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BÎBİNCt CELSE 
Açılma i saati : 1,35 sonra 

REİS—Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER': Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Atıf Bsy (Kanseri) 

REİS — Meclis iküşadedifâi. 
hulâsası okunacak. 

; (Ofkıındu.) 

Zaptı sabuk 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci .ReisveiMi Hasan Fethini Beyefelidi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat ve zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen 'kabul olundu. 
Heyeti Velkileden mevrut Yahya Kaplan aile
sine hidömatı vataniye tertibinden maaş tah
sisine, Adana vilâyeti memurinine bir misli 
zam itasına dair ttervayımi kanuniye Kaivanin 
ve Muvazene! Maliye encümenlerine, Sii'rd Me
busu Hacı Mustafa Salbri Efendinin ilmiye 
meslekinin iby alsına dair teklifi Lâyiha Encü
men/ine, Karahisarı SahÂ'b Mebusu Şükrü Be
yin affa mütaallik teklifi müstaceliyet kara-
riyi'e Lâyiha Encümenine, Lâyiha Encümeni
nin şayanı müzakere gördüğü tçel Mebuisu Ali 

. Efendinin Baltalık Kanununun tadiline dair 
.teklifi İktisat Encümenine, Konya Meibusıı Mu
sa Kâzım Efendinin tezelzüilâtı arziye'den mu
tazarrır olan ahaliye muavenet icracına dair 
teklifi Kavanih ve Muvazenei Maliye encümen
lerine, Mıış Mebusu Ahimed Haiindi Efendinin, 
Rüesayi memurini mülkiyenin anelm'leketin üm
ranı için ifa edecekleri hizmetin bir programla 
tesbit edilmesine dair teklifi Dah'idıüye Encüme
nine havale edildi. İstiklâl 'mahkemıeisinee Es
kişehir'e nefyediilüniş olan Konyalı/Ndiyazi Efen-
ıdinin affına ve Hiyaneti Vaita'niye ile mahkûm 
Kör Hasan hakkındaki hükmün ref'ine dair Ad
liye Encümeni ımazbait'aiları kıraat ve kabul 
olundu. Muhtacini zürraa »tevzi edilen tohumluk 
hakkındaki 30 Nissan 1337 tanüMi Kanunun tef
sirine dair Maliye ve İktisat vekâletlerinin tez
keresine mebni Kavanini Maliye Encümenince 
tertip edilmiş olan maddei ımüzeyyelie bilmü-
zaikere müstaceliyet kararıiyl'e tadiilen kabul 
edildi. Dördüncü şubenin reisi ve kâtıibiyte 
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muhtelif encümenlere intihabettiği âza hakkın
daki ımazbatası tebliğ olundu. Menteşe Mebu
su Sadeddin Beyin tecavüzü müddetine dair 
Divanı Riyaset ka ran kahul edildi. Bilâhara 
suallere geçilerek Siird Melbusu Hacı Mustafa 
Salbri Efendinin Elâziz valisi Galib Beyin eon-
lâkine dair takririne Heyeti Vekileden mevrut 
cevap kıraat ve miri mumaileyhin Malatya 
Elektrik Şir'keıti'ne dair sualine Nafıa Vekilli 
Bey tarafından, Muş Mebusu Mabnıud Sadd 
Beyin muhacirin ve mülteciler hakkındaki su
aline Sıhhiye Vekili Bey tarafından şifahi ce
vap ita olundu. Seyir ve seyahat vesikası ala
cak olanlar için mebusların kefaletinin kabul edil
memesi esbabına dair Karesi Mefousu Vehbi Be
yin rnml takririne Dahiliye Vekâletinden mev
rut tezkerei cevahiye kıraat ve kâfi görülme
diğinden şifahi cevap talep edildi ve tenefüz 
için Celse (tatil ,0'kmdu. 

t kinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde yoklanıa icrasından sonra fcüşadeddlip yok-
lamada hulunanıyanlar hakkında kıstelyevm 
icrasına dair takrirler kabul olundu. Memallilki 
mülstahlasa ahalisinden emval ve emlâkçe mu-
tazarrrır olanlara yapılacak muavenete mütaal-
lik üç aded lâyihai kanuniyenin Şer'iye ve Ad
liye ve Muvazene! Maliye encütoenlerinee tev-
hdden müzakere edilmesi hakkındaki Muvazene! 
Maliye Encümeni mazbatası müzakere ve Ikabui 
oilımup teneffüs için Celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 

Hasan Fehmi 'Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde bilinikat Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey 
tarafından Maarif Vekâletinden vâki olan is
tizahın »müzakeresine geçilerek evvelâ sahibi 
istizah nazarını izah ve Maarif Vekili Hamdul
lah Suhhi Beyefendi tarafından cevap ita olun
duktan sonra mabadına Cuımartesi günü devam 
olunimak üzere saat beş huçııkta İçtimaa niha
yet verdMi. 

Birinci Reilsvekilii Kâtip 
Hasan Fehmi Ziya Efuılşid 

\* . X 

Âtlf 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı t Zaptı sabık ayneıi kabul olundu. 

4. — LÂYİHALAR 

/. — Gümrük tarifesi hakkındaki 7 Ma/yts 1337 
tarihli Kanuna müzeyyel kanun lâyihası. 

REÎS — Gümrük tarifesi hakkındaki 7 Mayıs 
1337 tarihli Kanuna zeylolmak üzere Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Kavanini Ma
liye ve Muvazene! Maliye encümenlerine gönde
riyorum. / 

2. — Hariciye Vekâleti bütçesinin sefaretha
neler tesisi maddesine 15 bin liranın ilâvesine dair 
kanun lâyihası 

3. — Hariciye Vekâleti bütçesine Buhara Mü
messilliğinin dört aylık tahsisatı olarak 2 700 li
ranın ilâvesine dair kanun lâyihası 

REÎS — Hariciye Vekâleti bütçesine on beş 
bin lira zam icrasına dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye ile yine Hariciye Vekâleti 
bütçesine Buhara Mümessilliği tahsisatı olmak 
üzere zamaim icrasına dair lâyihai kanuniye. Her 
ikisini de Muvazenei Maliye Encümenine gönde
riyoruz. 

4. — Akaarat Vergisinin tezyidine dair kanun 
lâyihasb 

REÎS — Akaarat Vergisine zam icrasına dair 
lâyihai kanuniyeyi Kavanini Maliye ve Muvaze
nei Maliye encümenlerine' gönderiyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

1. — İçel Mebusu Ali Efendinin, Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun 15 nci maddei muaddele-
sinin lâğvedilmesine dair kanun teklifi (2/378) 

REÎS — İçel Mebusu Ali Efendinin, Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun on beşinci maddesinin lağ
vına dair teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

6. — TEZKERELER 
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Trabzon

lu mavna reisi Rasim ile rüfekası hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Trab
zonlu Rasim ve rüfekası hakkındaki Adliye Vekâ
letinden mevrut evrakı hükmiyeyi Adliye Encü
menine gönderiyoruz. 
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8. 
T : 109 

MAZBATALAR 

1. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, Ku
rayı mevkuf e aşar bedelâtı farkı hakkında kanun 
teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası (2/366) 

12.11.1337 C : 1 
Âza 

Biga 
Hâmid 

KEİS — Kurayi mevkufe aşarından hademei 
evkafa verilecek bedelâtta akçe farkı gözetilmesi 
hakkındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatasını, Şer'iye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

2. — Hıyaneti vatan/iyeden mahkûm Dedeba
şızade Alioğlu Mehmed hakkindaki evrakı* hükmi-
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatamı 

REİS — Hıyaneti vataniye ile mahkûm Kon
yalı Dedebaşızade Mehmedalioğlu Mehmed hak
kındaki hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Konya hâdisei isyaniyesinc iştirak etmesin

den dolayı maznununaleyh olup Konya Bidayet 
. Ceza Mahkemesinde vicahen cereyan eden mu
hakeme neticesinde Hıyaneti Vataniye Kanunu
nun ikinci maddesinin mâtufunaleyhi olan Ka
nunu Cezanın 45 nci maddesine tatbikan on se
ne kürek cezasına mahkûm edilmiş olan Kon
ya'nın Dedeoğlıı mahallesinden bakkal Dedeba
şızade Mehmedalioğlu Mehmed hakkındaki ev
rakı hükmiye Heyeti Umumiye karariyle encü
menimize tevdi edilmiş olmakla dâvanın tetkik 
ve mütalâasından anlaşıldığına göre mahkûmu 
merkumun esnayi isyanda yanında kırk, elli ka
dar müsellâh eşhas olduğu halde Alâeddin tepe
sindeki müdafiin! teslim etmek suretiyle hâdi
sei isyaniyeye bizzat iştirak eylediğine dair in-
delmuhakenıe tahassül eden delâili kanuniyeye 
müstenidolan hükmü lâhik beea ve muvafikı 
nefsülemir bulunmuş olmakla hükmü mezkûrun 
tasdiki ittifakla tezekkür edilerek lieclittasdik 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

7 Teşrinisani 1337 
Adliye Encümeni 

Reisi Mazbata M. 
Eskişehir Canik 

Abdullah Azmi Ahmed Nafiz 
Kâtip Âza 
Niğde . Konya 

Mustafa Hilmi Musa Kâzını 

Âza 
içel 

Ali Haydar 

REİS — Adliye Encümeni mazbatası aley
hinde söz istiyen var mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis 
Beyefendi, tasdik olunacak hükümdür. Binaen
aleyh; fezlekei hükmiyenin okunması lâzımdır, 
Adliye Encümeninin mazbatası okunur. Fakat 
tasdik olunacak şey hükümdür. 

REİS — Efendim, şimdiye kadar cereyan 
eden usulümüz Adliye Encümeninin mazbatası 
ki. hükmü ihtiva ediyor, bunun üzerine müza
kere edilir. Eğer bütün ilâmı okunmak İâzımge-
lirse... 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, fıkrai hükmiyede esbab ve delâil mevcut
tur. Hiç olmazsa yalnız o fıkrai hükmiye okun
sun. 

EMİR P§. (Sivas) — Fıkrai hükmiye oku
nursa kâfidir... 

LÛTFİ B. (Malatya) — Fıkrai hükmiye 
okunmalıdır. 

Fıkrai hükmiye 
İcabı keyfiyet ledettezekkür; her ne kadar 

maznununaleyh Dedebaşızade Alioğlu Mehmed 
inkârı eürmetmişse de hastalığı hasebiyle esnayi 
hâdisede bir tarafa çıkamadığı yolundaki ifa
desi kavli mücerredinde kalmasına ve esnayi 
hâdisede Rum Mektebinde hali müdafaada bu
lunan müdafiini teslim almak üzere müsellâhan 
yanında elli kadar eşhasla birlikte gidip ora
dan müdafiini teslim ve silâhlarını dahi ahzey-
ledikten sonra Abdürrahim'in hanına arkadaşları 
tarafından darbolunarak götürdükleri maalka-
sem istima olunan şuhudun aleddereeat sebk 
eden şahadeti ve hastalığı teyidedecek vesika 
ibraz edememesi gibi içtima eden delâil ve ema-
rat ile sabit olduğundan ve ancak, fiil ve 
hareketi vâkıai isyaniyede fer'an zimethal 
hükmünde görüldüğünden hareketine temas 
eden Hıyaneti Vataniye Kanununun ikinci 
maddesinin ikinci fıkrasının mâtufunaley
hi olan Kanunu Cezanın 45 nci maddesinin 
fıkrai mahsusasına tevfikan ve 2 Nisan 1337 
tarihinden itibaren on sene müddetle küreğe 
konulmasına ve yüz otuz kuruş masarifi muha
kemenin: kendisinden tahsiline vicahen ve müt-
tefikan hüküm ve karar verilerek müddeiıımu-
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I : 109 12 
mi bey ve mahkûmu merkum meveudoldukları 
halde metni kanun canibi riyasetten bilkıraa 
usulü tefhim alenen icra kılındı. 29 Haziran 1337 

REİS — Mütalâa vat- mı? (Hayır- «adaları) 
Adliye Encümeni mazbatasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. İndi
riniz efendim ellerinizi. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Adliye Encümeni mazbatası 
kabul edilmiştir. 

3. — Kastamonu Hapishanesinde üç sene ka
lebentliğe mahkûm Bafra'lı,Talât'ın Sinob'a nak
line dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Kastamonu Hapishanesinde kalebent 
bulunan Bafralı Talât'ın Sinob'a nakli muvafık 
olduğuna dair Adliye Encümeni mazbatası : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Rüşvet maddesinden dolayı Konya İstiklâl 

Mahkemesinden üç sene kalebentliğe mahkûm 
edilip Kastamonu Hapishanesinde bulunan Baf
ra l ı Talât'ın Sinob'a nakli ile orada ikmali müd
det ettirilmesi hakkındaki Adliye Vekâletinin 
20 Temmuz 1337 tarih, 6359/1188 numaralı tez
keresine merbut istidası sureti mütalâa ve key
fiyet müzakere edildi. 

Kastamonu'da kale bulunmaması ve saire 
hakkındaki istidada zikredilen esbabı nakilde 
şayanı kabul görüldüğünden mumaileyhin Hü
kümetçe kale ittihaz edilen Sinob'a nakli eneü-
menimizee müttefikan karargir olduğundan key
fiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

7 Teşrinsani 1337 
Adliye Encümeni Reisi ' Mazbata Muharriri 

Eskişehir Canik 
Abdullah Azmi Ahmed Nafiz 

Kâtip Âza 
Niğde İçel 

Ahmed Hilmi Ali Haydar 
Âza Âza 

Konya Biga 
Musa Kâzım Hamid 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — İdari bir 
meseledir. Burada müzakeresine lüzum yoktur. 

SIRRI B. (İzmit) —- Kanunen kalebent ce
zasına mahkûm olanların kürek cezası çektiri-
lenlerle bir dam altında bulundurulması gayri-
caiz olduğuna dair burada uzun uzadıya müna
kaşa cereyan etmişti. Bendeniz şu zeminde olan 

1 1 . 1 3 3 7 C : 1 
» mütalâatımı Adliye Vekili Beyefendi Devletin 
s kale ittihaz olunacak yeri olmadığı için mahkeme

lerden kalebentliğe mahkûm olanlar da zarure-
ten kürek cezası çektirilmekte olduğunu söylemiş
lerdi. Ondan sonra bendeniz ruhu kanuna muva
fık olmıyan şu hareketin, âdeta hükümet namına 
zulüm teşkil eden şu muamelenin gayri caiz oldu
ğundan bu usulün idamesi gayri caiz olacağını 
beyan eden bir kanun lâyihası ile Heyeti Umu
miyeye müracaat etmiştim. Adliye Veküi Beye 
fendinin şimdi şu vesile ile hakikata; rücu ede
rek adalete muvafık surette beyanı mütalâa et
melerini pek eski hatalarının tashihine doğru 
atılmış bir hatve gibi telâkki ederek sözlerini bir 
senet ittihaz eder ve binaenaleyh kalebentlerin 
hiç bir zaman kürek cezalılarla beraber bulun
durulması gayri caiz olması hakikatini itiraf et
tiklerini söylemek isterim. O halde bu adamın 
evrakının münferiden buraya gelmesi iktiza te-
mezdi. Dahiliye ve Adliye vekilleri muhabere 
ederek bunu tatbik edebilirlerdi. Bu münferit 
muameleyi buraya sevk etmeleri vesilesiyle tek
rar söylemek isterim ki, Heyeti Aliyeleri gayri -
kanuni olarak ceza çekmekte olan birçok maz
lumların cezalarını tadil etmek mecburiyetinde
dir. Ümit varım ki; Adliye Vekili Beyefendi 
bu hususu tashih edecek bir tedbir ittihaz buyu
rurlar. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B 
(Saruhan) — Efendim, evvelâ bu münferit me
selenin buraya gelmesinin sebebini arz edeyim: 
Talât Efendi ismindeki zat Konya İstiklâl mah-
kamesince rüşvet almak ve vermek meselesinde 

-fer'an zimethal olduğundan dolayı kalebentlik 
cezasiyle mahkûm olmuş ve İstiklâl Mahke
mesinin ilânımda işbu cezanın Kastamonu'da 
infazı kaydı dercolunmuştur. Meclis namına 
icrayı hüküm eden ve mukarreratınm tadili için 
tariki kanunisi bulunmıyan istiklâl mahkemesi 
hükmünün bu sarahati karşısında tebdile imkâ
nı kanuni olmadığından dolayıdır ki, o zatın 
vuku bulan müracaati üzerine istiklâl mahkeme
sinin o kaydının tebdili için buraya gelmiştir. 
Binaenaleyh bu kararda bir noktai nazar vardır 
ki, efendim, onu arz edeceğim. Şimdi o zat Si
nob'u istemiştir. Eğer Meclis kararım Sinob'a 
naklolunsun diye bir kayıtla çıkarırsa, yarın zu
hur edecek her hangi bir sebeple Sinob'dan kal
dırılmak lâzımgeldiği zaman yine Meclisin o ka-
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î : 109 12. 
rârihı bozmak ve bir daha yeniden karar ver
mek lâzımgelecektir. Halbuki Adliye Vekâleti 
mahkûmini dilediği mahallerde ve kanunun tas
rîh ettiği münasip bir mahalde ikamet ettirme
ye sâlâhiyettar olduğu için bendeniz bu mazba
tadaki Sinob kaydının kaldırılmasiyle doğrudan 
doğruya ifayı muamele olunmasının Adliye Ve
kâletine havale olunmasını ve Adliye Vekâleti
nin o şahsı Sinob veyahut diğer bir mahalde ika
met ettirmekte serbest bırakılmasını rica ede
rim. 

Sonra Sırrı Bey kardeşimizin evvelce vuku-
btilan suali üzerine bu kalebentlikler hakkında 
müzâkere cereyan etmiştir. Bendeniz o zaman 

^ da bunun zaruretten mümbais olduğunu söyle
miştim. O zarureti söylemekle bendeniz arkasını 
tabiî bırakmadım. Kalebentlerin, kalebentlik ce
zasının sureti infazına dair bir teklifi kanuni 
Heyeti Vekilede bulunuyor. Fakat daha çok 
mesaili mühimme ile meşgul olduğumuz için iki 
aydan beri orada bulunan teklifi kanuninin çık
ması için Öyle zannederim ki, üç beş gün veya
hut bir hafta, on gün daha lâzımdır. O zaman 
mevcudölaıı bu zarureti şekli âhara tebdil etmek 
kabil olacaktır. Yani kalebentlik cezalarının su
reti infazı ve ademiinfazı karşısında ittihaz edil
mesi lâzımgelen mevat tanzim edilmiştir. Heyeti 
Vekilededir. Derdesti takdimdir. Çünkü her 
maddenin ayrı ayrı tetkikine mütevakkıftır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, Talât Efendinin nakli dolayısiyle şu
rasını arz etmek isterim ki, mademki hüküm is
tiklâl mahkemesinde verilmiştir. İstiklâl mahke
mesinin kararını ancak Meclisi Âliniz tebdil ede
bilir. Burada onun hakkında uzun söylemek is-
mem. Yalnız şurasını kaydetmek isterim ki, ka
lebentlik ile kürek cezalarının arasında pek bü
yük fark vardır. Vâzlı kanunun bu cezaları ayrı 
ayrı v az "etmesindeki maksat ve gaye başkadır. 
Nasır oluyor da biz vâzıı kanunun vaz'ettiği kai
denin hilâfına, bir kalebent mahkûmunu bir kü
rek mahkûmu gibi hapsederiz1? Kürek cezası tah
fif edildiği zaman kalebentliğe tahvil ediliyor. 
Tahfifi cezaya uğrıyan bir kalebent, kürek ceza
sına mahkûm olmuş gibi hakkında muamele ya
pılıyor. Bu hiçbir vakit adalet olamaz. Zaruret 
buyurdular. Bendeniz kanunun karşısında zaru
retin hiçbir mânası olmadığını iddia edenlerde
nim. Zaruret, as! Zaruret, tık! Hayır efendiler! 
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Kanunun emri karşısında zaruret olamaz. Kanu
nun emri karşısında kanunu infaz etmek olur. 
Kaleleri yoksa her hangi bir yeri kale ittihaz 
ederek orada çalışmasını temin ederler. Binaen
aleyh bundan dolayı müsebbiplerin mesul olma
sı lâzımdır. Bunun karşısında Meclisi Âlinizin 
sükûtu, kanuna vurulan- darbeleri temdidetmek-
ten ibaret kalır. 

