 
adaletsizlik olur. Düşününüz ki, bir adam kendisini 
Kuvayı MiIİiyeye mensuptur diye tasdik ettirmiş ve 
çıkmış, aynı fiilî ve hatta daha hafif bir fiilî irtikâ-
beden bir adam çıkmamış ve kalmış. Bu gibi ahval 
hakkında kendilerine, makamı vekâlete şikâyet vâki 
olmuş mudur? Bendeniz mutlaka vaki olmuştur de
miyorum. Vâki olmuşsa vekâleti celile bu bapta ne 
gibi tetkikat ve teftişatta bulunmuştur ve bu bapta 
ne gibi netayice vasıl olmuştur? Çünkü Bu sene 
dairei intihabiyemize giderken bir çok noktalarda 
bu husus üzerinde birtakım teessürat duyduk. Bu 
teessürat hakikaten insanın vicdanını müteessir ede
cek derecededir. Tabiî bunlar şikâyet etmişlerdir. Şi
kâyet yoksa denilecek bir şey yoktur. Şikâyet varsa 
o şikâyet hakkında ne yapılmıştır? Bunu bilhassa ve
kil beyefendi hazretlerinden öğrenmek istiyorum. 

Arkadaşlar! Bir noktayı daha Heyeti Celilenizin 
nazarı dikkatine arz etmek isterim. O da telif ve ter
cüme hakkındadır. Geçen sene bütçemizde telif ve 
tercüme için üç bin lira koymuştuk. Bittabi bu hiç 
kâfi olmayan bir meblâğdı. Fakat malumu âliniz bu
gün hâkimlerimizin elinde Türkçe olarak Meşrutiyet
ten evvel yazılmış birtakım kitaplar mevcuttur. Bu 
kitaplar içerisinde bile mabihüliftihar olan asarı mü
kemmele ve muhallede mevcuttur. Bunu kemâli hür
metle tasdik ederim. Yalnız maatteessüf bu son se
neler zarfında memleketimizin adliye kütüphanesi, 
mazideki feyzi gösterememiştir. Onun için bu sahada 
adım atmak vazifesi de bizzarure müessesatı Hükü
mete ve Devlete teveccüh ediyor. Hakimlerimizin 
elinde yalnız Ceza Kanunu ile bunun birtakım basit 
şerhlerinden ibaret asar mevcut bulunacak olursa 
bunun neticesi tabiîdir ki hâkimlerimizin kâfi dere
cede tenevvür etmemelerini mucip olur. Bu hususu 
bittabi Mahmut Esat Beyefendi bendenizden daha 
iyi takdir buyururlar. Bu koymuş oldukları yedi bin 
lirayı çok az görüyorum. Hâkimlerimizin kitaba, ek
mek peynir gibi, su gibi ihtiyaçları vardır. Maatteesüf 
1340 senesi zarfında ceridei adliyeden başka elimize ge
çen bir tercüme veyahut mühim bir hukuk kitabı mev
cut değildir. Bu hususta kâfi derecede çalışılmamış 
olduğu kanaatindeyim. Çok temenni ederim ki, He
yeti Celileniz her hususta zammiyatın aleyhinde ol
duğu halde Adliye Vekili bu hususta şayet fazla pa
ra talep ediyorlarsa kabul buyurunuz ve bir kütüp-
hanei adlî vücuda getirelim. Hâkimlerimiz biliyorsu-
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nuz ne kadar mahrumiyetli yerlerde çalışıyorlar. Av
rupa gibi, şimendiferi, kütüphaneleri mebzul vasaite 
malik yerlerde çalışmıyorlar ki, istedikleri kitapları 
bulabilsinler. Binaenaleyh Devlet bu kitapları gön
dermeli ki kendilerinin sahai rüyet ve sahai muha
kemeleri genişlesin. Onun için bu telif ve tercüme 
hususunda da vekâleti celilenin mühim adımlar at
masını çok rica ederim. Bilhassa bu sene zarfında 
hukuku cezaya ait olsun, sair şüebatı hukuku adliye
ye ait olsun, mühim bir kaç eser telif ettirerek, ya
hut tercüme ettirerek hâkimlerimize tevdi buyursun
lar. 

Arkadaşlar! Bir nokta daha arz ederek mütalâa-
tıma hitam vereceğim. O da, Adliye Meslek mektep
leridir. Muhterem arkadaşlar! Biliyorsunuz ki, ruh
satnameleri verildiği halde bilâhare bu ruhsatname 
hiçe irca edilmiş anlar olmuştur. Bir sene zarfında 
bir müstantık, bir hakim yetiştirmenin imkânı var 
mıdır? Bendeniz bu adliye meslek mekteplerini an
layamıyorum. Bir sene zarfında bir hakim, bir adam 
hakkında tevkif müzekkeresei kesebilecek bir müstan
tık yetiştirmenin o kadar zor olduğuna kaniim ki, 
izahına lüzum görmüyorum. Mahmut Esat Beyefen
dinin hassaten bu noktaya nazarı dikkatlerini tevcih 
etmelerini çok rica ederim. Çünkü efendiler! Bu 
çocuklara, bu efendilere çok yazık olacaktır. Bun

lar bir sene zarfında müstantık olacağız emeliyle 
müstantık olacağız hazaretiyle işi basit görerek böy
le bir vaziyet içinde kalıyorlar. Binaenaleyh bugün 
adliye meslek mektebi vardır. Hiç bir memlekette 
emsali olmayan bu gibi mekteplerden bendeniz bir 
fayda hâsıl olacağı kanaatinde değilim. Müstantik
lik gayet mühim bir şeydir. Hatta mahkeme âzalı-
ğından daha mühimdir. Çünkü tek başına ittihazı 
karar edecektir. Elbette müstantıkın vazifesi mahke
menin vazfiesinden daha zordur. Çünkü mahkeme 
aşağı yukarı tespit ve tetkik edilmiş, kurtarılmış bir 
dosya karşısında meseleyi mütalâa eder. Müstantık 
tek başına kendi dimağı ile, ara sıra Müddeiumumi
nin müzaharetiyle bütün işin esasına vaziyet edecek
tir. Hadisei adliyeyi ihata edecektir. Bu, dokuz aylık 
bir tahsil ile elde edilecek bir şey midir? Bendenizin 
aklım bunu almıyor. Kaldı ki, buradaki meslek 
mektebinde gördüğümüz üzere muallimlerin bir çoğu 
memurdur. Kimisi derse geliyor, kimisi gelmiyor. Bi
lemem bu suretle bu çocuklar nasıl yetiştirilebilir ve 
halkın mukadderatı bunların eline nasıl tevdi edile
cek? Hususatı saire hakkındaki mâruzâtımı fusülde 
arz edeceğim. 

RElS — Efendim! Yarın saat onda içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Miizakerat Saat : 6,15 
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