REİS — Efendim bu mevzuun haricindedir. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Dolayısiyle açılmıştır. Mevzuun dahilindedir. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Şimdi kanunun tatbikatına ait tekâ
lif karşısında hotserane iddiada bulunmak ha
kikaten kanunsuzluktur. Şükrü Bey biraderimi
zin kanunun infazı yolundaki mütalâasının kar
şısında hürmetle eğilirim.'Fakat dâvayı yanlış 
tutuyorlar. İddia ediyorlar ki; kalebent cezaları 
kürek cezalariyle beraber görülüyor. İddia edi
yor ki; kürek cezaları kanunun dairesinde in
faz edilmiyor. Bizde kürek cezalarının sureti 
infazı hakkında salâhiyeti kanuniye istimal edil
miyor. Ben derim ki; onlar kalebentlikten daha 
dûn olan mahpuslarla beraber ceza görüyorlar. 
Hattâ cezaları kanun, cünha ve cinayete aidol-
mak üzere tasrih ederken envaınm sureti icrası 
hakkında tarif atta dahi bulunur. Hapis cünha
dır. Hapsin sureti ifası : hakkındaki tarif atta 
(Mahkûmun hapsane ittihaz edilen daire dâhi
linde bulunmasıdır) der. İşte kalebentler de öy
ledir. Bu başka suretle de tevil olunabilir. Y'aıü 
onun telâkkisi gibi kalebentliğin icabettiği da
ha dûn bir ceza ile tevil olunabilir. Kürek cezası 
tatbik ediliyor, demek doğru değildir. 

Sonra bundan evvelki celsede arz etmiştim. 
Meselâ bizdeki irtikâp ve irtişa mahkûmları ka
lebentlik cezasına uğramışlardır. Şimdi her han
gi bir irtikâptan dolayı mahkûm olan bir ada
mın kale bulunmadığından dolayı ki - o da bir 
hatadır. Kalenin bulundurulması lâzımdır veya
hut bu şekildeki cezanın tebdili lâzımdır - kale 
bulunmadığından dolayı kalebentleri şehirde 
bırakmak da caiz midir? 

LÛTFİ B. (Siverek) —Kale var efendim, 
Ergani Kalesi var. 

SIRRI B. (İzmit) — Sinob var. 
ADLİYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (De

vamla)—- Sinob Mebusu arkadaşlarımız söyle-
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sinler. Bu hususta muhaberatta bulundum. Si
nob'da eski usulde kale yoktur. Harabolmuştur. 
Kâfi değildir efendim. Binaenaleyh bendeniz 
tekrar arz ediyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Şimdiye kadar kalebentlik cezası nasıl ora
larda infaz ediliyordu ise yine öyle olsun. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Bu yoksulluğun ihdas ettiği zarureti 
def için Adliye Vekiliniz bir lâyihai kanuniye 
hazırlamıştır ve yakında Meclise verecektir. 
Eğer bendenize, kalebentliğe mahkûm olanların 
şehirde gezmelerine dair tefsiri bir karar verir
seniz elbette infazı ile mükellefim. Bu hususta 
ne dereceye kadar muvafakat edersiniz! 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim 
buyurdunuz ki; Ben bunları cünha gibi hapse
diyorum.. Zannediyorum ki, Meclis yanlış bir 
şey tasvibetmiş olacaktır. Siz yalnız zaruret 
hususunda mı ısrar buyuruyorsunuz1? Şurasını 

.ilâve ediyorum ki, kalenin içerisi olması şart 
değildir. 

ADLÎYE VEKİLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa
rahati) — Şarttır. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Coğraf
yayı açarsınız. Erzurum Kalesi, Diyarbakır Ka
lesi diye görürsünüz. Bunların hepsi kaledir. 
Dört bir etrafının surlarla muhat olması şart de
ğildir. Bahusus Erzurum'un etrafı mahsurdur. 
Dört de kapısı vardır. 

ADLİYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan)'— Şimdi efendim, evvelce Bodrum, Ak-
kâ, Sinob, Diyarbekir gibi kaleler olduğunu bi
liyoruz. Fakat bugün bu kalelerin hiçbir tanesi 
kalmamıştır. Diyarbekir'de mevcut kalebentler 
hüsnü idare edilemediğinden ve bunlar hakkın
daki cezalar lâyikiyle infaz olunamadığmdan do
layı ahar mahalle kaldırılması hakkında bendeni
ze telgraf var.. Rica ediyorlar, binaenaleyh kale 
tâbiri içerisinde tatbikat yapmanın bugün müm
kün olmadığını anlıyan Adliye Vekâleti başka 
türlü teklif atta bulunmuştur. Ondan başka türlü 
çare olduğunu ben bilmiyorum. Bir karar verir
seniz ben tatbik ederim. 

RE ÎS — Efendim Meclisi Âlinin nazarı dik
katini şu noktaya celbederim. Mevzuu müzakere, 
Talât efendinin Kastamonu'dan Sinob'a nakli me
selesidir. Adliye Vekili Sinob kaydiyle mukayyet 
olmasın, diyor. Diğer mesele,.meseleyi müstehire 
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olmak suretiyle zuhur etti. Mevzuubahis değildir. 
Bunun için bir teklifte bulunursanız müzakere 
açarız. Buyurun encümen namına Nafiz beyefen
di encümen mazbatası dâhilinde söyleyiniz. 

NAFİZ B. (Canik) — Bendeniz de Reis be
yefendinin buyurdukları izahat dâhilinde mâru
zâtta bulunacaktım. Reis beyefendi tasrih buyur
dular! Efendim kalebentlik nefiy ve hapis ceza
larını müstelzimdir. Her ikisi de kalebentlik ce
zası içinde dâhildir, Binaenaleyh kalebentliğe 
mahkûm olan bir zat o mahallin hapishanesinde 
mahkûmiyetini ifa etmez, mutlaka tarafı âhara 
sevk edilir. Ve orada mahkumiyetini ifa eder. 
Sonra bir kale dâhilinde hapsedilmesi lâzımdır. 
Çünkü hem nefiy, hem de hapis cezalarını müs
telzimdir. Şimdi bu Talât Efendi hakkında istik
lâl mahkemesi hükmünü verdiği zaman, Konya'
da hüküm verilmiş ve Konya'da verdiğinden do
layı Kastamonu'da mahkûmiyetini ifa etsin, diye 
bir karar vermiş. Yani bu adam Kastamonu'ya 
nefyedilmiştir. Fakat Hükümetçe ' Kastamonu 
kale ittihaz edilmemiştir. Encümen düşündü ve 
kale dâhilinde ifayı mahkûmiyet etmesini teem
mül etti. Daha yakın olan Sinob vardır, ve orası 
öteden beri Hükümetçe kale ittihaz edilmiştir. 
Oraya nakli münasip görüldü. Adliye Vekili be
yin buyurdukları mesele Meclisi Âlinize ait bir 
meseledir. Encümene taallûku yoktur. 

Sonra müstedinin ayrıca bir meseleden daha 
bahsetmesi vardır. Kastamonu Hapishanesinde 
benim kardeşimin kaatili olan bir insan vardır. 
Benim burada bu kaatil ile bir hapishanede bu-
lunmaklığım doğru değildir. Benim hayatım 
noktasından da caiz değildir. Bundan dolayı nak
lim icabeder, diyor. Bu da mühim bir sebeptir. 
Binaenaleyh esas hakkında uzun müzakereye ha
cet yoktur. Bendenizce bir an evvel karar verip 
vakit geçirmemek daha doğrudur. 

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

Mazbatayı reyinize arz etmezden evvel Ad
liye Vekilinin bir teklifi var ki, mazbatada 
Sinob kaydı olmasın diyor. Bu nokta üzeri
ne encümenin mütalâası var mı efendim? 

NAFİZ B. (Canik) — Bendeniz arz et
tim. Encümenin bu hususta mütalâası yok
tur. Heyeti Celileniz nasıl karar verirse, Hü
kümetçe kale ittihaz edilen diğer yerlere nak-
ledilebilir. 
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KADRİ B. (Diyarbekir) — Bu meselenin 

Meclise taallûku yoktur. Nakli mahkûmindir. 

REİS — Adliye Vekili Bey, (Sinob) kay
diyle mukayyedolmamasıııı teklif etti. Evvelâ 
bu ciheti reyinize arz ediyorum. Maz
batadan Sinob kaydının tayyını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı «adaları) 
efendim, Adliye Encümeni mazbatası Kasta
monu'dan Sinob kalesine nakledilsin yolun
dadır: Adliye Vekili Bey ise Sinob kaydiyle 
mukâyyedolmamasını teklif ediyor, Sinob kay
dı kalksın, Hükümete salâhiyet verilsin. Kas
tamonu'dan nakline muvafakat ediyor. Sinob 
kaydiyle mukayyedolmasma muvafakat etmi
yor. Bunu reyinize arz ediyorum. Sinob kay
dının mazbatadan tayyını kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum ki, nakle 
taallûk eder. Adliye Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
mişti!. 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Kon
ya'nın Piripasa mahallesinden tbrahimoğlu Şer
it ekir'in evrakı hükmiy esinin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası, 

REİS —• Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Konyalı Şer Bekir hakkındaki hükmün tas
dikine dair Adliye Encümeni mazbatası : 

Konya hâıdisei isyaniyesinde methaldar ol
duğu iddiasiyle maznununaleyh olan Konya'
nın Piri Paşa Mahallesinden îbrahinıoğiu Şer 
Bekir'in fer'an zimethal bulunduğu sabit ol
masına binaen üç sene kalebentlik cezasına 
mahkûmiyetine dair Konya Merkez Bidayet 
Mahkemesinden sâdır olan 9 Haziran 1337 ta
rih ve 427 numaralı ilâm ve evrakı raütefer-
riası encümenimizee mütalâa ve icabı müzakere 
edildi. 

Hükmü mezkûrun ilâmında münderiç esbabı 
mucibei kanuniyeye müstenit ve usulü kanunu
na muvafık görülmüş olduğundan tasdikinin 
Heyeti Umumiyeye arzı ittifakla karargir oldu. 

10 Teşrinisani 1337 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata .M. 

Eskişehir Canik 
Abdullah x\zmi Ahmed Nafiz 
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Kâtip Âza Âza 
Niğde Konya İçel 

Mustafa Hilmi Musa Kâzım Ali Şevki 
Âza 
Biga 

Hamid 

Fıkrai hükmiye 
İcabı keyfiyet bilmüzakere : Maznununaleyh 

Şerbekir her ne kadar inkârı cürmediyorsa da 
merkumun hâdisei isyaniye esnasında dairei 
hükümete gelip aşağı - yukarı inip çıkmakta ve 
polis müdürü Yakup Rüştü efendinin odasında 
oturup bâzı gûna emir telâkki etmekte olduğu 
gibi çarşı karakoluna da memur edildiği ve so
kakta nezdinde. müsellâh eşhas ile dolaştığı is-
tima kılınan şuhudun maalkasem ve aledderecat 
sebk eden şahadatı ve kendisinin Delibaşı tara
fından cebren getirildiği ve asayişin muhafazası 
için Çarşı Karakoluna götürüldüğü hususunda
ki ikrarı ile anlaşılmış ve hareketi vakıası va
kada fer'an zimethal derecesinde olup Hiyaneti 
Vataniye Kanununun ikinci maddesinin fıkrai 
saniyesinin matufunaleyhi olan Kanunu cezanın 
45 nci maddesine muvafık bulunmuş olduğun
dan maddei mezkûrenin fıkrai mahsusası hük-
müne tevfikan hakkında on sene kürek cezası 
bittakdir kendisinin gayrimüsellâh olup yağma-
gerlik ve saire ve cepheye asker sevk etmek gibi 
efale cüreti hakkında temini kanaate hadim de-
lâile destres olunamaması cürmünde esbabı mu-
haffefei takdiriyeyi teşkil etmekle Kanunu Ce
zanın 47 nci maddesinde fıkrai mahsusasına tev
fikan ve mebdei tevkifi olan 12 Haziran 1337 
tarihinden itibaren mezkûr on sene kürek cezası
nın üç sene kalebentliğe tahviline, fiilin sübııtun-
da ve cihatı sairede ittifak ve ancak tahfifi ceza 
hususunda ekseriyetle ve yüz yirmi kuruş ma
sarifi muhakemenin tahsiline karar verilerek 
müddeiumumi bey ve mahkûm hazır oldukları 
halde tarafı Riyasetten metni kanun kıraatiyle 
beraber alenen tefhim kılındı. 

29 Haziran 1337 . 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Buna bir 

cürüm isnadedilmiyor. Ve esbabı sübûtiyede de 
bir cürüm zikredilmiyor. Sokakta geziyormuş. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Encümen 
söz söyliyecek mi? Encümenin mazbatası ki, tas
dikini mutazammmdır. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Hükmün 

180 -



tasdikini kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Ekseriyet bu cihettedir. Hüküm kabul edilme
miştir. Şu halde hüküm mürtefidir. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

/. — Koçgiri Tahkik Heyetinin Sivas'a vâ
sıl olduğuna dair telgraf 

REÎS — Koçgiri meselesi için gönderilen He
yeti Tahkikıye, Sivas'a muvasalat ettiklerine da
ir telgraf veriyorlar. Meclisi Âlinize arzı malû
mat ediyorum. 

3. — AZAYI KlRAM MUAMELÂTI 

1. — Üçüncü şubeden ecümenlerdeki mün-
hallere yapılan intihap 

REİS — Birinci şube riyasetine Erzurum 
Mebusu Durak Bey intihabedilmiş, üçüncü şu
beden iktisat Encümenine Çorum Mebusu Sıd-
dık, Erzurum Mebusu Necati, Bitlis Mebusu Yu
suf Ziya beylerin intihabolundukları bildirili
yor. 

MUSTAFA B. (Tokad) •— Şubeler içtima 
etmedi. Ne vakit içtima yapmışlar da intihap ic
ra etmişler? Hep elden yapıyorlar. (Gürültüler) 

REÎS — Münhal bulunan ve memleketlerine 
giden zevatın yerlerine intihap icra edilmiştir. 

MUSTAFA P>. (Tokad) — Şube içtima eder 
ondan sonra intihap yapar. Kim içtima etmiş? 
Ben de o şubedeyim. 

REİS — Posta Telgraf Encümenine Şükrü 
Bey Cahik, Kavanini Maliyeye Sabri Bey, Lâyi
ha Encümenine Durak Bey, Derviş Bey, Maarif 
Encümenine Hamdi Bey Diyarbekir, Muvazenei 
Maliye Encümenine Hacı Feyzi Bey Elâziz, Na
fıa Encümenine Sıddık Bey Çorum, Şükrü Bey 
Canik intihabolunmakla şube, münhal bulunan 
encümenlerin intihabatmı ikmal etmiş ve inti
hap mazbatası da şubeyi teşkil eden zevatın im-
zalariyle mümzadir. Meclisi Âliye malûmat ka
bilinden arz ediliyor. 

9. — SUALLER 

/. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, vi-
lâyatı meşgule memurininin maaşatına dair Ma
liye Vekaletinden sual takriri 

REÎS — Tunah Hilmi Beyin, vilâyatı meş
gule memurininin maaşatına dair Maliye Vekâ> 

letiden sual takririni Maliye Vekâletine tebliğ 
ediyoruz. 

2. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, ce
mimi siyasiye ve askeriyeden dolayı mahkûm 
olanlar Hakkında Adliye Vekâletinden sual, tak
riri 

REÎS — Tunah Hilmi Beyin, ceraimi siyasi
ye ve askeriyeden dolayı mahkûm olanlar hakkın
da Adliye Vekâletinden sual takririni Adliye Ve
kâletine tebliğ ediyoruz. 

3. — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin, ca
mi imamlarının askere celbedilmesi esbabına dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinden sual takriri 

REÎS — Cami imamlarının askere celbedil
mesi esbabına dair Kayseri Mebusu Âlim Efen
dinin Müdafaai Milliyeden suâl takririni vekâ
leti aidesine gönderiyoruz 

4. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya ovası ameliyatı iskaiyesi hakkında Nafıa 
ve Sıhhiye vekâletlerinden sual takriri 

REÎS — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya ovası ameliyatı iskaiyesi hakkında Na
fıa ve Sıhhiye vekâletlerinden sual takririni 
aidolduğu vekâletlere tebliğ ediyoruz. 

5. — Dersim Mebusu Hasan Hayrı Beyin, 
sekiş maddelik Dahiliye Vekâletinden sual tak
riri 

REÎS —•• Dersim Mebusu Hasan Hayı-i Be 
yim Dahiliye Vekâletinden sekiz maddelik sual 
takririni Dahiliye Vekâletine göndereceğiz. Ce
vabını aldığımızda yahut şifahi cevap verdiğin
de icabını icra ederiz. 

10. — İSTİZAH 

1. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Diyar
bekir Maarif Müdürü ile Sultani Edebiyata Mual
liminin tebdil edilmelerinin sebebine dair istizah 
takriri ve Maarif Vekili Hamdullah Subhi Beyin 
cevabı 

REİS — Evrakı varidemiz bitmiştir. Ruzna-
mei müzakerat.ımızda Maarif Vekâletinden olan 
istizahın mabadı var. (Sözlerimiz mahfuz mu
dur? Sesleri) efendim, maalesef esami listesi 
mevcut değildir. Yeniden söz alınız. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendiler iti-



X—1—1MU • X*t . A 

raf ederim ki, dün vekili muhteremin beyana- I 
tını bir sükûn ve sükûnetle dinlemeye muvaffak 
olamadım. Çünkü beyanatı âlileri bendenizi 
hayretten hayrete ilka etti. Çünkü hakkın, ha
kikatin tabaka tabaka, derece derece örtüldü-
ğünü, setredildiğini gördüm. Hakikate vâkıf 
olan ruhum tuğyan etti. Ihtiyarsız sükûn ve sü
kûnetimi ihlâl eyledi. Efendiler; güneş çamur
la sıvanıyor. Her sözün temini muvaffakiyet na
mına söylenmesi mubah addolunuyor. Bendeniz 
vekili muhteremin izah, istizah mesaüinde fev
kalâde maharetlerine vâkıf idim. Fakat bu ka
dar ince maharetlerini bilmezdim. Mademki 
söz bir vergiye tâbi değildir, mademki her sözün 
söylenmesinden sahibi müteessir olmaz, madem
ki hüküm söze göredir. Şu halde emin olabilir
siniz ki, vekili muhterem sözleriyle, hitabetleriy-
le daha çok hakayikı serd eder, daha çok ha-
kayikı gizler. Bendeniz öyle zannediyorum ki, 
vekili muhterem sıkıştıkları zaman, (himmet 
tabana) dedikleri gibi, himmet zebana diyerek 
kâh kitabı rüyadan, kâh kitabı hülyadan bi
rer faslı zerrin açıyor. O kadar temdih edi
yor ki; bendeniz bile az kalıyor kerametlerine 
kail olacağım geliyor. Fakat efendiler rica 
ederim. Keramet alâmetsiz olmaz. Kerametle
rine başladıkları vakit biraz alâmet, biraz 
delil göstermek icabeder. Eğer keramet bilâ-
alâmet olursa o şeyhin kerameti kendisinden 
menkul menzilesine düşer. Binaenaleyh vekili 
muhterem o kadar maharetleriyle, o kadar 
incelikleriyle beraber birkaç yerde falso 
yapmaktan kendilerini alamadılar. O nokta
ları işaret ettim. Nazarı dikkatinize arz ede
ceğim. 

Bendeniz iddia etmiştim ki; Bitlis'de mek
tebi iptidai bile yoktur. Kendileri o vakit 
bendenize cevap verirken değil iptidai mek
tebi, sultani mektebi dahi olduğunu ileri sür
dü. Evvelsi gün bendeniz bu iddiamı tekrar 
ettim. "Kendileri geldiler, itiraf ettiler. Evet 
evvelce şu veya bu maiyetimden aldığım ha
bere göre Heyeti Âliyenize bunu söylemiş
tim. Böyle teminat vermiştim, dediler. Fakat 
düşünemediler ki, kendi lisanlariyle kendi hü
kümlerini verdiler. , 

Efendiler, bendeniz Bitlis'te mektebi ipti
dai yoktur dememe karşı, kendileri, değil ip
tidai, sultani mektebi bile vardır dediler. Ve 
Heyeti Celilenizde kendilerini alkışlattılar. ' 
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I Heyeti Celileniz de tabiîdir ki; itimat reyini 
buna istinaden verdiniz. Şimdi geliyorlar, di
yorlar ki; bana maiyetim böyle söyledide ben 
de geldim sizi temin ettim. Şu takdirde iti
mat reyi kalır mı? Çünkü itimat reyi o esasa 
istinadetmişti. O günkü istizah bu esasa müs
tenitti. Şu halde rica ederim itimat reyinin 
mevcudiyeti kalır mı? Efendiler fetva söze gö
redir, sureti beyana göredir. Sureti beyanda 
asılsızlık tahakkuk ederse fetva yoktur, iti
mat, vekilin beyanatına iptina etmiştir. Ve 
eder. Vekilin beyanatının aslı yoksa itimadın 
da hükmü kalmaz? Bendeniz iddia ediyorum 
ve nazarı dikkati âlinizi celbediyorum. Vekili 
Muhterem sizi, Heyeti Celilenizi iğfal ile itimat 
reyini almıştır. Binaenaleyh halihazırda or
tada itimat yoktur vekil sakıttır ve bu süku
tunu-da kendisi itiraf etmiştir Binaenaleyh 
yedi aydan beri vekâletleri gayrimeşrudur. 

MAARİF VEKÎLÎ HAMDULLAH S ÜB-
HÎ B. (Antalya) — Bu ciheti nazarı dikkati 
âlinize arz edeyim ki, iğfal yoktur Bir hata 

I vardır Hatanın esbabını izah ettim. Kendile
rinin doksan dokuz madde, üzerinde isabet 
ettikleri tek bir maddedir. Elliyi iki bin yap
tıkları halde bendeniz iğfali mevzuubahsetme-
dim. Benim bu iğfalim mevzuubahsetmek için 
daha kuvvetli vesaikim vardır. Binaenaleyh 
ifğal sözünü geri alsınlar. (Geri alsın sadaları, 
devam sesleri) 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Efendiler, 
bu ciheti kemali ehemmiyetle nazarı takdiri
nize arz ediyorum; Meclisi Âlinin takdiratı-

I na bırakıyorum, tğfal ise iğfal desin, değilse 
değil desin... 

MAARlF VEKİLİ HAMDULLAH SUB-
Hî B. (Antalya) — Kendilerinin elinde bir 
tek aded mevcudolmadığı halde istanbul'dan 
iki bin kişiyi celp ve davet etmiştir, demele
rine mukabil ben iğfal kelimesini istimal et
medim. Ben on kişiyi göstermelerini rica et
tim. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Ben mebu-
I sum, vekilin sözü ile mebusun sözü arasında 

fark vardır. Ben itimat reyi almıyorum siz 
itimat reyi alıyorsunuz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUB-
I Ht B. (Antalya) — Siz memleketten itimat 
• reyi alıyorsunuz. 
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YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Evet ben mille

timden itimat reyi almışım. (Patırtılar) 
Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen

dim, hakikaten iğfal demek, kasten bir kimseyi 
aldatmak demektir. Bu, bugüne kadar ispat 
edilmediği için birbirimiz hakkında bu gibi söz
ler, kelimeler kullanmamalıyız. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — ispata hacet 
yoktur. Kendileri itiraf etmişlerdir. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — iğfal tâbiri çirkin
dir. Çünkü Hamdullah Suphi Bey iğfal etmişse 
biz de muğfel oluyoruz. Muğfillik daha çirkin
dir. Rica ederim bu sözü geri alsınlar. (Geri al, 
sadaları) 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Efendiler bir 
vekil... (Geri al, sesleri, sağdan devam sadaları) 

MEMDUHB. (Karahisarı Şarki) — Bey
efendinin sıfatı mebusiyeti vardır, sözünüzü geri 
alınız. (Ne bağırıyorsun, geri almıyaeaktır sö
zünü, sadaları, geri al, sesleri ve patırtılar) 

(Bu sırada Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazret
leri Makamı Riyaseti işgal buyurdular.) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Peki geri al
dım... Efendiler bir vekil maiyetinde bulunan... 

SOLDAN BÎR MEBUS — Sözünü geri alsın. 
REÎS — Geri aldıklarını söylemişlerdir, îşit-

miyenler varsa işitsin, iğfal sözünü geri almış
tır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Rica ederiz bu mese
le... (Ayak patırtıları) 

REÎS — Rica ederim söz almıyanlar, söz söy
lemesinler. 

VEHBÎ B... (Karesi) — Efendim ayakta ce
vap vermesinler. 

REÎS •— Oturunuz. 
YUSUF ZÎYA B. (Bitlis). — Efendiler bir 

vekil maiyetindekilerden şu söyledi, bu söyledi 
diyerek buraya gelip o sözlere iptinaen Heyeti 
Aliyenize teminat verebilir mi ? Bir vekil ki, ken
di idare ettiği muhiti kendi gözleriyle görmez 
kendi kanaati ile idare etmez, kendisi nüfuz et
mezse o vekilin idaresine, körü körüne idare de
nilmez mi? Zemin ve zaman körü körüne idare
ye mütehammil değildir. 

Efendiler; Vekili Muhterem bendenize müba
lâğa isnadediyorlar. Bendeniz de aynı suretle 
hitabediyorum. Şimdi tarafeyn yekdiğerine bu 
isnadı yaparken, bu isnadın hakikatini bulmak 
imkânı yok mudur ? Tarafeynden hangisinin 
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doğru söylediğini tahkik edecek vesait mevcut 
değil midir? Bendeniz bunun mevcudplduğunu 
söylüyorum. Bu beyanatımı tevsik için işte Ma
arif îdaresi, işte maarif kuyudatı, işte verdiği 
harcıraihlar, işte azlettiği kimseler, işte muame-
lei askeriyeler, işte ahzı asker şuabatı, rica ede
rim, bunlar tetkik edildiği zaman benim mi doğ
ru söylediğim yoksa kendilerinin mi doğru söy
lediği tebeyyün etmez mi? Hakikati tebyin için 
bunlardan büyük delâil mi ister? Bendeniz di
yorum ki; Vekili Muhteremin evvelki günkü 
beyanatları kamilen müdafaa maksadiyle hazır
lanmış şeylerdir. Çünkü buyurdular ki; ben
deniz istanbul'dan gelenlerin yüzde yetmişinin 
kendileri tarafından hizmete alındığını söyle
mişim. Hayır efendiler ben böyle söylemedim. 
ikinci senei devriye 16 neı içtimain zabıt ceri
desinde ifadatım mündemiçtir. 4 Nisan tarihiy
ledir. Arzu eden muhterem arkadaşlarım müra
caat edebilirler. Bendeniz söylemişim ki; İstan
bul'dan gelenlerin yüzde otuzunu hizmete al
mışlardır. O sırada gelenlerin yüzde otuzunu 
hizmete almışlardır. Çünkü vekâletleri o sıra
da idi. Bunlar olsa olsa 400, 500 olur. Yüzde 
otuzu ise yüz elliden fazla etmez. Bugün de id
dia ediyorum ki, gelenlerin yüzde otuzunu de
ğil, yüzde ellisini almıştır. Zannederim bunda 
mübalâğa yoktur. Bendeniz iddia ediyordum 
ki; memurini, mensubini maarifi, meslekten ye
tişenleri her biri beşer, onar sene tahsile hasrı 
hayat etmiş adamları bilâkayduşart, kanunsuz 
olarak azlediyor. Kendileri buna cevap verir
ken, bir sultani müdürünün terbiyevi kelimesi
ni (triboy) okuduğundan bahsettiler. Efendiler 
rica ederim, gerek sultani müdürleri, gerek ida
di müdürleri, gerek maarif müdürleri, ya darül
fünundan yahut darülmualliminden veya Mek
tebi Mülkiyei Şahaneden veyahut Hukuk Mek
tebinden mezundurlar. Böyle olmayınca ne 
mektep müdürü, ne maarif müdürü olamazlar. 
Bu mekteplerden mezun olan bir efendi nasıl 
olur da terbiyeviyi (triboy) okur ve (triboy) 
okuduğunu ne ile anlamış? Farz edelim ki, (tri
boy) okumuş. Bu, esbabı azil teşkil eder mi? ' 

(Soldan bir ses) —Eder. .... . 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Farz edelim 
ki, etsin, rica ederim, iki yüz kişinin hepsi de 
mi (Triboy) okudu, hepsi triboylu mudur? Eğer 
azletiklerinih hepsi (Triboy) okuduysa, hepsi 
buna müstenitse neye istinadediyor, hangi ka-
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notta, haıigi tahkikata, hangi evraka? Kamın 
biî* memuru azletmek için esbap tadadediyor. 
Vekili muhteremin azlettiklerinin hangisi kanu
na tevafuk ediyor? İşte kanun, işte azlettikleri. 
Bir memuru azletmek, hayatı ailesini mahvet
mek ve hayatı maişetini söndürmek eğer vekili 
muhteremin sırf keyfine, arzusuna istinadede-
eekse onun tevlidettiği günahtan bize de hisse 
vardır. Çünkü o bizim itimadımıza mazhar ola
rak o hareketini yapıyor efendiler. 

Bendeniz Diyarbekir'e Maarif Müdürü tâyin 
ettiğini iddia etmiştim. Kendileri de itiraf bu
yuruyorlar. Ve diyorlar ki; tâyin ettiğim zat 
şu meziyeti, şu iktidarı haizdir. Bendeniz tâyin 
ettiklerinin ademimeziyetinden, ademiiktidann-
dan bahsetmedim. Bendeniz kendilerinden daha 
iyi bilirim ki, tâyin ettikleri muktedirdir, ehil
dir, fakat bendeniz iddia ettim ki, onu oraya tâ
yin etmekle askerden kurtardılar. Tâyin ettikleri 
efendi 1312 tevellütlüdür. Bu tevellüt erbabı 
1336 senesi Nisanından sonra kamilen tahtı silâ
ha davet edilmişlerdir. Bunu Heyeti Celileniz 
bilir. 1336 senesi Nisanından sonra tahtı silâha 
davet edilenler meyamnda bulunan bu efendi, 
1337 senesinde vekili muhterem tarafından hiz
mete almıyor. Bunun tarihi tevellüdünün 1312 
olduğunu görüyor ve 1312 tevellütlülerin tahtı 
silâhta bulunduğunu anlıyor, ondan sonra tâyin 
ediyor. Bir defa sormuyor ki; bu adamın mua-
melei askeriyesi nedir? Çünkü aralarında tas-
mim ve tasavvur var, konuşulmuş, mesele biti
rilmiş, pişirilmiş, ondan sonra tâyin ediliyor. 
Efendileri Bir memur tâyin edildiği zaman onun 
tercümei hali, onun tarihi tevellüdü, onun mua-
melei askeriyesi tetkik edilmek usulden değil 
midir? Eğer usuldense bu vekili muhterem bu 
tâyin ettiği zatın tarihi tevellüdünü görmediler 
mi? Gördülerse askerliğini anlamadılar mı? 
Eğer vekili muhterem tercümei hal, tarihi tevel
lüt, muamelei askeriye tetkik etmeden memur 
tâyin ediyorsa korkarım ki, fena bir adamı da 
hizmete alırlar. Çünkü malûmuâliniz; tercümei 
hâl mazinin aynasıdır, tâyin edecekleri zatm 
hayatı sabıkasını gösterir. Eğer böyle tahkik, 
tetkik edilmeden memur tâyin edilirse sonra kü
rek kaçkınları da memuriyete alınmış olur. Bu
yuruyorlar ki : Diyarbekir vilâyeti Maarif Mü
dürü sabıkı Kâmil Efendiyi vali bana yazdı da 
onun için naklettim. Ben de aynı surette mâru
zâtta bulunmuştum. Fakat aramızda fark var. 
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o bir yerde sıçrama yapıyor, bendeniz de olduğu 
gibi arz ediyorum. Vali onu, maarif müdürü sa
bıkını Diyarbekir vilâyeti Ziraat Müdüriyetine 
inha etmiştir. Bendeniz de geçen gün böyle arz 
ettim. Fakat vekili muhterem onu açığa çıkarıp 
da, îhsan Beyi askerlikten kurtarmak için onun 
yerine yerleştirdikten, o zat açıkta kaldıktan 
sonra feryada başlayınca feryadı kapatmak ve 
hakkı sükût olmak üzere Diyarbekir vilâyeti 
bunu Ziraat Müdüriyetine inha etmiş, vekili 
muhterem de yine hakkı sükût olmak üzere bu
na delâlet etmiş ve onun üzerine iktisat Vekâ
letince vazifeye aldırmıştır. Bendeniz Diyarbe
kir Valisi bunu inha etmemiştir demedim. înha 
etmiştir. Fakat feryadını kesmek için yapmış
tır. Binaenaleyh işte Diyarbekir vilâyeti, işte 
Diyarbekir muhaberatı, işte evrakı, işte defatiri, 
bilâdelil, bilâsenet olursa keramet, şeyhin kera
meti kendisinden menkul kabilinden kalır. 

Bendeniz sultani edebiyat muallimliğine Şe
ref Bey namında birisinin alındığını ve askerden 
kurtarıldığını söylemiştim. Kendileri buna ce
vap vermediler. Ancak sultani edebiyat mual
limliğinden açığa çıkardıklarını, Van'a tâyin 
ettiklerini hikâye ettiler ve öyle bir tarzda hi
kâye ettiler ki; yeni tâyin olunuyor zannedilir. 
Keenne bir şey olmamış. Fakat bendeniz böyle 
iddia ediyorum ki; Diyarbekir sultani edebiyat 
muallimi olarak Hamdi Efendi isminde birisi 
bulunuyor. Bunu verdikleri emirle açığa çıka
rıyorlar. Bu, açıkta kalıyor. Yerine 1311 tevel-
lütlü, yani 1336 senesi Nisanından beri tahtı 
silâhta bulunması lâzımgelen bir efendi, vekili 
muhteremin, emriyle, buradan tâyin ediliyor. 
Hamdi Efendi açıkta kalıyor. Feryadediyor. 
Maarif Müdüriyetine aldıkları zat bunun sada-
sını kesmek için işarette bulunuyor. Tutuyorlar 
terfian Van Sultani Müdüriyetine tâyin ediyor
lar, halbuki Van'da mektebi sultani yok, bunu 
tevil ederekten buyuruyorlar ki; Van Başmu-
affliimliğine tâyin ettim. Halbufci verdiği emir
de müdiriyefctir, Hakiki sşü'kûtitur. tştte tâyin 
ettikleri müdür, isite Van, işte evralkı muha
bere. 

Şeref Bey Sulfeni ede-bar̂ at muaıllitmi olrnaik-
la 1336 senesinden beri silâh âlttınida ibutfoınmaîk 
lâzım, 1311 tevellütlü. Tekrar edeyim; 1336 
senasinden beri silâh altında bulunmak lâziim-
gei<en Şeref Bey 1337 sepesittde memur tâyin 
ftdiMyor. Müstesna vaizife ile askerden kurtu-

_- 184 — 



î : 109 12.11 
luyor, tavzif ediliyor. Buyuruyariar M; Di-
yabekir Maarif Müdürü yazdı maiyetime iti-
ımat etmiyeyim mi? Bendeniz (bunun üzerine 
azl^miştim. Bendeniz de zâten ayniyle söyl'e-
nıiştnn. Evet Diyaıibelkir Maarif Müdürü yaz
dı, Vekili Muhterem azlietti. Yerine Malatya 
Maarif Müdiriyetinden açiklta kalan ve asker 
olması lâzınıgelen bir zatı afldırdı, ihattâ hatı
rımda kaldığına göre aynı bu ibareleri de söy
lemiştim. Malatya'da Maarif Müdiriyeti lâğv
edilir, müdür açıkta Jkalır, tarihi tevellüdü 
itibariyle silâh altına davet edileceğini 'hisse
der. İhsan Beyin vedml Beyle olan macerası 
her tarafa laiksettiği gibi Malatya'ya da alkseder, 
(bunun üzerine Diyaribekir Maarif Müdiri ce
didi thisan Beye müracaat »eder, der ki; foeni 
tkuritar. ihsan Bey de ıburaya yazar, Vekili 
Muhterem tarafından 10 - 15 seneden Iberi tah
sile hasrı hayat etmiş, namusu ile faziletiyle 
Diyaribekir'deki bültün inisanlara kendisini -şev-
dirtni'ş bir Sultani müdürü azledilir. Malatya 
Maarif Müdiriyetinden açıkta kaHan zat, sırf 
'askerÜfefcen kurtulmak için tenzili sınıfla Di-
yarbeMr Sultani Müdürü tâyin edilir. Efendi
ler rica ederim, 'bir sultani müdürü bir Maarif 
ımüdürünün; ibunu azÜJedindz ve yerine de filânı 
tâyin ediniz, demesi ile ve yegâne idariyle az
ledilir mi? Buna isnadedilen cürüm neydi? Az
lini ımucib esbabı Ikanumiye neydi? Bunun fiili 
neydi? Eğer sırf keyif için, diğerini kayır
tmak içinse zâlten diye-eeğilın bir şey yolk. Değil
se Maarif müdürü yazdı, azlettim. 

Yalnız Maarif müdürünün işaretiyle bir me-
ımur azlediümez. Orada teyidedile'cek, anî aşı
lacak maksim vardır, makaımı vilâyet vardır. 
Neden sormadılar, neden anlamadılar? Çünkü 
matflutoal'an öyteydi. 

Buyurdular ki; ben Midhat Beye harcırah 
verdim. Faikat bir memuriyetle tavzif etltim de 
ondan sonra verdim. Bendeniz de aynı suretle 
söyledim. Mithat Bey İstanbul'a gidiyor, gide
bilir ya, Mithat Bey validesini getiriyor, getire
bilir ya, fakat Mithat Bey istanbul'a giderken 
mutlak bunu bir vazife ile tavzif etmek ve bu
na harcırah vermek lâzım mıdır? İşte cayi tet
kik olan burasıdır. Tevdi od ilen vazife nedir? 
Kitap celbi, efendiler! Buna tevdi edilen bu va
zife için dört yüz lira, beş yüz masraf ihti
yar edileceğine, burada parasız yahut da yüzde 
beş veya on komisyonculuk ile vesait bulunurdu. 
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Zannedersem Kütüphanei Sudi'nin bir şubesi 
vardı. Buna müracaat edebilirdi ve zannedersem 
yine istanbul'la yüzlerce tüccar alışveriş ya
pıyordu, bunların birisi vasıtasiyle bu muamele 
olabilirdi. Her halde kitap getirmek için Mithat 
Beyin Istaul'a gönderilmesi şart değildi. Mama
fih Mithat Beyin gidip kitap getirmesi matlup 
idiyse, her halde ondan başkasının getirmesi 
kabil değilse ne diyeyim? Fakat bendenizin söy
lediğim, Mithat Bey harcırahı aldıktan sonra 
gitmiş, gelmek istememiş, bunun için tekrar bu
radan avdeti için harcırah gönderilmiş, bunun
la da iktifa edilmiyerek bilâhara Ankara Sul
tanisi müdüriyetine tâyin edilmiştir. Bendeniz 
mumaileyhin hakkında muktedirdir, değildir 
bahsinde değilim. Ankara müdüriyetine tâyin 
edilmiş yine gelmemiş, yine gelmiyecek! 

MAARİF VEKlLl HAMDULLAH SUBHÎ 
B. (Antalya) — inebolu'dan telgrafını aldım. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Temmuz'da 
giden bir efendi harcırah alıyor ve şimdiye ka
dar gelmiyor, terfi ettiriliyor. Yine gelmiyor. 
Tekrar harcırah gönderiliyor. Geliyor. Şimdi 
tebşir makamında İnebolu'ya geldiğini söylediler. 

Efendiler! Nazarı dikkatinizi celbederim. Ve
kil Beyefendi buyurdular ki; ben Konya, An
talya, Kütahya muallimlerine şu meziyetlerin
den, şu iktidarlarından şu •ehliyetlerinden ve şu 
yazmış oldukları eserlerden dolayı masarif i-tab'-
iye ve ikramiye verdim. Bendeniz, verilmesin 
demiyorum, bu hususta kendileriyle beraberim. 
Fakat bu parayı kendi reyi hodlariyle vermek 
salâhiyetini haiz midir, değil midir? Bendeniz 
bu ciheti soruyorum. Maarif idaresinin. Maa
rif Vekâletinin bir Telif ve Tercüme Encümeni 
vardır. Bu kitabı neden bu Telif ve Tercüme 
Encümeni görmedi. Neden takdir etmedi, neden 
tetkik etmedi? Efendiler, bu yolda sarf olunan 
para bundan ibaret değildir. Bunlar çoktur. 
Hattâ bu yağma edilen paradan maarif ketebe-
sine bile hisse düşmüştür ve bundan dolayı ara
larında çok çok münakaşa olmuştur. Ne vakit 
ki maarifin israf atını mübeyyin hesabatı tetkik 
edersiniz, o vakit hayret edersiniz, o vakit ben
denize hak verirsiniz. 

BİR MEBUS BEY — Bütçe harici mi bu 
mnsnrifat? -

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Bütçe dâ
hili olunca ziyan etmek mi lâztmgelir? Yoksa 
avuç avuç, kucak kucak vermek mi lâzım gelir? 
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Milletten hesapla almıyor. Birer birer almıyor, 
milletten nasıl toplandığını biliyor musunuz 
efendiler?. 

Sonra buyurdular ki kongreyi topladım. To
pu topu dört bin lira masraf ettim. Bendenizin 
on bin lira söylememi mübalâğalı buldu. Bende
niz yine iddia ediyorum. Kongre dört bin lira 
ile toplanmamış, on bin lira ile toplanmamış 
ondan daha fazladır. îşte maarif idaresinin ku
yudatı, kongrenin lüzumlu olduğunu ve her va
kit için lâzımolduğunu söylediler. Bendeniz de 
kendileriyle beraberim.. Fakat zaman tâyinini, 
getirilecek eşhasın kimlerden ibaret olacağını 
tâyin ve takdir etmek lâzımdır. Yoksa her ras
geleni kongreye toplamak, her ne zaman olur
sa olsun bunu vakitli vakitsiz toplamak lâzım 
değildir. Kongrelerin teşekkülünden maksat, is
tifade içindir. Kongrelerin teşekkülünde bir 
şey temin edilir. Fakat bu suretle böyle istenil
diği zaman, arzu edildiği zaman kongre topla
makla değil. 

Efendiler; Garbın hafif meşrep nıukallifatı
nı Şarkın azametli rtihu çekemiyor. Bunu tak-
lidettikçedir ki, bu vaziyete düşüyoruz. Vekili 
muhteremin bunun içerisinde çok hisseleri var
dır. Taklidedilecek mahasin taklidedilmiyor. 
Taklidedilmiyecek şeyler taklidediliyor. Benim 
iddiam buradadır. Ben Garb'ın taklidedilecek 
birçok mahasini olduğuna kaaniim. Fakat bizim 
onları taklidetmeyi istememekliğimizdir ki bizi 
bu vaziyete sokuyor. 

Dr. ABİDÎN B. (Lâzistan)— Demin ne de
din? Şimdi ne diyorsun? 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Ben ne dedi
ğimi biliyorum. 

Dr. ABİDÎN B. (Lâzistan) — Dediğini yal
nız kendin anlıyorsun. 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Efendiler. 
son olarak bir şey arz edeceğim. 

Maarif Vekili muhteremi yedi ay evvel bu
radan itimat reyi alıp çıktıktan sonra'bütün 
maarifin esasatımn tahribetmek için baltayı 
eline almıştır. îşte kuyudatı, işte yaptıkları tah
ribat. Ne kadar meslekten yetişmiş, ne kadar 
ilmiyle, irfaniyle bu milletin maarifine çalışmış 
insanlar varsa, malikânesinde çalışan amele gi
bi, hademe, gibi kolundan tutup atmıştır. Yerine 
bilir misiniz kimleri getirmiştirt Ya müddeti 
hayatında gazeteye bir makale, yahut bir risa-
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leye bir şiir göndermiş adamları getirmiş. Bunu 
ne için yapmış? Zannetmiş ki, mutlak muallim 
olmak için ya şair,, ya muharrir olmak lâzımdır. 
Efendiler; şairlik başka, muallimlik, başkadı? 
Bımlar ayrı ayrı sanatlardır. Bunu tefrik ede
memiş maateessüf. Efendiler maarifin bütçesini 
kendi zatî kasası farzetmiş, Kapısını açmış. Ku
cak kucak rasgele vermiş. (Kime vermiş Ziya 
Bey? Sadaları) Maarif Vekili muhtereminin sö
zünü değil, kuyudatını gösteriyorum. Açtığı
nız vakit görürsünüz. Cebimde kime yerdikle
rine dair vesaik vardır. (Vesaiki okuyunuz ses
leri) 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Vesaiki oku
yunuz da tenevvür edelim. Biz Maarif Vekâle
tinden tahkikat yapmıyacağız. Sizi dinliyeceğiz. 
Okuyunuz dinliyelim. 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Hangi mad
desini okuyayım. Sizi işgal etmek istemem. Tes-
bit edeyim de arz edeyim. Bu kadar şey okuna
maz. Heyeti Celilenizi tâeiz etmiyeyim. 

REÎS Pş.— Beyefendi, her sual soran arka
daşa cevap vermek isterseniz nutkunuz hitama 
ermez. 

YUSUF ZİYA B. '(Bitte) — Üst trafmı tak-
diratı aiiyenize terk ederek çekiliyorum. 

OSMAN B. (Lâzistan). — Ziya Bey kardeşi
miz Maarif Vekâletinden bâzı mesaili tesbit ede
rek istizah buyurdular. Perşembe günkü celse
de Vekil Beyefendi Hazretleri; arkadaşımızın 
yapmış oldukları istizaha cevap verdiler. Gerek 
arkadaşımızın sormuş olduğu sualleri gerek Ve
kil Beyefendinin vermiş oldukları cevapları kar
şı karşıya getirdiğimiz anda bâzı neticeler elde 
ederiz. Heyeti umumiyesi itibariyle kendi kana
atimi söylüyorum. Verdiği cevaplar neticesinde 
Vekil Beyin mevkiinin sarsılmamış olduğunu gö
rüyorum. Daha çok söz söyliyecek arkaşla/ım 
vardır. Onların söylediklerinden sonra belki 
Vekil Beyefendinin mevkii sarsılır. Ona bjr şey 
söylemek haddim değil fakat şu ana kadar ce
reyan eden müzakerei mütekabile neticesinde 
Vekil Beyefendinin mevkiinin pek de sarsılma
mış olduğunu görüyorum. Çünkü mesele îştan-
. bul'dan gelenlerin maarife alınması meselesi. 
Sonra memleketimizin asan atîkasrnı, Selçuki'-
lerin, Romalı'ların ve Osmanlı'ların medeniye
tinin tanınması için, kitap telif edenlere para 
verilmesi, sonra levazımı tedrteiyenin İstanbul'-
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dan getirilmesinden dolayı vâki olan bâzı cüzi 
masarifat ve Muallimler Kongresi teşkili, sonra 
İstanbul'da maarife intisabetmek şartiyle gelen
lerin burada hizmete alınması meselesine gelin
ce; bendeniz Anadolu'da ilim ve irfanın tekem
mül etmiş olduğuna kail olanlardan olmadığım 
için ve hattâ pek ziyade bir deverei iptidaiyede 
bulunduğumuz için istanbul gibi şimdiye kadar 
camiai Islâmiyenin, Hilâfetin ve ilmin merkezi 
olan bir yerden muavenet talebetmeksizin yaşa
yamayız. (Doğru sadaları) binaenaleyh eğer bu
nu, tstabulu'un bu ana kadar yetiştirdiği ilim 
ve irfan membalarından Maarif Vekili Bey
efendi istifade etmek emeliyle yapmışsa ben o 
hususta kendilerine muarız değilim. Binaenaleyh 
kitap tabı meselesinde asarı atîkayı tetkik eden 
gençlerimize k i ; bu bizim memlekette şimdiye 
kadar olmamış bir şeydir. Ve maalesef memleke
timizin ne olduğunu ve memleketimizin içinde 
ecdadımızdan ne gibi mevrus asar ve ne gibi iç
timai birtakım hâdiseler ne olduğunu biz bilme
diğimiz için, eğer bunları bize bildirmek için te
vessül eden gençlerimize Maarif Vekili Bey
efendi mükâfat verdilerse, ben bu kürsüden ken
dilerine teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. Ve 
eğer 300 - 500 lira verdiyseler bu hususta pek 
ziyade imsak ettiklerinden dolayı kendilerini 
muatebe ediyorum. Bu hususta parayı ibzal et
selerdi bu memlekete daha büyük menafi temin 
ederlerdi. 

Bendeniz etendiler, Maarif Vekilini müdafaa 
etmiyorum, rica ederim. Sorulan suallere verilen 
cevapları tetkik ediyorum ve neticede kendi fik
rime göre şu kanaati istihsal edebilirim; belki 
Vekil muateptir. Çıksın bir arkadaşımız söyle
sin've söyliyene karşı belki susacağım. Fakat 
Ziya Bey arkadaşımızın suallerine karşı söylüyo
rum. İstirham ederim dinleyin. 

Sonra levazımı tedrisiyenin Anadolu'ya nakli 
meselesi. Levazımı tedrisiyenin nakli için 150 -
200 lira verilmiş. 350 lira da harcırah verilmiş, 
ben Anadolu'nun pek çok aksamını yakînen bili
rim. Bilhassa yeni dolaştığım için, hangi mek
tebe gittimse kâğıt bulamadım, değil kitap. Eğer 
Maarif Vekili Beyefendi İstanbul'da levazımı 
tedrisiye, kırtasiye keşfederek, oraya birisini 
göndererek, aman şunları Anadolu'ya aşır, sana 
da harcırahını vereceğim, masarifi rahiyeni ve 
bunun masarifi nakliyesini vereceğim demişse 
ben yine kendisine, kürsüden teşekkür ediyorum. 

ı o o ı v . x 
Sonra Muallimler Kongresi meselesinde, ben

deniz bu noktada, Vekil Beyefendi bu kongreyi 
davet etmezden evvel Meclisi Âlinin noktai naza
rını istimzacetmiş olsaydılar her halde daha iyi 
yapacaklarına kaaniydim. Fakat bu her halde 
Vekil Beyin içtihatları ve kanaat meselesidir. 
Memlekette maarifi tevsi, maarifin esaslı prog
ramlarını tesbit etmek için yapmışlarsa ona da 
rücu edeceğim. Şimdi ona da geleceğim, o hu
susta da ben kendilerini muhatap tutuyorum. 

Arkadaşımız buyurdu ki; maarifin esasını 
Vekil Bey baltalamıştır. Eğer birim memlekette 
Şimdiye kadar câri olan esasatı Maarif Vekil 
Beyefendi baltalamaya muvaffak olmuşlarsa azîm 
teşekkürler ederim. Çünkü hiçbir ilmî esasa, 
hiçbir millî mefkureye, ananai milliyeye isti-
nadetmiyen maarif usulü payidar olamaz. Nite
kim maarifimiz renksiz, şekilsizdir ve memleke
timizde şimdiye kadar herkes ondan şikâyet ettiği 
halde ıslahı için hiçbir zaman bir semere istih
sal edememişizdir. Binaenaleyh bendeniz kaa-
niim ki, maarifimiz ilmî değildir, çürüktür. Eğer 
Maarif Vekili Beyefendi bu esasatı baltalamış-
larsa bendeniz kendilerine teşekkür ederim ve 
ben fazla olarak kendilerine soruyorum, diyorum 
ki; Türkiye memleketi kırk altı bin köyü ihtiva 
ediyor. Bu köylerin mevkii coğrafilerini, bu köy
lerin vaziyeti iktisadiyelerini ve vaziyeti içti-
maiyelerini nazarı itibara alarak köylünün ter-
biyei fikriyesini, ilmen yükselmesini temin ede
cek tedabir ittihaz etmişler midir, etmemişler 
midir? Memleketin sahai vâsiasını gözeterek şu
nun üzerinde ta en ücra bir köşede bulunan bir 
köylü çocuğu ile ve en merkezi medeniyet ad
dettiğimiz kasabamızın çocuklarını tesavi etti
recek derecede hepsini aynı derecede istifade 
ettirecek bir programla ortaya çıkmışlarsa ve 
on bir aylık vekâleti esnasında bir gayeyi taki-
betmek üzere bir usul ittihaz etmişlerse ben ken
dilerine rica ediyorum; bu kürsüye çıksınlar, 
söylesinler ve böyle bir şey hazırlamışlarsa ve 
böyle bir şey tesbit etmişlerse bendeniz kendi
lerine teşekkür edeceğim. 

HASAN B. (Van) — Âdeta dâvavekili gibi 
müdafaa ediyorsunuz. Sadece rücu ediniz. 

OSMAN B. (Devamla) — Maarif Vekili Bey 
ilmî gayeyi de istihdaf etmeliydi. Bu zihniyeti 
de bütün şümuliyle ihtiva etmelidir. Eğer böy
le maarif için, böyle bir program hazırlamış
larsa, ben kendilerinden böyle bir şey intizar 
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edeceğim. Yoksa arkadaşımızın kendilerinden 
sormuş olduğu sualler Maarif Vekili Beyefendi
nin mevkiini bendenizce sarsamamıştır. Başkala
rı sarsacaksa onu da dinlerim ve ona göre reyi
mi veririm. 

REİS — Efendim,'söz alan arkadaşlarımız 
pek çok olduğuna göre rica ederim, bütün arka
daşlarımız sırasiyle söylesinler. 

NAFİZ B. (Canik) — Reis Bey, usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. Müsade buyurun, 
lelhte ve aleyhte olanlar tefrik buyurulsun. 

REÎS — Bu gibi şeyler istizahta olmaz. 
NAFÎZ B. (Canik) — Dün söz alan zevat 

hep aleyhte idi. Bugün ise hep lehtedir. 
İHSAN B.; (Cebelibereket) — Bâzı hususatta 

lehte olur, bâzı aleyhte olur. 
NAFİZ B. (Canik) "— Bendeniz Heyeti Ce-

lilenize arz ediyorum. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Herkes kürsüye 

çıkar; kanaatini serbestçe söyler. Lehte ve 
aleyhte ne demek? 

REİS — Efendim, kanun lâyihalarında lehte, 
aleyhte*olur. Fakat ; mevzu, istizahtır. Onun için 
mevzu, tenkid olduğundan lehte, aleyfhte tefriki 
olamaz zannederim. Herkes sıra ile söyler. 

ABDÜLC4AFUR Ef. (Karesi) — Muhterem 
efendiler, bendeniz Maarif Vekâleti dairesinde 
bâzı yolsuz ve gayrikanuni ahval ve harekâtın 
vukuunu maatteessüf haber aldım. Heyeti Celi-
lenize arzı malûmat etmek istiyorum. 

Birincisi; geçen sene Heyeti Celileniz tarafın
dan beş bin lira maarif ikramiyesi olmak üzere 
tahsisat kabul edilmişti. Bu beş bin liranın kıs
mı azamı ehillerine ve müstahaklarına değil, bi
lâkis Maarif Vekâleti dairesinde bulunan men-
subin ve sevdiklerine; aceze tahsisatı gibi tev
zi ve taksim edilmiş olduğunu istihbar ettim. 
Darülmuallimin, Darülmuallimat ve iptidai mu
allim ve muallimelerinin bu ikramiyeden hariç 
tutulacağı evvelce ilân edilmiş olduğu ihalde 
iptidai muallim ve muallimelerinin müracaatı 
hususiye ile ikramiye aldıklarını işittim. Bu hu
susta iptidai muallim ve muallimelerinin gerek 
maarife intisapları ve gerek hizmet müddetleri 
ve gerekse menşeleri hakkındaki sicillât men
sup bulundukları maarif dairelerinde olduğu 
için bittabi oradan talebetmck icabederdi. Bu 
talep de vâki olmamıştır. Doğrudan doğruya 
verilmiştir. Halbuki hiç olmazsa maarif daire-
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lerinde mevcudolan sicillâtı istemek ve onların 
hizmetlerini, menşelerini, maarife intisaplarını 
tetkik etmek icabederdi. Sonra arzı ubudiyet 
ile ihtiyaçlarından bahseden birçok zevatın da 
bu ikramiyeden müstefidolduğunu işittim. Me
selâ, demin arz ettiğim gibi, bir muallime hanım 
gidiyor, müracaatı hususiyesiyle o ikramiyeden 
müstef id oluyor. Sonra vilâyetin maarif başkâ
tibi orta tedrisat müdüriyeti mümeyyizine mü
racaat ediyor: «Yahu hep siz kendi menfaatini
zi düşünüyorsunuz. Bizi hiç düşünmüyorsunuz, 
bundan bize bir hisse yok mudur?» diyor. Ona 
karşı orta tedrisat mümeyyizi diyor ki ; «Duru
nuz bakayım, bu ikramiyeden bakiye varsa size 
de verelim.» gidiyor, bakıyor, geliyor. «Sizi teb
rik ederim.» diyor. İkramiyeden bakiye varmış, 
size de bir hisse tefrik ettik. Bu ne kadar yol
suz bir harekettir. 

Hulâsa Heyeti Celilenizce kabul buyurulan 
ikramiyenin bir kısmı ehil ve müstahaklarına 
verilmekle beraber bir kısmı mühimini gayriehil 
ve gayrimüstait ve gayrimüstahak olanlara tev
zi olunuyor. Bundan başka selıei haliye bütçesi 
kabul ve tasdik edilmediği halde 1337 senesine ait 
ikramiyenin de tevziine başlandığını işittim. Fa
kat ne dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyo
rum. Hattâ bu ikramiyenin doğrudan doğruya 
muallim ve muallimelere, birtakım müellif ve 
muharrir, konferansçılara tevzi edilmekte oldu
ğunu işittim. Ama ne dereceye kadar doğru ol
duğunu bil iniyorum. 

Şimdi muhterem efendiler, sebebi teşvik ol
sun diye kabul ettiğimiz bu ikramiyeler nâehil-
lere ve gayrimüsta haki ara taksim ve tevzi edile
cek olursa ve ehillerle müstahaklar bundan mah
rum kalırsa ne gibi aksülâmeller, ne gibi sui-
tefehhümler tevlidedeeeğini takdiri âlinize terk-
ediyorum. Bu hususta eğer tasvip buyurulursa 
badema Vekil beyefendi mevkiinde kaldığına gö-. 
re kabul edeceğiniz ikramiyenin; tevzi edilecek 
zevatın menşeini, Maarife tarihi intisabını, müd
deti hizmetini mübeyyin kendisinin meziyet ve 
kıymetini takdir için Heyeti Celilenize bir cet
vel göndermeli ve bu cetvel mucibince Heyeti Ce
lileniz tarafından tevzi edilmeli. 

Bundan başka, son zamanlarda arkadaşlarım
dan, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya beyin bahsettiği 
gibi, yolsuz terfiat da vukubulmuştur. Darülmu
allimin ve Darülmuallimat Nizamnamei mahsu
su; meslekte ihtisası, clereatı muhtelif evi tedri-
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cen katı gibi evsafı bildiriyor. Halbuki terfiler, 
meslekte ihtisasa, dereçatı. muhtelii'eyi tedricen 
kat'a ve teselsüle bakılarak yapılmamıştır. Ne ya
pılmıştır biliyor musunuz? Şahısları görülmemiş, 
fotoğraflara bakılarak yapılmış. Sonra tavsiye
ler verilerek yapılmıştır. Bunda da madde gös
terebilirim. (Göster, sesleri) Efendim idadi me
zunlarından olduğu halde Sivas Sultanisi Edebi
yat Muallimliğinden Anteb Maarif Müdüriyetine 
tâyin olunan Feyzullah efendi. Daha çok var... 
Hulâsa bu Darülmuallimin ve Darülmuallimat 
Nizamnamesi ayak altına alınmış ve kat'ı meratip 
ve meslek, menşeler hiç. nazarı itibara alınmamış
tır. , 

Esasen Heyeti Celilenizin malümuâlileri oldu
ğu üzere mekâtibi sultaniyede mevcut meccani
ler, müdaviminin meccani olmıyanlarmın hunıü-
süne ininceye kadar... Evet mevcudun humüsüne 
ininceye kadar meccani kabul edilmemek, elde 
bulunan bir kararname icabından idi ki; evvelce 
İstanbul Hükümetince ittihaz olunmuş bir karar
dır. Bunun hilâfında buradan bir kanun, bir 
(karar çıkmamıştır. Onun elbet meriyeti ahkâ
mı tabiîdir. Böyle olduğu halde, meccani ta
lebenin miktarı mevcudun humusuna inmeksi-
zin hariçten peik çjok talebe /kabul edilmiştir. 
Bari bu kabul edilen meccani talebe hakilkaten 
fukaradan, şühedadan, erbabı acizden .olanla
rın 'evlâdı olsa... Hayır, nehari suretiyle tahsi
lini temin edebilecek hail, vakti müsaidolan-
larm evlâdı kabul edilmiştir. Yani erbabı ser
vetten olanların evlâdı kayıt ve kabul edilmiş
tir. Bunun halklkında da madde gösterebilirim. 
Yani meccani alınacak talebe için lâzımgelen 
evsaf nazarı dikkate alınımamıştır. 

BÎR MEBUS BEY — Misal göster. 
AHDÜLGAFUR Ef. (Devaimla) — Evlâdı 

şüheda g-öze'tilmemiştir, bunun hilafı olmuş
tur. Madde isterseniz, elyevım Kırşehri'nde 
Mutasarrıf bulunan Fatin Beyin ınalhıdumu gi
bi... Ücretli leylilerden bu sene için doksan lira 
alınması tamdım edilmiş ilken - Ankara Sultani
si (ki şimdi Kayseri'ye nakledilmiştir - Ankara 
Sultanisi talebesinin birisinden nısıf ücret alın
mıştır. 1336 senesi vilâyet bütçesi Ankara'da 
tasdik 'olunuyor ve kesbi ^katiyet ediyor, ve 
darülmuallilmin kadrosu tannanı oluyor. Böy
le olduğu haHe Muhterem Vekil Beyefendi ha
riçten gelmiş, İstanbul'dan gelmiş beş muallim 
ve muallimeyi darülhıuallimata 'kabul ettirmek 
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için israr ediyor. Vilâyet ve encümeni vilâyet 
ile vekâlet arasında tmüthiş muhabere devam 
ediyor. Neticede encümeni vilâyet buna itiraz 
ediyor ve itirazında İsrar ediyor. Binnetice dâ
hiliyenin muavenet faslından altı aıyMk için 170 
bin kuruş ayrıca veriliyor. Maiksat sırf onları 
ıkayırmak. Meanlelketin ilim ve irfanına (hizmet 
değildir. İşte bu suretle onlar fkabul ediliyor. 

Sonra Erkânı Vekâletti. ıı birini tanıyan iki 
muallime banını İnebolu'ya çı'kıyor. Hususi 
surette bu tanıdıkları zata geldiklerini bildiri
yorlar. Derhal darülmuallimatın aslen dört 
yüz kuruş maaşlı olan naikış ve dikiş muallinıe-
İiM'eri ikiye tefrik ediliyor. Ve bu muaMimeler 
resmen davet olunmuş gibi kendilerine harcırah 
veriimeik isteniyor. Faıkat buna encüım!eni vi
lâyet itiraz ediyor. Dersin tefrilk edilmesine 
ve onlar resmen davet edilimemdiş olduğundan 
verilecek harcıraha itiraz ediyor ve neticede 
öyle kalıyor. Velev encümeni vilâyetin itira
zını üzerine harcırah verilmesin ve dersleri tef
rik edilmesin. Fakat şu hareket bile gayrikanu-
ni değil midir"? (Hay hay sesleri) 

Vilâyete ait bilûmum mekâtibe darülmualli
min ile darülmuallimat muallim ve muallimelik-
lerine hakkı tâyin zannedersem Nezarete aittir. 
Bundan başka idadi ve iptidailerin muallim ve 
muallimelerinin hakkı tâyini, İdarei hususiyei 
vilâyat Kanunu mucibince vilâyete verilmişken, 
bilâkis bu hakkı, Nezaret kendisi alıyor. Hakkı 
tâyini vilâyete aidolan, muallim ve muallimesi 
olmıyan mekteplerin ihtiyacatmm takdiri için 
musaddak bütçeleri dâhilinde açılacak öyle ma
hallere şeraiti matlubeyi haiz muallim ve mual-
limelerin tâyini kanunen, malümuâlileri olduğu 
üzere vilâyetlere ve Encümeni Maarife aittir, 
Bu öyle iken vekâlet bunları nazarı itibara al
mıyor, doğrudan doğruya kendisi tâyin ediyor. 
Buna da misal gösterebilirim. Merkez kadrosun
da açık yok iken, Nümunei Nezahet Mektebine 
bunu tâyin ettim diyor. Cebrediyor, bir mualli
me gönderiyor. İşte bu hukuka tecavüzdür. Ger
çi muallim tâyin etmekte hata etmiş olmuyor. 
Fakat bu baptaki kanuna riayeten, hiç olmazsa 
maarif müdürünün bu husustaki mütalâasını 
nazarı dikkate alması lâzımdır, onlarla müşave
re, müzakere etmek lâzımgelir. Kanunda sara
hat vardır. 

Yine Kayseri Ve naklolunan sultanide hafta-
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da üç saatten ibaret olan gına dersini malûmatı 
musikiyi haiz bir efendi beş yüz kuruşla talim 
ederken; mensubinden birisi bestekârdır ve bes-
tekârlıkta emsali nâdirdir diye getiriliyor. O 
efendinin yerine 1 500 kuruş maaşla tâyin edili
yor. Müzayakada olduğundan bahsile ilk tedri
sat müdürünün müracaatı üzerine... 

MAARÎF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Antalya) — Reis Bey, müsaade buyurun, 
istirham ederiz, hatip biraz daha hızlı söylesin 
ki, işitelim. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Efendim 
müzayakada olduğundan bahsile müracaat eden 
ilk tedrisat müdürünün hatırı için bir elifba mü
sabakası açılıyor. Bittabi müdüri mumaileyh bi
rinciliği kazanıyor ve iki yüz lira mükâfat veri
liyor. Erkânı maariften bütçesi bozuk olan ze
vat için, müfettiş veya mahallî maarif müdür
leri durup dururken bir vesilei teftiş çıkarılıyor. 
Milletin kesesinden para alındıktan sonra öteye 
beriye teftişe gidiyorlar ve o zatın da şahsına 
ait bütçesi tanzim ediliyor. 

NAFİZ B. (.Canik.) — Aidiyeti eihetiyle Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletine... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Onların 
isimlerini ieabederse söyliyebilirim. Hulâsa -. 
Benim istihbaratım bundan daha çok. Fakat 
mühim nikatı Heyeti Celilenize arz ettim. Lâ
kin bunu da arz ediyorum ki: bu bendenizce 
bir kaziyedir. Mevsuk birtakım zevattan işit
tim. Fakat olabilir ki, yanlıştır. Vekili muhte
remin bu bapta müdellel, mukni cevabına inti
zar ve neticenin takdirini arayı âlinize terk 
ediyorum. 

REİS — Buyurln, Basri Bey. 
HASAN* BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 

ben maarifin feriyatma taallûk eden noktalar
dan ziyacle, Osman Beyefendinin buyurdukları 
veçhile, esaslardan bahsetmek istiyorum. Maari
fin ahvali umumiyesini, takibettiği mesleki esLa-
siyi bu meslekin, memleketin ihtiyacatı maddi
ye, ruhiye ve mâneviyesine uygun olup olmadı
ğını arz etmek istiyorum. Zira maarif meselesi 
zamanımızın tâbirine, telâkkisine göre bir ilim 
meselesidir. Evet bir ilim meselesi, bir terbiye 
meselesi, bir ahlâk meselesidir. Bu itibarla ma
arif, memleketin ruhu hattâ mevcudiyeti milli-
yenin üssülesasıdır, 
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Binaenaleyh bu derece mühim ve hayati me-

sailde teferruattan ziyade esasları mütalâa et
mek lâzımgelir. 

Efendiler, hiç yalpa yapmadan, dosdoğru 
söylüyorum, açık olarak arz ediyorum ki; ben 
maarifin takibettiği mesleki hazırı esasi ile bu 
memleketin kurtulacağına kaani değilim. (Bra
vo, alkışlar) Maarifin takibettiği gaye, memle
ketin ihtiyacatı hakikiyesi ile katiyen tevafuk 
etmemektedir. Ben nefsimin bu hakikatlere 
karşı sükûtundan dolayı bârıazîm altında kal
masına daha ziyade tahammül edemediğim için, 
bugün bu husustaki bütün hakikatleri ortaya dök
mek için vicdanım beni olanca tazyikiyle ezi
yor. Hiç kimsenin şahsına zerre kadar garazım 
yoktur. Hiç kimsenin izzeti nefsinin kırılması
nı arzu edenlerden değilim. Hattâ karıncaların 
bile incinmesine razı değilim. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) ~~ Bü
tün Meclis öyledir. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Zatiâlini-
zin teyidine hiç lüzum yoktur. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Meclis 
âzası arasında hepsinde nezahet vardır. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler 
mesele şahıs meselesi değildir. Memleketin hayati 
meselesidir. 

Şimdi sadede geliyorum; bugün hepinizin iti
raf buyuracağı üzere, maarif büyük buhranlar 
içindedir, talim ve terbiye hususunda memleke
tin vahdeti fikriyesi tarumar olmuştur. Memle
ketin irfan ve efkârı büyük, büyük keşmekeşlere 
uğramıştır. Ecnebi enkazı üzerine Garp terbi
yesi, Garp mektepleri üzerine kurulan maarif 
fabrikası milletin ruhuna yabancı ruhlar, un
surlar yetiştirmekten başka bir faide vermemiş
tir. Memleketin cehli izale edilmek şöyle dur
sun daha ziyade artmıştır. Çünkü halk ile hü
kümet arasındaki uçurumları derinleştirmiş 
halkın maârife karşı olan rağbetini söndürmüş
tür. Çünkü memleketin ihtiyacatı maddiyesini 
temin edecek ulûmu sınaiye, ulûmu müsbete ve 
fenni neşredeceği yerde, bunun mâküs hareket
leri takibetmiş, Osman Beyin buyurdukları veç
hile, halkın ananat ve hissiyatına muvafık bir 
usulü terbiye tesis edememiştir. Bu yüzden mad
di ve manevi inhitat gündengüne ziyadeleşmiş-
tir. Ve ziyadeleşmektedir. 

HAFIZ MEHMBD B. (Trabzon) — Bu on 
aylık iş değil... 
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HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler 

tanzimat devrinde.... 
REİS — istizaha aidolan aksamı izah ediniz. 
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Müsaade 

buyurursanız ufak bir şey anlatacağım. Efendi
ler istizahlardan maksat, bir vekile karşı itimat 
veya ademiitimat beyan etmekten ibaret değil
dir. İstizahlar, vekillerin veçkei hareketini tâ
yin gayesine matuftur. Binaenaleyh ben vekilin 
şahsına itimat beyan edilmek maksadiyle de
ğil, gerek vekili hazırın ve gerek maazallah; 
düştüğü takdirde (Handeler) halefinin takibe-
deceği mesleki esası hakkında fikrimi arz etmek 
isterim. 

REİS —Mevzuun haricinde söylemeyin, isti
zaha aidolan fikrinizi söyleyiniz. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Gerek İs
tanbul Maarifi ve gerek bura Maarifi arz ettiğim 
esaslar dairesinde hareket etmek suretiyle, hal
kın, gözünden düşmüş zavallı ve garip bir mües
sesedir. Şimdiye kadar ne yaptık? Maarif Veki
li Muhteremi Hamdullah Subhi Beyefendi baş
ta olduğu halde onu kimse inkfir edemez. Binaen
aleyh mesle yalnız itimat veya ademiitimat 
meselesi değil, memleketin hayati meselesidir. 
Eğer bu sözleri söylemem hata ise söylemiyeyim. 
Fakat hakikat güneş gibi meydandadır. (De
vam, doğru sesleri) Maarif bir inkılâbı içtimai 
derdine düştü. İnkilâbı içtimai tâbir ettiği ve 
daima bu terkibe sığınarak takibettiği meslek 
yüzünden milletin ahlâk ve maneviyatı üzerin
de pek büyük tahribat husule getirdi. Halk mek
teplerden soğudıij Ve memlekette cehalet de art
tı. Evvelce gayrimesul ellerin tahtı tesirinde in-
liyen mekteplerden terbiyei diniyeyi kaldırmak. 
kendi tâbiri mâruflarınca, bu müesseseleri asra 
lâyık bir hale koymak sevdasına düştüler. Ve bu 
sevda ile yürümeye kalkıştılar. Etfali muslinim
den ibadet mükellefiyetini kaldırdılar. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Evvelâ Mec
lise sor kaç kişi namaz kıl ıyor! 

HASAN BASKİ B. (Devamla) — Mescit di
ye tahsis edilen yerleri biliyorsunuz. Birçok 
yerlerde dans salonlarına tahvil ettiler. Hakayikı 
diniyeyi istihfaf, istihkar eden muallimler maz-
han terfi oldu. Mektepler tiyatro sahnelerine 
çevrildi. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Basri Bey son be
yanatınızı biraz daha hafifleştiriniz. Daha iyi 
olur. 

.1337 0 : 1 
NAFİZ B. (Canik) — Sen kendiliğinden ha

fifleştirirsin. 
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Dünkü 

maarif bu vaziyette olduğu gibi bugünkü maa
rif de maalesef bu işin arkasından gitmekten 
kendini alamadı. Efendiler, biliyorsunuz ki ; es
ki idare bize; yani Büyük Millet Meclisi Hükü
metine halk nazarında sukut etmiş maddi ve mâ
nevi harabolmuş, muzır ve mütefessih bir maarif 
müessesesi terk etti. İstanbul Maarif Nezareti 
bize maarif müessesesini bu halde devretti. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hayır tesel
lüm ettik. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Omuzları
mıza yüklenen vazife pek ağırdır. Biz efendiler 
bütün bıı dertlere çare bulacaktık. Bozulan 
maneviyatı takviye edecek, milletin ruhuna 
uygun bir terbiye verecek, tedrisatı ıslâiı 
edecek halkta maarife karşı olan rağbetsiz
liği kaldıracak, çocuklarımıza yeknesak, islâmi bir 
terbiye verecek, köy mektepleri, sanat mektepleri, 
fen mektepleri açacak maneviyatı düzgün 
müstahsıllar yetiştirecek velhâsıl mekteplere 
maddi ve mânevi - Memleket için. - kuvvetli ana
sır yetiştirir bir istikameti salime verecek
tik. Şimdi efendiler rica ederim, dilleriniz 
vicdanınıza tercümandır. Allah rızası için ha
kikati söyleyiniz. Bir maarifte şimdiye kadar 
saydığım noktalardan hangisini temine mu
vaffak olabildik. Ve ne yaptık? 

Maarif Vekili Hamdullah Suphi Beyefendi 
icraat olmak üzere burada açtıkları mualli
min ve muallimat kongresinden bahsettiler. 
Bahsetmedikleri daha bâzı şeyler var. Müsaa
de buyurulursa bunları da bendeniz söyliye-
yim. (Hay hay sesleri) Yeni âli mekteplerin
den bahsettiler. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
İptidai mektebi ' var 'mı ki, bahsetsin? 

HASAN BASRİ* B. (Devamla) —Muhay
yel âli mekteplerden bahsettiler. Bunlar da 
mühim bir icraattır. Fakat efendiler; maa
lesef ne yapsalar maarifte salâh husulüne 
bâdı olmak şöyle dursun, maarifteki tezeb-
züp ve keşmekeşten ve halkın mekteplere 
karşı olan rağbetsizliğinden başka bir şey 
yapmamışlar. Zira binlerce lira mukabilinde 
topladıkları kongre bütün halk nazarında, 
maarifi o kadar, sükuta uğratmıştır ki ; dairei, 
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intihabiyeterine giden mebusini muhtereme bu 
kongrenin türlü, türlü menakıbini kulakla riy-
le işitmişlerdir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUB-
Ht B. (Antalya) — Reis Beyefendi, Karesi 
Mebusu Muhtereminin samimiyetine müracaat 
ediyorum, türlü türlü nam altında söyledik
leri sözü açıkça söylemesi bir namus "borcudur. 
Sarahat versinler. 

HASAN BASRl B. (Devamla) — İzah 
edeceğim efendim. Hamdullah Suphi Beyefen
diye muhabbetim fevkalâdedir ve samimî ola
rak söylüyorum. Fakat maalesef vekillerden 
daha çok memleketi severim. Vekiller onun 
yerine feda olsunlar. (Hepimiz sesleri). Efen
diler memleketimizin, milletimizin ananat ve 
hissiyatına hiç muvafık olmıyan ve hattâ îs-
Istanbul Maarif Nezaretinin bile cesaret ede
mediği muhtelit bir şekilde yaptıkları bu kon
gre halkın en samimî hissiyatını incitmiş evli
yayı etfali derin derin düşündürmüştür. (Doğ
ru, sesleri) Halbuki maarif müessesesi her şey
den evvel halkın ruhuna ve terbiyei içtimaiyeye 
uygun bir hattı hareket ittihaz ettiğini halka 
göstermek ve bu suretle mekteplere karşı mü-
taassil bürudeti izale etmek vazifesiyle mükellef 
idi. Maarif Vekâleti ise tamaıniyle buna aykırı 
harekette bulundu. Ve halkın mekteplere karşı 
olan nefretini izaleden ziyade teşdidetti. 

Efendiler, Avrupa'da kongreler akdedilir-
miş ve bunların pek çok faideleri varmış... Bu
nu kimse inkâr edemez. Bilhassa benini gibi İs
lâm ruhunu taşıyan bir adam için meşveret el
bette lâzımdır. Fakat yapılan işlerde hangi mem
lekette yaşadığımızı, hangi memleketin vekili 
olduğumuzu düşünmek lâzımdır. (Bravo, sesle
ri) Yaptıklara kongrede memleketin ahvali ru
hiye ve içtimaiyesine mugayir istikamet tutan 
maarif müessesesinin takibetmesi iktiza eden 
hattı hareketi söyliyen zevatın bilâhara duçarı 
itabolması ve hattâ bâzılarının açığa çıkarılma
sı, mekâtibi iptidaiye programlarından ilk sı
nıfta tedrisatı diniyenin kaldırılması; müstenı-
lekattan başka hiçbir memleketin mektebinde 
yer tutmıyan ecnebi lisanının mekâtibi iptidaiye 
programlarına ithal edilmesi, açıktan açığa 
memleketin hayat ve ananatiyle mücadele eden 
bâzı kimseleri - son defa gazete ile ilân edilen 
zevattan değil - âli derslerin müderrisleri meya-
nıııa ithal etmeleri artık tamamiyle gösterdi ki, 
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Maarif Vekâleti eski İstanbul Maarif Nezareti 
zihniyetinden başka bir şey yapmıyor. (Bravo, 
alkışlar) Sabık İstanbul Nezareti... 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Antalya) — İzahat verirken sarahat versin
ler. Burada tâyin ettiğimi beyan buyurdukları 
zevattan hangilerini kasdetmek istiyorlar ? Sara
haten söylemelerini rica ederim. Cevap kolay
laşmış olur. 

HASAN BASRİ B, (Karesi) — Ben esaslar
dan bahsediyorum. Feriyattan bahsedilmek lâ-
zımgelirse kıyamet kadar tomarlar var. Hamdul
lah Suphi bey sizinle bu hususta son derece mü-
bahaseye hazırım. Teferruat hakkında kıyamet
ler kadar evrakım var. 

Efendiler, hususi bir ocakta takibettiği hat
tıhareketi herkesçe ve bütün dünyaca müsellem 
ve malûm olan Hamdullah Suphi Beyefendinin 
Anadolu'nun göbeğinde teşekkül eden Hükü
metimizin mevkiini yükseltmek için takibe mec
bur oldukları hattıhareketi takdir ederek ona 
göre bir yol tutacağını ümidetmiş ve onun için 
kendilerine müsait zamanlar vermiş idik. Bu
gün tecrübeler maalesef göstermiş oldu k i ; 
Hamdullah Suphi Beyefendinin maarife ver
mek istedikleri istikamet, Anadolu ruhuna kati
yen muvafık bir şey değildir. Bilâkis taban ta
bana zıttır ve bu halin devamı maarif buhranı
nı daha ziyade teşditten başka bir netice ver
memiştir. Halkçılık dâvasında bulunan Maarif 
Vekili muhtereminin maalesef efali akvaline 
mugayir tecelli etti. Akvali ef'alini tutmadı ve 
bu hakikat artık cümlenizin malûmu oldu. Ar
tık vekili muhterememizin, pek sevdiğimiz 
Hamdullah Suphi Beyefendinin mevkiini başka
sına terk etmesi lüzumu tahakkuk etti. Mevki
ini başkasına terk etmesi memleketin menafii 
umumiyesi ve menafii âliyesi iktizasındandır. 
Zannederim ki, Hamduîlaih Suîbıhi Beyefendi de 
bunu takdir etmişlerdir. Çünkü, zekidirler. Bi* 
naenaleyh, artık bundan sonra milletin umuru 
maarifini tedvirde devamları fuzuli bir hare
ketten başka bir mânayı ifade etmez. 

NAFİZ B. (Canik) — Onu üç günden beri 
idrak etti. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendim, 
Hamdullah Suphi Beyefendi hazretleri şunu 
takdir buyurmak idiler k i ; iradei şahsiye baş
kadır, iradci devlet ve millet başkadır. Herkes 
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temsil ettikleri bir heyetin muhassalasma mu
gayir yollarda yürümek hürriyetine malik de
ğildir. (Yaşa sesleri) Bu mütalâa Hamdullah 
Subhi Beyefendi hakkında da vâridolduğu gibi 
bütün ricali hükümet, hakkında da varittir. 
(Bravo, alkışlar) Bütün ricali hükümet, mille
tin mukadderatını tedvir ederken, içtihadatı 
şahsiyeleriyle değil, mesalih ve efkârı âmme
nin arzu ve iradesine göre hareket etmek mec
buriyetindedirler. îradei şahsiyesini iradei millet 
şekline koymak ve ona göre hattı hareket takibet-
mek arzusunda bulunanlar meşrutiyet ruhuna 
bigâne kalmış zevattır. Nazariye itibariyle böy
ledir. Belki bâzı zevat bu noktai nazarı dikkate 
almak istemez. Kendilerine o kudret ve ema
neti tevdi edenlere ehemmiyet vermemezlikte 
bulunurlar. Fakat biz, Büyük Millet Meclisi 
âzası Lehülhamd velminne bu hâbı gafletten 
müberrayız. Binaenaleyh, bu dakikadan itiba
ren evvelce Hamdullah Subhi Beyefendinin eli
ne tevdi etmiş olduğumuz emaneti, vekâleti ben 
kendi nam ve hesabıma geri almak istiyorum. 
(Hepimiz, sesleri) 

KADRÎ B. (Diyarbekir) — Efendiler, He-
\e t i Celilenizce olduğu gibi bendenizce de her
kesin fikir ve kanaat ve" içtihadi muhteremdir. 
Maarif Vekili Hamdullah Subhi Bey de beşer 
olmak sıfatiyle olabilir, umuru maarifi idarede 
bâzı hatalar yapmıştır. Fakat bu sayılan kadar 
değil zannederim. (Daha fazla, sesleri) Eğer 
öyle ise on aydan beri hiçbir sual sormadığımız
dan dolayı hepimiz mesul olmalıyız. Ve burada 
Yusuf Ziya Beyden başka (350) mebus olduğu 
halde, mumaileyhin mezuniyetinden avdetini 
bekledik. îstizah takririnin esasını Maarif Mü
dürü ihsan Bey teşkil ettiği için ondan bahset
meye mecburum. İhsan Bey buyurdukları gibi 
(312) tevellütlü değildir. Bendenizle beraber 
mektepte okumuş, 1326 - 1327 senelerinde aynı 
mektepte muallimlik etmiştiri Bendeniz 39 ya
şımda olduğuma nazaran benden bir iki yaş kü
çük ise şimdi belki 37 yaşındadır. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Tarihi tevellü
dü el ile kapanmaz. 

KADRİ B. (Devamla) — Bittabi efendim. 
Eğer öyle Mr şey olsaydı, muamelâtı askeriye
nin fiilî nigehbanları bırakmazlardı, ihsan Bey 
memleketimizin en münevver ve en halûk bir 
gencidir. 
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YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Bendeniz o ci

heti itiraf ediyorum. 
KADRİ B. (Devamla) — Ve bu zat Maarif 

Müdüriyetine tâyin edileceği zaman bizim reyi
miz hattâ ricamız munzam idi. Bendeniz Diyar
bekir'e gittim. Bir zaman orada oturdum. Ve 
bir zaman da Elâziz'de oturdum, lıer vilâyetin 
umuru maarifini müzebzep gördüm. Bilhassa Di
yarbekir Maarif Müdürü Kemal Bey luıgünkü 
siyasetimizin, bugünkü mücadelemizin az bir 
aleyhtarı bulunmak dolayısiyle vazifesine dahi 
devam etmezdi. Buraya geldiğim zaman Maarif 
Vekiline müracaat ettim. Ve her iki vilâyet için 
müdürler, muallimler, muallimler istedim ve çok 
da tasdi ettim zannederim. Aradan bir az geç
tikten sonra muallimlerin şikâyetinden bahsetti
ler. Ve ihsan Beyin oraya Mâarif müdürü olması 
için bendenizden reyimi sordular. Bendeniz de 
muvafakat ettim. Bundan- sonra Ilışan Bey Ma
arif Müdürü oldu. Ilışan Beyin şahsiyetine ge
lince; demin de arz ettiğim veçhile.halûk Te na
muslu bir zattır. Bugünkü mücadelemizin esa
sını teşkil etmek ve vaz'etmek üzere Sivas'ta içti
ma eden Kongereye Diyarbekir tarafından murah
has gönderilmiştir. Buraya da âza olarak gele
bilirdi. Fakat memleketimizin ahvalini orada 
memuriyette bulunan arkadaşlarımız bilirler. 
Arazileri çoktur, ihsan Beyin bir biraderi Mal
ta'da mevkuf olan Zülfi Beydir. Orada arazisi 
çok olmak dolayısiyle buraya bırakıp da gelemez
ler. Gelemediği gibi telgrafla da bildirdi. Size 
diğer arkadaşlarımı gönderiyorum. Beni affedin 
demişti. Şimdi kendisinin oradaki arazisine, 
haysiyetine, mevkii maddi ve mânevisine göz di
kenler bu zatın bittabi orada maarif müdürü 
olmasını çekemezler. Bu fikir bundan tevellüdet-
miştir. Zatıâliniz onlarla görüşmüşsünüz. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Hiç: kimse ile 
görüşmedim. 

KADRlvB. (Devamla:) — Ve buna hayret edi
yorum ki, Yusuf Ziya Bey kendi dairei intiha-
biyeleriııden daha ziyade bizim dairei "intihabi-
yede istizahlarına esas buluyor. (Her taraf için 
salâhiyeti var sesleri). Olabilir efendim. Fakat 
bizim kuvvei intihabiyemizle de istihza edemez
ler. Bizim de burada sözümüz vardır. Bir fikri
miz vardır. Bizden sormaları lâzımdır. İhsan 
Beyin orada Maarif Müdürü olması esbabını ev
velâ bizden sormaları lâzımdır. Mesele bundan 
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ibarettir. İhsan Beyin orada Maarif Müdürü ı 
olmasında hiç bir mahzur yoktur ve biz onu ta- I 
mamen kabul etmişizdir efendim. I 

HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — Arkadaşlar, 
teşriî bir meclisin ve her mebusun en mühim I 
silâh kuvveti şüphesiz ki, istizahtır. Fakat bu 
silâh matlubolan tesiri ika edebilmek için ma-
halinde ve mücrimlerine karşı olması lâzımdır I 
zannederim. Ve bendeniz muhterem arkadaşım I 
Yusuf Ziya Bey bu istizahı yaptıkları vakit I 
Hamdullah Suphi Beyefendi hakkında birçok 
mühim mesail tadadedeceği kanaatinde idim. 
Fakat takibettim, not aldım, meselâ deniyor ki; 
Antalya'da mühim bir tarih yazmış olan zata 
(150) lira ikramiye verilmiş. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — O son sözüm 
efendim, daha var. I 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla.) — Rica ede
rim, bendeniz zatıâlinizi hürmetlerimle dinledim. I 
Konya'da Abdülkadir Efendi namında bir zat I 
devri Selçukiyi yazmış buna (150) lira verilmiş I 
ve kıs aleyhilbevaki. I 

Sonra Maarif Müdürü Kâmil Bey namında I 
bir zatı azletmiş veyahut İktisat Vekili ile bil- I 
muhabere mütehassıs bulunduğu ziraat müdüri- I 
yetine tâyin ettirmiş ve bunun yerine başkasını I 
tâyin etmiş, bütün şikâyetler bunlardan ibaret- I 
tir. I 

Efendim bendeniz bu zevatı şahsan tanımı- I 
yorum. Yalnız maarif müdürü denilen Kâmil I 
Bey hakkında biraz izahat vermek için nazan I 
dikkati âlilerini birkaç ay evvelisine celbetmek I 
isterim. İktisat Vekâleti bütçesi müzakere edi- 1 
lirken, ziraat muallimlerinin halihazır dâhilinde I 
memlekete nafi olamadıkları için bunların baş- J 
ka bir hale ifrağını, mümkün olamadığı takdir- I 
de bütün ziraat muallimlerinin lağvını talebet- I 
mistim. O zaman misal olarak arz etmiş idim ki, i 
bendeniz bir ziraat memuru gördüm. Bildiğimiz I 
arpacık soğanını ekmekten âcizdir. Onu dahi I 
tersine dikiyor. Sonra efendim bendeniz ziraat I 
müdürleri gördüm ki, birisinin çiçek tohumu ol- I 
mak üzere istediği şeye mukabil domates tohu- I 
mu gönderiyor. Bunun için Çorum Mebusu Fe- I 
rid Beyi işhadederim. İşte bendenizin o zaman J 
arz ettiğim Kâmil Bey bu zatır. Eğer Celâl Bey- I 
efendi mahiyetinin böyle olduğunu.bilseydi bit- I 
tâbi ziraat müdürlüklerinde. istihdam etmezdi. I 
Binaenaleyh bendeniz zannediyorum ki, istizah- I 
lar, Ahmed'in, Mehmed'in menafii şahsiyesi için I 
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değil, vatanın menafii âliyesi için yapılır. Çün
kü böyle filân memuru niye azlettin, filân me
muru şuraya neden naklettin? diye sorarsak 
zannediyorum ki, bütün vekâletlere paydos bo
rusu çalmak lâzımgelir. 

NAFİZ B. (Oanik) — Sen de pek fazla kaçı
yorsun. 

HAMDİ NAMİK B. (Devamla) — Şimdi 
Yusuf Ziya beyefendiye insafla sorarım ki, böyle 
yalnız bir iki memurun, onlar da haklı olmak iti
bariyle nakil veya azledilmiş olmasiyle Meclisi 
böyle günlerde işgal etmeleri doğru .mudur? Zan
nederim muvafık değildir, çünkü daha mühim iş
lerimiz vardır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Müsaade buyu
run, askerden kurtardı, diyorum; azletti, tâyin 
etti filân demiyorum. Askerden kurtarmıştır. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Malûmâ-
liniz bütün muallimler esnan dahilindedir. Eğer 
zatâlinizin buyurduğu noktai nazarı takibederse 
o vakit bütün muallimleri cepheye sevk etmek lâ
zımdır. Dün Hamdullah Suphi beyefendi buyur
dular ki; Ben bu zatı tâyin ettiğimde askerliği 
mevcut değildi. Ve zannederim tarihi tevellüdü
nü, zatıâlinizden daha iyi bilmesi lâzımgelen, Di-
yarbekir Mebusu Kadri bey tashih buyuruyor. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bendeniz şube
yi gösteriyorum. Tarihi tevellüdü orada mukay
yettir. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Binaena
leyh Hamdullah Suphi beyefendinin böyle bir 
iki nakil ve azil meselesinden dolayı hiçbir vakit
te istizahı lâzımgelmez. (Ayak patırtıları) Çün
kü bir nazırın, bir vekilin ıskatı, ancak takibet-
tiği siyasetin memleketin menafiine mugayir ol-
masiyle olur, efendim. (Alkışlar), (Gürültüler) 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Antalya) — Arkadaşlar, geçen defaki müza
keremizde ve bugünkü müzakeremizde arkadaşlar 
sizler bana verdiğiniz vekâleti, vekâleti hususiye 
olarak vermediniz. Filân efendinin hususi işine 
bakacaksınız diye vermediniz. Mecmu, kül bir me
sele verdiniz. Küllü meselede hata ediyorsam şüp
hesizdir arkadaşlar tahtı ey e mâruz kalmak değil, 
hattâ verdiğiniz itimndımzıu da geri alınmasına 
lâyıkım. Müsaadenizle sultanı mektebi meselesini 
bir tarafa "bırakıyorum.. 

Arkadaşlar, askerlik meselesi geliyor. Meclisin 
yorulduğunu hissettiğim için tekrar kısaca bir ce-
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vap vermeme müsaade buyurunuz. Meclisi Âli 
muallimleri askerlikten tecil ettirmek için bizzat 
ittihazı mukarrerat eylemiştir. Ve maarif müdür
leri esasen kanunu mahsus mucibince tecil 
edilmiştir. Şu halde efendim muallimlerin tecili 
hakkında bizzat uğraştınız ve bir kanun yaptı
nız. Fakat harbin temadisi, zabit ihtiyacının 
artması; bu tecili geri aldırdı. Ve asker oldular. 
Eğer arkadaşlar ben değil edebiyat mualliminin, 
karşınıza gelsem de bütün muallimlerin, tecili 
hakkında teklifte bulunsam bunu muhal mi ad
dedeceksiniz? Mekteplerin kapanmamasını tale-
betınek ve onun için uğraşmak, bana verdiği
niz salâhiyetin en tabiî muktazasından değil 
midir? 

Bitlis Mebusu muhteremi Yusuf Ziya Beye
fendinin ilk istizaha ait nükat nazariyle tekrar 
ve tekrar meşgul oldum. O günkü istizahı bu 
kadar karıştırmak, bugünkü istizahın hafif oldu
ğunu hissettikten sonra mtfmkündür. Bunun için
dir ki Bitlis Sultanı mektebi üzerinde, mebusu 
muhterem, tekrar tekrar durmaya mecbur ol
muştur. İdadilerimizin ve sultanilerimizin teşek
külü noktai nazarından Meclisi Âlinin işittiğini 
çok görmediğimden arz edeceğim. Eğer bir mem
leket dâhilinde tesis etmek istediğimiz bir idadi 
veya sultanı orada hazır talebe bulmıyacak 
olursa efendim, açtığımız mektebi iptidaiden baş-
lıyarak derece derece yükseltiriz. Ta ki tâliye 
yetişecek talebeyi hazırlıyana kadar. Bitlis'te de 
sultani teessüs ettiği vakit birden bire büyük sı
nıflara talebe bulunamadığı için iptidaiden baş
lamış ve fakat felâketler bu iptidaiyi de akim 
bırakmıştır. Mebusu muhteremin benim kuyu
datla aldığım malûmatta bu mektebin kapanmış 
olduğunu bilmemesi, bu kadar müthiş bir hata 
telâkki etmesi doğru değildir efendim. Arkadaş
lar bana itimat ve ademiitimadmız İzmit Mebu
su muhtereminin ve Karesi Mebusu muhteremi
nin noktai nazarlarını ele alıyorum, ancak maarif 
siyaseti umumiyesinden olabilir. Filân ve filân 
meselelerden olamaz. 

NAFİZ B. (Canik) — Kanuna hürmet ede
riz ve kanuna hürmetinden dolayı sana da hür
met ederiz. Fakat kanunu bilmiyorsunuz. 

HAMDULLAH SUBHİ B (Devamla) 
Arkadaşlar sise bir nebze dalıa bahsedeceğim... 
Maksadım sizi müsterih etmektir... Eğer Diyar-
bekir'de bir zatın maarif müdürü olması, benim 
için bir hatır meselesi ise ve eşraftan bir zatm 
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oğlunu askerlikten kurtarmak için tavzif mese
lesi ise bunu muhakemenize terk ediyorum. Me
bus arkadaşlarımın; ehliyetini görerek ve fakat 
meslekten yetişmemiş bir adamı bana tavsiye 
ettikleri vakit; askerdir, askerlikten çıkmak 
için geliyor. Askerliği biter bitmez meslekini 
terk edecektir diye reddetmem hatırnevaz bit* 
arkadaş için kabili icra bir şey değildir. 

Bana askerden tecil ettirmek, askerden kur
tarmak için meslekten olmayanları tavsiye et
tikleri vakit, hatıra karşı o kadar mütehassis 
bir adam olsaydım; pekâlâ araya bunu da so
kuşturalım, kurtuluversin derdim. Fakat me
busların hatırı, Diyarbekir 'deki zattan daha zi
yade bana müessir olduğu halde cevabı ret ver
dim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Hangi mebus-
, tur rica ederim? Söyleyiniz.. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Arkadaşlar, söyliyeceğim. Ben 
bu cevabı reddi verdiğim vakit Afyon Karahi-
sar Mebusu muhteremi Şükrü ve Kozan Mebu
su muhteremi Fikret beyler orada hazır idiler. 

|* Yalansa bana yalan desinler. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Doğrudur. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 

B. (Devamla) — Ve sonra arkadaşlar, yine me
bus arkadaşlarımın.. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Olmaz efen
dim, asker kaçakçılığını himaye eden mebusu 
söyleyiniz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Ben size bunu ispat etmek için 
sözüne inandığınız iki zatı işhadettim. O da kâ
fidir. Ve o tavsiye ettikleri zevat, (Gürültüler) 

REİS — Susunuz, rica ederim. 
İHSAN B. (Cebelibereket) — Rica ederim, 

isim tasrih edilsin.. İsmini söylesinler. (Gürül
tüler) 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Rica ederim efendim.. Mesele 
böyle değil.. Müsaade buyurun.. 

Bana ismi tavsiye edilen zat. askerden kaçı-
mlsm, bu evsafı hak 'değildir, tarzında getirilmiş 
değildir. Bko son defalarda bir tamim gelnüş-
tir. Hoca olarak kabul edeceğiniz zevatın asker
liği var mıdır, yok mudur diye tahkik ediniz, 
diyor. Bendeniz de tavsiye eden mebus beyden 
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sordum-, askerliği var mıdır, yok mudur? Asker
liği var olduğunu söyledikten sonra cevabı ret 
vermişimdir. 

Demek ki doğrudan doğruya askerlikten kur
tarmak için mebuslar bana müracaat etmemişler
dir. Sizin için bilinmesi fayda bahşolan cevapları 
kâfi derecede verdiğim kanaatindeyim. Ve bu 
mesailin, mesaili esasiye olmadığı iddiasında Ka
resi Mebusu Muhteremi Basri Beye iştirak edi
yorum. 

Asıl ikinci suallere geçiyorum. Karesi Mebu
su Muhteremi Abdülgafur Efendi Hazretleri bir 
gün bendenize gelmişlerdi, meslekte lâkaydol-
duğunra ve meslekte tahribat vücuda geldiğini id
dia ettikleri için kendilerini bizzat işhadedeceğim. 

Antalya'dan kendilerine müracaat eden bir 
hoca dolayısiyle bendenize bir tâyin teklif ettiler. 
Bendeniz dedim ki, bu hoca içme suretiyle bir 
za'fa duçar olmuştur, tâyin edemem. Abdülga-
fur Efendi Hazretleri; gençtir, kabili ıslahtır, 
tekdiratta bulunun, mağdur olmasın, maişetini 
kaybetmesin, dediler. Kendilerine dedim ki, mek
tep talebelerin darütterbiyesidir. Sarhoş olan bir 
adamı mektep tutar mı, dedim. (Alkışlar) 

Arkadaşlar lütfen dinleyiniz. Azil v*e nasp me
saili mevzubahsoldu. Bizim şube müdürlerimiz 

' vardır. Tedrisatı tâliyenin bîr müdiri umumisi, 
tedrisatı iptidai yenin bir müdiri umumisi ve mü
dürler encümeni vardır. Azil ve nasp mevzuu-
bahsoldu mu onlar kendi imzalariyle noktai na
zarlarını tesbit ettikten sonra biz de o kararları 
tasdik ve tasvibederiz. 

İptidai muallimlerinin azil ve nasbına gelince; 
bundaki hakkımız da kanun iktizasındandır. İsti
lâya uğramış topraklarımızdan muhaceret etmiş 
zavallı bir iptidai muallim ve muallim esi bize 
müracaat ederse, onu bir yere, bir muallimliğe 
tavsiye etmek bizim en tabiî vazifemizdir. Ve böy
le tavsiyeyi yapmışızdır. 

İkramiyenin sureti tevziinde yapılan hatalar
dan bahsettiler. Tarzı tevzi hakkında da mahV 
mat vereyim. 1337 bütçesinde beş bin lira kadar 
bir ikramiye mevcuttur. Bu ikramiye, maarif 
hizmetinde emeği sebk etmiş ve ehliyeti tahakkuk 
etmiş zevata tevzi edilmiştir. 

Bendenizin malûmatım bu merkezdedir. Fa
kat tahkik edilebilir. Bâzı yerlerin yanlış olma
sı da mümkündür. Tahkikatlarını ikmal etsinler 
ve kâğıt üzerine yazılmış müspet bir netice ile 
gelsinler, göreceklerdir ki ; bu beş bin liranın 
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tevziinde on seneden daha az hizmeti sebk etmiş 
tek adama ikramiye vermemişimdir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Arz edeyim 
efendim. Zatıâlileri evvelce mekâtibi iptidaiye 
muallim ve mriallimelerinin bu ikramiyeden ha
riç tutulacaklarım ilân ettiniz mi? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ B. 
(Devamla) — Mekâtibi iptidaiye muallim ve 

, muallimeleri, malûmuâliniz idarei hususiyeye tâ
bidir. Şu halde... 

I ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) —Kudre t ha-
I mm namında bir muallime geliyor ve müracaatı 

hususiyesiyle para alıyor. Maarif müdüriyeti 
başkâtibi para alıyor. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ B. 
ı 
j (Devamla) — Tanımıyorum efendim. O halde ar

kadaşlar müsaade buyurunuz efendim, acaba 
maarif müfettişlerinin azil ve nasbi ve onların 
taltifi mevzubahsolursa kalemde on beş, yirmi 

' sene aynı içtihatla çalışmış bir adama elli lira 
J vermek israf etmek midir? 

NAFİZ B. (Canik) — Hayır efendim. O mü
kâfat muallimlere aittir. Diğer vekâletlerde de, 
adliyede de, maliyede de çalışan var. Diğer de-

| vairde çalışan var. Onlara neye verilmedi. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 

B. (Devamla) — Efendim birinci ikramiyede bu 
kayıt konmamıştır. Fakat ikinci ikramiye yal
nız muallimlere hasredilmiştir. Maliye Encüme
nince bu mevzııbahsolmuştur. Ve ondan sonra 
yalnız muallimlere verilmiştir. 

Arkadaşlar mesaide o kadar müşkül bir mev
kide kalıyoruz ki, bendeniz buna teşekkür et
mekle beraber maarifin siyaseti umumiyesi hak
kındaki mütalâamı ve noktai nazarımı söylemek 
istiyorum. Maksadım beş bin liranın muallimle
re sureti tevziinde esas ittihaz ettiğim şeyi söy
lemektir. Bunu bir encümeni mahsusa terk et
mişim. Tedrisatı iptidaiye müdiri umumisi, ted
risatı tâliye müdiri umumisi ve sicil müdiri umu-
mesi tetkikatı müştereke yapmışlardır. Bunlar 
on sene hizmeti sebk etmiş, çalışmış muallimle
rin listesini bana vermişlerdir. Bunun üzerine 
ellişer, yüzer lira tevzi etmişim. Bunların me-
yanmda iki üç tane fevkalâde emektar maarif 

| adamına da para verilmiş ise bunu harikulade 
bir günah suretiyle telâkki etmek zannetmem 
ki, doğru olsun? 

I İdadi muallimlerinin vekâlet tarafından tâ-
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yini hakkında da bir itiraz varit oldu. Şimdiye 
kadar idadi muallimleri vekâletten tâyin edil
miştir. iptidai muallimlerinin tâyini ise doğru
dan doğruya mahallerine terk edlmiştir. Bina
enaleyh ben öteden beri vekâletçe teessüs etmiş 
olan bir hareketi yapmaktan başka bir şey yap
madım. ; 

Elyevm. Kırşehir mutasarrıflığında bulunan 
Fatin Beyin mahdumu meecanen sultaniye alın
mış diye bir itiraz vâki olmuştur. Fatin Beyin 
mahdumu dokuzuncu sınıfa kadar devam etmiş 
ve bütün heyeti talimiye tarafından son dere
cede liyakatli olarak tanınmıştır. Bâzı memurla
rın Kayseri'de bulunduğu zaman biz onlara 
kendi imzamızı istimal salâhiyetini vermiştik. 
Bu da o sırada yapılmıştır. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Bu, memle
kete karşı hakarettir. (Gürültüler, patırtılar) 
arkadaşlarımıza soruyorum. 

REİS — Efendim muhavere oluyor. Rica 
ederim. (Gürültüler) 

NAFİZ B. (Canik) — Kayseri'deki Ham
dullah Subhi Bey söylesin, buradakini dinlemi
yoruz ; namına imza ediyorlarmış. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Meclis salâhi
yeti zâtâlinize vermiştir. Siz o salâhiyeti nasıl 
başkasına veriyorsunuz? „Yalnız kendi Heyeti 
Vekile arkadaşlarınıza verebilirsiniz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Arkadaşlar bâzı memurlarımız 
Kayseri'de bulunurken küçük muamelâtta ken
dilerine az çok salâhiyet vermiştik. On beş gün
de telgrafların gelip gitmesi gibi bir külfet kar
şısında bulunduğumuz için böyle küçük muame
lâtta memurlarıma küçük bir salâhiyet vermiş
tim. Tatilden sonra mektepler açıldığı zaman 
az çok sahibi refah bir zatın çocuğu olduğu hal
de o efendinin mektebe leylî alınması bu sırada 
Kayseri 'deki memurun tasvibiyle olmuştur. Mec
lis Şüheda çocuklarının tercihan, leyli mektep
lere alınması kararını ittihaz ettikten sonra, 
vilâyet merkezlerinde bulunan leyli sultanile
rimize şüheda çocuklarının meccani olarak 
alınmasını ve daha sonra fakir talebeyi tercih 
eylemelerini maarif müdürlerine telgrafla bil
dirdim. Meclisin bu husustaki kararını aynen 
bildirdim. Ve dedim k i : Meccani olarak mekte
binize şimdiye kadar devam eden ve muhtacol-
mıyan talebe gündüzlük olarak devam eder. 
Şüheda çocuklarını meccani olarak kabul edi-
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niz, Fakat muhaberenin fevkalâde müşkül ol
duğu bir zamanda tatilin nihayetiydi. O zaman 
bu emri almadık, böyle bir iki şey olmuş olabi
lir. Fakat arz ediyorum ki; Meclisi Âlinin mec
cani talebe hakkındaki mükarreratmı iki telg-
rafıla tamim suretinde bütün maarif müdürle-

, rine vermişimdir. 
Arkadaşlar; bendeniz yalnız vekil olmak 

itibariyle değil, bir mebus olmak sıfatiyle isti
zahla da, daima bir noktanın nazarı dikkate 
alınmasını hâtırlatmaklığıma müsaade ediniz. 
Bitlis mebusu muhtereminin tahkikata muhtaç 
şeyler için dedikleri gibi, işte Van orada, Diyar-
bekir orada, demek istizah değildir. İstizaha 
davet edilen bir vekili mesul edebilmek için 

j birçok hakayikı ve esbabı bizzat tetkik etmeli
dir. Bütün vekâletin kuyudatı, muamelâtı eli
nizin altındadır. Tahkikat yapılır, adedler tes-

I bit edilir, o zaman iki yüz, dört yüz olmaz, o 
vakit hiç verilmemiş şeyler, verilmiş olmaz. İs-

j tizah sahibi karşınıza delâille çıkar. Halbuki 
dikkat buyurunuz efendim; itiraz sadedindeki 
mesaili umumiyeyî bir tarafa bırakıyorum. Ab-

I dülgafur Efendi Hazretleri ikramiyenin tevziin-
de, bir muallimenin mükâfat aldığını söylediler, 
bunu hatırlamadığımı itiraf edeyim. Çünkü bu 
mektepler doğrudan doğruya Îdarei Hususiyeye 
aittir. Bendeniz ikramiyenin tevziinde on sene 
emeği esas ittihaz etmiştim. Bu zikrettikleri 
muallime dahi bu esas dâhilinde para almışlar
dan başka biri değildir. Bunları çıkaracak olur
sak geriye kalan, sahibi refah bir zatın oğlu
nun sultaniye meccani olarak kaydı kalıyor. 
Onun da sureti kabulünü arz ettim. 

Şimdi mesaili ilmiyeye geliyorum. Arkadaş
lar, bendeniz içinde değil, Meclis vazifesine de
vam ettikçe ve bu millet böyle idare edildikçe 
sizin de ve bütün memleketin de nazarı dikkat
te tutması lâzımgelen bir esas mesele vardır. Ka
resi Mebusu Muhteremine, maarifin siyaseti 
umumiyesini mevzubahsettiğinden dolayı arzı 
minnettarı ediyorum. Buyurdular ki ; bizim 
maarifimiz memleketin kalbinde yer tutmuyor. 
Ve memlekette bir inhitatı içtimai vücuda 
getiriyor. Mekteplerimiz halk nazarında men
furdur. İstanbul Maarif Nezaretinin yaptığı
nı Ankara Maarif Vekâleti idame ediyor. Bu 
noktada konuşalım efendim. Asıl tetkikinize 
lâyık, asıl itimat ve ademiitimadınızın teza
hürüne esas olan bu meseledir, ötekiler hep 



t : 109 11.11.1337 C 
ufak tefek teferruattan ibarettir. Arkadaşlar 
bir frenk darbımeselini söylemekli'ğime mü
saade buyurunuz. O frenk darbımeseli der k i ; 
bir felâketin esbabı teşhis edilmiş mi, bir 
marazın sebebi bulunmuş mut Maraz ve felâ
ket yarı yarıya tamir edilmiştir. Eğer maarif: 
meselesinde de yapacağınız tetkikat ile mu
ayyen ve sabit bir esasa el basmış, olursanız, 
emin olunuz maarif meselesini de halletmiş 
olursunuz. Asıl meesle arkadaşlar filancanın 
gitmesi, filancanın gelmesi değildir. Şunun 
veya bunun sükutunun beş paralık ehemmi
yeti yoktur. Asıl müzakere edeceğiniz saha, 
maarif siyasetine vereceğiniz istikamettir. Me
busu muhteremin maarifteki esaslı hata su
retiyle iddia ettikleri şey ancak bir nokta
da doğrudur. Size ispat edeceğim. Karesi Me
busu Muhteremi, mekteplerimiz boştur, çünkü 
esasatı diniyeye, memleketin ananatma hür
met edilmiyor. Bundan dolayı mekteplerimiz 
boştur, demişlerdi. 

Mekteplerimizde terbiyei diniyeye ve mil
letin ananatma hürmet edilmektedir. Fakat 
zannedermisiniz k i ; yalnız bu yapılan şeyler 
memleketin beklediği şeylerdir. Ve diğer ih-
tiyacat nazarı teemmüle alınmasa mektep mü
kemmel olur. Ve halkın rağbeti idame edile
bilir. Onun için kendilerinin misal olmak üze
re söyledikleri şey; şüphesiz yegâne sebep de
ğildir. Bu; Hükümetin ehemmiyet verdiği şey
lerden biridir. Faka t ; mektebi kurtarmak için 
bu da kâfi değildir. Arkadaşlar misallerimi 
arz edeyim. Göreceksiniz ki ; kanaat bahşol-
mak imkânını haizdir. Bizim meteplerimiz 
arasında boşalmış mekteplerimiz vardır. Fa
kat, her şeye rağmen siyasi ve sık buhranla
rımıza, felâketlerimize rağmen bir türlü bo-
şalmıyan mekteplerimiz vardır. Hangileri
dir. Biliyor musunuz? Birisi Mektebi Tıbbi-
yemizdir. Harbi Umumide diğer mektepler 
boşaldığı halde Tıbbiyemiz b_oşalmadı. Esbabı
nı bendenize sorunuz. Sebebi asıl, söyledikleri 
şeylerden ibaret olsaydı, bu mektep de boşalırdı. 
Bu mektebe çocuğu sevk eden şey hayata girdiği 
zaman meslekî malûmat, edinmek, bu mektepten 
çıktıktan sonra, hayatta bir mevki sahibi olmak
tır. Bizim içtimai takatimiz arasında her kesin 
el uzatabileceği bir iktisat noktası vardır. Bunun 
için Mektebi Tıbbiye boşalmamıştır. Ve boşalmı

yor. Oünkii hayatta en güzel, en muhkem şey ih
tiyacı hayattır. 

Bizim bir de mektebi harbiyemiz var. Orası 
da çocuğun idarei maişetini temin eder, zabit 
yapar. Mektebi Harbiyemiz hayatta çocuğa bir 
mevkii şeref verir. Mektebi Harbiyemiz memle
kette mensuplarına karşı bir hürmet uyandırmış
tır. Fakat aynı zamanda arkadaşlar, Mektebi 
Harbiyemiz bir zabite üniformasını giydirdiği 
vakit ölüm gömleğini de, giydirir. Bu kadar in
ce bir vazifeye davet eder. Bu kadar ağır vazife 
tahmil eder. Böyle olduğu halde bu mektep de 
boşalmıyor. Arkadaşlar; ne için boşalmıyor, bi
lir misiniz? En tabiî olan, en şedit olan bir ihti
yacı tatmin ediyor. Onun için diyorum ki, efea-
dim maarif meselesi mevzubahis olmuş mudur? 
Memleketin ananevi ihtiyacı nedir? Bir defa bu
nu tesbit etmek lâzımdır. Karesi Mebusu muh
teremi Basri beye sorsam, muayyen bir progra
mınız var mıdır"? Maarif Vekâletleri ve nezaret
leri ne takibetmelidir'? Evet ancak ve ancak hu
susi noktai nazarını söyliyecektir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hayır kati
yen efendim. İslama iftiradır. Sen İslâmiyet! 
bilmiyorsunu. Bilmediğin için böyle söylüyorsun. 
Bunu hususi bir mecliste sizinle görüşebiliriz. 
İslâmın kanaatleri teshil edilmiştir. 

M A ARİ F V EK İ L i HAM I) l T L L Al1 *S F P H İ 
B. (Devamla) — Arkadaşlar mekteplerimizde 
ihtisas taksimatı yapılmak lâzımdır. İptidai mek
teplerimizde Fransızca konmuştur, dediler. Ken
dilerine arz edeyim ki, bu program el'â*n elde 
mevcuttur. İptidai mekteplerimizde mecburiyeti 
tahsil mevzuubahsolduğu vakitte Fıransızcadan 
eser kalmamıştır. 

Bizim köy mekteplerimiz vardır. KÖy mektep
leri programının mevaddı esasiyesini arz ediyo
rum. Köy mektebi köyün ihtiyacı için yapılmış
tır. Köy mekteplerinde biraz okuma, yazma, bir
az hesap, esasatı diniye, aynı zamanda amelî zi
raat gösterildi mi köy mektebi tamam olmuştur. 
Köy mektebinde Fransızcadan eser yoktur. Alel
ade nahiye mekteplerinde, kaza mekteplerinde 
Fransızcaya bir yer ayrılmamıştır. Fakat mekâ-
tibi tâliyeye mahrecolarak mekteplerimizde Fran
sızca mevcudolursa, bir Garp lisanına ihtiyacı
mız olduğundan, hata mı etmiş olduk? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey mü
saade ediniz. 
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REİS — Basri Bey müsaade buyurunuz, söz 

vermiyorum. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 

B. (Devamla) — Arkadaşlar, bunun için tedri
satı iptidaiyemizde umumi olarak Fransızca kon
mamıştır efendim. Köy mektepleri de alelade 
iptidaiye olduğu halde Fransızeanm yeri yoktur. 
Yalnız numune mektepleri gibi, tâli mekteplere 
mahreeolan mekteplerde bir hazırlık yapmakta 
fayda görülmüştür. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hangi mille
tin iptidai mekteplerinde Fransızca vardır? 

MAARİF VEKllÜ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Arkadaşlar, tâli mekteplere ge
lince; bendeniz tâli mektepler hakkında yine 
Meclisi Âlinin muayyen bir noktai nazarı olması 
lüzumuna kaani bulunuyorum. Bizim tâli mek
tep olmak üzere sultanilerimiz, idadilerimiz, da-
rülmuallimat ve darülmuallimlerimiz vardır. Bu 
mekteplerin boşalmasının esbabı esasiyesi nedir 
biliyor musunuz? Efendiler zannedersem, sebebi 
Karesi mebusu muhtereminin bulduğu şey değil
dir. Bizim mekâtibi tâliyemizin akim kalmasına 
sebep, münhasıran nazari olmasıdır. Yani san
atkâr ve iş adamı yetiştirememiştir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Ne yaptınız 
efendim? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Efendim, Anadolu'muzda 21 
sultanimiz vardır. Bu yirmi bir sultani doğru
dan doğruya efendi yetiş|tiriyor ve hükümet 
kapısına elini uzatacak adam yetiştiriyor. Bun
lardan bir kısmı ticarete ve avukatlığa gider, 
tababete gider, hayatını temin ederse ne âlâ, 
fakat ekserisi hayatta akim adamdır. Memleke
tin gözü Önünde sultaniden çıkmış talebe aç ka
lırsa, maişetini teinin 'ekletmezse evliyayı effcfal hâ
lâ mı çocuklarını o mekteplere göndersin? Mek
teplerin boşalması bundan mümbah istir efendiler. 

Şimdi bir misal daha arz edeceğim. Darül-
muallimin idarei hususiyeye tâbi olan mektep-
lerimizdendir. Memleketin bütün teşebbüsleri bu 
mektepler üzerinde ikayı tesir ediyor. Bu suret
le muallimler badireden badireye uğrarsa zan-
nediyormusunuz k i ; muallimlik mesleki hayatta 
muvakkar bir şey olabilsin? Onun için bendeniz 
diyorum ki; tedrisatı iptidaiye ve taliye prog
ramlarında hayatı esas olarak almalıdır. Eğer 
bu mektepler muhtelif tabakalı halkın ihtiyaca-
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tını doğrudan doğruya is 'af ve tatmin için ıslaih 
edilirse o zaman belki rağbeti celbeder. 

Tedrisatı diniyenin teşmilini arzu ediyorlar. 
Bir taraftan tedrisatı diniyeyi yapınız ve diğer 
taraftan mekteplere lâzımgelen mevkii veriniz. 
Fakat aynı zamanda başında sarığı ve kalbinde 
dini ile ortaya çıkacak bir kimseyi şuna ve bu
na el uzatmıytcak bir hale getirmek lâzımdır. 
Buna binaendir ki ; meslek derslerini tesis et
mek, tedrisatı taliye ve iptidaiyenin esasını hal
letmek demektir. * 

NAFİZ B. (Canik) — Reis Bey rica ederim 
Hamdullah Beyin sözü on gün daha söyleseler 
bitmez. Kendisinin derecei hitabetini tasdik 
edenlerdeniz. Rica ederim, sadede ait malûmat 
versinler. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey usu
lü müzakereye dair söz isterim. 

REİS — Efendim çok rica ederim, hatip sö
zünü bitirsin, arkadaşlar ondan sonra sual sor
sunlar. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla.) — Efendiler, maarifimizin siyase
ti umumiyesi itibariyle âdemi tasvibe uğraması 
imkânı yoktur. Eğer etrafiyle tetkik buyuracak 
olursanız bir tek esas vardır. O da, her adam 
hayatta yaşıyabilmek için terbiye edilir. Ona 
hayatta yaşıyabileceği malûmatı yani temini mai
şet esasını vermek borçtur. Halbuki Anadolu 
mektepleriyle İstanbul mekteplerini mukayese 
edeceğim. İstanbul'da bir Sultanimiz vardır. O 
da Galatasaray Sultanisidir. Sonra Vefa, Istan-
ibul sultanileri açıldı.. Bunlar »da Sırf bu örneğin 
aşağı - yukarı taklidinden ibarettir. Bendeniz 
İstanbul'daki Galatasaray Sultanisinde okurken 
orada 957 talebe vardı. 

Halbuki sorunuz acaba, Anadolu'nun 21 Sul
tanisinde ne kadar talebe vardır? Ancak, 900 
talebe vardır. Şimdi bu Galatasaray Sultanisin
de 900 talebenin bulunmasını, kendilerine ce-
vabolmak üzere arz ediyorum, çünkü bu sultani 
mektebinin yetiştirdiği gençler hayatta muvaf
fak olabiliyor. Tıbbiye ve Harbiyenin yaptığı 
gibi, Anadolu'da 43 idadi açılmıştır. Bu idadiler 
hayatta muvafık adamlar yetiştirebilir mi? 
Hayır efendiler, yetiştiremez, evet; her livada 
idadi mektepleri açılmıştır. Şüphesiz ki, bu 
mektepleri açanlar hüsnüniyetle açmışlardır. 
Bu 43 idadi de sultaniler gibi aynı akıbet üze-
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rindedir. 43 tane idadi, 23 tane darülmuallimin, 
fi darülmuallimat yerine, adedleri daha az ol
mak üzere memleketin ihtiyacatı umumiyesine 
göre açılmış mektepler tecrübe edilsin. Çünkü, 
arkadaşlar bu, İngiltere'de, isviçre'de, Ameri
ka'da da tecrübe edilmiştir. Ve Amerikalılar 
bunu Anadolu'da da tecrübe ediyorlar. İdadi 
tahsili ile beraber mahallî ihtiyacatı nazarı iti
bara alacak mektepler yapmalıdır, efendim. 
Meselâ Ankara idadi mektebi eğer Ankara'nın 
istihsalâti mahalliyesiyle alâkadar olmazsa hiç-
or faydayı mucibolmaz... 

' HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
projeyi Meclise takdim ettiniz mi ! 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) - Projem dört beş aydan beri 
hazırdır, efendim. Aynı zamanda aynı projeyi 
gerek mebus sıfatiyle ve gerekse her hangi bir 
sıfatla gelip sizlere arz ile münakaşa edeceğim 
ve bunun için uğraşacağım. Buna emin olunuz. 
O halde, mektepler de tedrisatı diniyeye ehem
miyet verilmediğinden dolayı mektepler kapa
nıyor, halk mektepten nefret ediyor demek, ya
rayı, hastalığı, felâketi doğru bir gözle gör
memektedir. Efendiler, esbabın bir kısmını 
görmüyoruz. Diğer kısmını göremiyoruz. 
Yoksa mektepler hınca hmç dolar ve bü-
türi evliyayı etfal çocuklarını mekteplere gön
derir. Mektepten çıkan çocuk aç kalmaz; kendi 
emeği ile kendi maişetini temine muvaffak 
olursa... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, sa
nayi mektepleri niçin bu hale geldi? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ham
dullah Bey fikirlerini, projeyi getirdiği zaman 
müdafaa etsinler. Maarifin siyasetini ve istika
metini şimdiye kadar tashih etmeliydiler. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) —•- Arz edeyim efendim. Bir senei 
tedrisiye esnasında tadilât ve teşklâtı cedide, ya
pılamaz. Teşkilâtı cedide tatil zamanında yapı
lır. Eğer senei tedrisiye dâhilinde yeni teşkilât 
getirmek ve ondan bahsetmek mevzuubahsolsay-
dı, dünyanın bir tarafında olmıyan bir şeyi ben
denizden isteyebilirdiniz. Tatilden sonra bunu 
yapmak lâzımdır. Benim kadar siz de biliyorsu
nuz; tatil ayları, muhtelif vaziyetler dol ay isiyle 
buhran aylarından ibarettir. Fakat bendeniz de
miyorum ki arkadaşlar, mevzuubahsolan proje 
tetkik edilsin, kabul edilsin. Sualler arasında 

umumi bir sual sordunuz ve dediniz ki : Niçin 
mekteplerimiz boştur? Ben ona cevabolmak üze
re arz ediyorum. Yoksa size kendi projemi - bu
gün sırasıdır - alınız bunu münakaşa ediniz de
miyorum. Bir sual sordunuz. Bendeniz size cevab 
olarak söyledim. Çünkü mektepler nazari adaırı-

! lar yetiştiriyor, iş adamı yetiştirmiyor, sanat ada
mı yetiştirmiyor. 

REİS — Efendim.kifayeti müzakere hakkın
da altı takrir aidim. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. 

ABDÜLGAFUR EL (Karesi) —- Efendim 
şahsıma ait söz vardır. Riea ederim müsaade ediniz 

j cevap vereceğim. 
REİS — Müzakere kâfi görüldü. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müza

kereden sonra bir kişi söyler efendim (Sualler 
ne olacak sesleri). 

HASAN BASRİ B. (Kayseri) — Reis Boy 
söz veriniz, şahıslarına tecavüz edilmiştir. Söz 
veriniz efendim. 

REİS — Zata taallûk eden mesail için söz 
söylenmek mecburi olur. Yoksa fikir tenkidatı 
için söz verilmez ve böyle bir mesele de vâki ol
mamıştır. (Oldu sadaları) (gürültüler). 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey şa
hıslarına hakaret edilmiştir. Niçin söylemesin? 

ABDÜLGAFUR Eî. (Karesi) — Reis Bey 
şekil hakkında bir şey arz edeceğim. 

Vekil Beyefendinin söyledikleri muallimi, 
uzun zaman düşündüm, vallahi hatırıma getire-

I medim. Esasen bu kürsüye bir hissi infial ile 
gelmiş değilim. Maksadım sırf istıtla ve istih
bar ettiğim bir meseleyi zikretmek ve Heyeti 
Celilenize ifade tmekten ibarettir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Antalya) — Efendi Hazretlerinin infial ile 
hareket edeceklerini katiyen hatırıma getirmem. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Sonra hatı
rıma geldi. Antalya'da Anadolu ırmharrirlerin-

' den Şeref paşazade Süleyman Bey olacaktır. 
! Bu zat memuriyetinden azledilmiş, esbabı azli 

bendenizce meçhul. Bana bir mektup gönder
miş. Bu mektubu âldım. Hamdullah Beyle gö
rüştüm. Kendisinin sarhoşluğundan bahseyledi. 
Ben hakikaten bilmiyorum. Ve cidden bilmiyo
rum. Mahaza kendileri sarhoş olmakla beraber 
ahlâk,' kabili tebdil, kabili tağyir ve kabili ıs
lahtır. Binaenaleyh kendisini ten bili ve ıslah 

' edelim. İmkân varsa iadei memuriyet etsin de-
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dim. Ve Allahaısmarladık diyerek hemen çık
tım, gittim. Hamdullah Suphi Bey bu kürsüye 
geldikleri zaman bir hissi infial ile olduğunu 
tasrih ettilerse de son zamanlarda vekiller ken
dilerinden hüsnü niyetle bir sual vâki olduğu 
zaman, bilmem şunu yaptı idi, bana muallim 
tâyini için müracaat etti idi de böyle olmlştur, 
diyorlar. Vallâhilazim o muallimin ademitâyi-
ninden dolayı hissi infial ile gelmedim. Sırf 
memleketin menafii âliyesini ve irfanını düşü-
nerek arz ediyorum. Yoksa kalbimde bir gay-
zım yoktur. Fakat benim istizah ettiğim mevat 
ve mesailin ancak iki tanesine cevap verilmiş, 
diğerlerine bence verilmemiştir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — İzah ettiği me-
vaddın ancak biri muteber, diğrleri hep hava
dır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Meskût kalan 
suallerim var efendim. 

REİS — Müzakere kâfi görüldü. Mevcut tak
rirleri okuyup reyinize arz etmek kalmıştır. Tak
rirlerin üç tanesi tâyini esami teklifinden iba
rettir. (Kabul sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Maarif Vekiline itimat reyinin tâyini esami 

ile icrasını teklif eyleriz. 
Van Mebusu Çorum Ertuğrul 

Hasan Sıddık Dursun Neeib 
Dersim Erzurum Ergani 

Okunamadı Hüseyin Avni Emin 
Erzurum Bitlis Canik 

Süleyman Necati Hüseyin Hüsnü Nafiz 
Karesi Hakkâri Kastamonu 
Vehbi Mehmed Tufan Sabri 
Bitlis Karesi Burdur 

M. Arif H. Basri Mehmed Akif 
Siird Erzincan 

Okunamadı Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfi olduğu cihetle Hamdullah Sup

hi Beyefendiye beyanı itimat edilerek ruznameye 
geçilmesini teklif ederiz. 

Kırşehir Çorum Çorum 
Yahya Galib Ferid Haşim 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Siird Üsküdar 
Halil Hulki Okunamadı 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayeti ile Maarif Vekiline be

yanı itimat edilmesini ve ruznamei müzakerata 
geçilmesini teklif eylerim. 

Erzincan 
Emin 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini ve ruznamei müzake

reye geçilmesini teklif eyleriz. 
Ertuğrul Genç Dersim 

Mustafa Kemal Fikri Faik Hasan Hayri 

REİS — Üç takrir de itimat ve ademiitimadın 
reye konulmasına daiirdir. Hamdullah Suphi Bey, 
hangisini tercih ediyorsunuz? (Efendim tâyini 
esami ile sadaları) Efendim, takrirlerden birisini 
tercih etmek bir vekilin hakkıdır. Bu takrirden 
hangisini tercih ediyorsunuz? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Antalya) — En son bahis buyurduğunuz dört 
takriri kabul ediyorum. 

REİS — Birisi; müzakere kâfidir. Ruzname
ye geçelim. Diğerleri, müzakerenin kifayetinden 
sonra itimat ve ademiitimat meselesinin tâyini 
esami ile reye vaz'mı teklif ediyor. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) — Her 
hangisi olursa olsun Reis Beyefendi. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tâyini 
esami takriri reye konsun efendim. 

REİS — Efendim, Hamdullah Suphi Bey, iti
mat ve ademiitimat takrirlerini mi tercih ediyor
sunuz? Yoksa yalnız ruznamei müzakârata geçil
mesini mi tercih ediyorsunuz? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Antalya) — Şüphesiz e|endim. Bu münaka
şadan sonra itimat ve ademiitimat takririni tercih 
ecuyorum. 

REİS — Pekâlâ; itimat ve ademiitimat mese
lesini reyinize, arz ediyorum. İtimat verenler be
yaz, vermiyenler kırmızı pusla versinler. 

(Ara toplandı.) 
Âra tasnif edilinceye kadar on dakika tenef

füs edelim. 



Î K I N C İ CELSE 
Açılma saati : 

REİS — Birinci ReisveMli Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celseyi küşadediyoruın. 
Maarif Vekili Hamdullah Subhi Beye olan 

istizah neticesinde reye iştirak eden 148, nisabı 
müzakere bulunamamış, 68 kırmızıya karşı beş 
müstenkif, 75 beyaz rey vardır. ' 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey bu
rada bulunmıyan zevatın reyleri de atılmıştır. 

REÎS — Müsaade buyurunuz, zaten muame
le tamam değildir. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Reis bey 
burada bulunmadıkları halde reyleri atılan arka
daşlarımız var. Bunu Divanı Riyaset nazarı dik
kat aldı mı?' 

REÎS — Efendim, rey, reyi alenidir. Pusla-
larda sahiplerinin imzası vardır. Kâtip beyler 
puslaları birer, birer tetkik ve kontrol etmişler
dir. Mezun olanların reyleri buraya dâhil ola
maz. 

Esasen muamele tamam olmadığı için. (Gü
rültüler) 

SÂMÎ B. (İçel) — Reis Bey müsaade buyu
runuz. Kütahya Mebusu Cevdet bey burada yok
tur. Reyi atılmıştır. 

REÎS — Efendim, bir kere muamele tamam 
değildir. Celse ekseriyetle açıldığı halde ve Mee-
liste mevcudolan azayı kiramın adedi nisabı mü
zakereyi ikmal ettiği halde bir kısım arkadaşla
rın reye iştirak etmediği anlaşılıyor. Bunun için 

yeniden tâyini esami üzerine rey alınması lâzım
dır. 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Maarif Vekili Hamdullah Subhi Beyin, 
istifası 

REÎS — Buyurunuz Hamdullah Subhi Bey, 
sözünüzü söyleyiniz. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ar
kadaşlar, beyanı itimadedenlerle ademiitimad-
edenler arasındaki fark bendenizin lehinedir. Fa
kat bu aded dört, beş ve daha ziyade artmış ol
sa dahi yine arzu ediyorum ki, Meclisi Âlinizde 
arkadaşlarımın bu kadar mühim bir kısmının ay
rı bir noktai nazar takibettiğini gördükten son
ra bana düşen vazife, sizin daha büyük ekseriye
tinizi temin edecek, memleketin ve maarifin da
ha ziyade tenviri ve terakkisi hususuna gayret 
edecek bir arkadaşıma terki mevki etmekten iba
rettir. Bu temenniyatla istifamı arz ediyorum. 

REİS — Mesele bitmiştir. 
Pazartesi günü içtima etmek üzere Celseyi 

tatil ediyorum. Mesele kapandı efendim. 
Yarın Mevlidi Nebevidir. Resmen tatildir. 

Bayramımızdır. 
Pazartesi günü içtima etmek üzere Celseyi ta

til ediyorum. 
Saat : 4,20 
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