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cezasının affı hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası 360:362 

2. — Dimitri kızı Temya'nm affı hak
kındaki kanun lâyihası ve Adliye Encü
meni mazbatası 362:369 

3. — Hacıbektaş Şeyhi Hasan Efendi-

RlütS — Celseyi küşadediyorum. Zaptı sa
bık okunacak. 

1. - ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset

le rinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Ziynet eşyasının men'i it
hali hakkındaki Kanunun tadiline dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye müstaceli
yet karariyle Muvazenei Maliye Encümenine 
havale olundu. 

Arazi Vergisinin beş seneliğini defaten tes
viye edenlerin mezkûr vergiden aflarma dair 
lâyihai kanuniye müzakere edilerek müttefikan 
reddolundu ve bunun üzerine Maliye Vekili 
Hasan Bey istifa etti. 

Gene Mebusu Celâl Beyin mezuniyeti kabul 
olunarak celsei hafiyeye geçildi. 

(ikinci ve üçüncü celseler hafidir.) 

Dördüncü Celse 
Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil

inikat Karahisarı Sahib Mebusu İsmail Şükrü 
Efendinin, İktisat Vekâletinden istizah takriri 
kabul olunarak mezkûr vekâlete tebliğ edildi. 

Bilâhara mütareke hakkında itilâf hükümet
lerine verilecek cevabi nota müzakere edilerek 
Hariciye Encümeninin tadili veçhile ittifakla 

Sayfa 
nin arzuhaline dair İstida Encümeni maz
batası 369 :376 

4. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, Devlet daireleri kadrolarının vekâ
letlere mukabil encümenler tarafından 
tesbit edilmesine dair takriri 378:386,387:388 

kabul olunup Pazartesi günü içtima olunmak 
üzere Celseye nihayet verildi. 

Kâtip Kâtip 
İkinci Reisvekili Kayseri Van 

Musa Kâzım Âüf Hakkı 

REİS — Zabıt hakkında mütalâa var mı? 
(Hayır, sadaları) Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edildi. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, geçen içtimada istizah takriri arz et
miştim, kabul olundu. Fakat müddet tâyin olun
madı. İstizahtaki es'ile dolayısiyle bir aydır İktisat 
Vekâleti hemen mühmel denecek bir haldedir. 
Lütfen buna yarın cevap verilmesinin kabul 
edilmesini rica ederim. 

REİS — Efendim, istizah kabul edildi. Dai-
rei aidesine tebliğ edilmişti. Şimdi gün tâyinini 
teklif ediyorlar. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Nizamname sarih
tir. Oiin tâyini vekilin hakkıdır. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Amasya Mebusu Ali Rıza Efendinin, 
Belediye intihabat Kanununun bir maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi (2/516) 

REİS — Amasya Mebusu Rıza Efendinin 
belediye reislerinin usulü intihabına dair teklifi 
kanunisi var, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

B I R I N C I C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat: 1,55 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 
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9. — MUHTELİF EVRAK 

1. — 23 Nisan tebrikine dair Afgan Sefiri 
Sultan Ahmed Han'dan mevrut tezkere 

REİS — 23 Nisan tebrikine dair Afgan Se
firi Sultan Ahmed .Han Hazretlerinin tezkeresi 
var. Okunacak. 

Kardeş Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
Riyaseti Âliye ve Azayı Kiramına 

Bundan iki sene mukaddem ki, pek muzlim 
bulutlar cihanı tevhidin afakini * kaplamış ve 
artık kalbgâhı îslâmm bütün bütün karardığı 
zannedilmişti. İşte öyle yeisâver bir sırada idi 
ki, bu Meclisi Âli güneş gibi Anadolu ufukla
rında doğarak mahzun Şark ve İslam gönülle
rine taze hayat, taze neşve bahşetti. Şimdiye 
kadar nasıl İslâmın alemdarı olmak şerefiyle 
mümtaz iseniz yarın da, ve ilelebet yeryüzün
deki Müslüman milletler sizi mukteda tanımak
la en büyük bir zevk duyacaklardır. Siz îslâ
mm hadisi ve her hususta rehberisiniz. Sizin 
ruhunuzdan, dimağınızdan doğan efkâr ve ha
yatı âliye dalgalana, dalgalana bütün dünyada 
inikaslar-, bütün İslâm kalblerinde ihtizazlar, 
heyecanlar uyandırıyor. Ey büyük milletin bü
yük mümessilleri! Siz yalnız Anadolu Müslü-
manlarını değil, üc yüz elli milyon Müslüman 
âlemini temsil ediyorsunuz. Her- birinizde bir 
milyon Müslümanm kalbi, fikri, ruhu nıüte-
cellidir. Bütün İslâm âleminin; hattâ bütün 
Şark'm amal ve efkârı sizin umdei eassiyeniz-
dir. Bugün bütün mazlum milletlerin semayı 
efkârında parlıyan nurlar hürriyet ve istiklâl 
ayetleridir. Dünyayı tahakkümleri altında tut
mak istiyen zalimler, artık Müslüman millet
lerini dalmış oldukları gaflet uykularından 
uyandırmış, haklarını istihsal için onlara te
vessül edilecek maddi yolları göstermiştir. Ar
tık bundan sonra aramızdaki rabıtalar yalnız 
mânevi sahalarda kalacak değildir. 

Muhterem dindaşlar, bu sözlerimle yalnız 
kendi hissiyatımı değil, başta sevgili emiri-
miz olduğu halde bütün Afgan milletinin, hat
tâ bütün İslâm âleminin ve Şark'm amal ve ef
kârını arz etmiş oluyorum. İslamların halâs ve 
saadeti için vakfı hayat eden Âlâ Hazreti Ta-
cidarimiz Emir Amanullah Han Hazretleri İn
giliz Heyeti Murahhasasma karşı irat buyur-
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dukları nutukta- «Türkiye'ye karşı ne kadar ri
ayetkar bulunursanız Afgan milletinin kalbini 
de o nispette kendi lehinize celbetmiş olursunuz. 
Türkiye'yi ve âlemi İslâmı rencide eden bir dev
letin Afganistan'dan dostluk beklememesini» ker 
mali celâdet ve ehemmiyetle ihtar etmişlerdir. 
Her taraftan yükselen şada bundan başka bir 
şey değildir. Bütün âlemi İslâmın kurretülâynı 
ve imanıei tevhidi olan Türkiye'ye karşı suika-
sıtlarda devam eden devletler iyice bilsinler ki, 
bir gün gelecek, bu hareketlerinden çok zarar
lar görecek, nedametlere düşeceklerdir. Bel
ki onlar halen hakikati görmemek, teslim et
memek isterler, belki onlar halen eski esaret 
ve tahakküm devirlerinin yaşıyabileceğini zan
nederler. Lâkin emin olsunlar ki, pek uzak ol-, 
mıyan bir âtide hakikat bütün azametiyle te
celli edecek, bugün hak ve hakikat sahasına-' 
inmek istemiyen o mağrur, o balâpervaz dev
letler gelip sizin ellerinizi öperek matalibinizin 
neden ibaret olduğunu istirhamkârane soracak
la »'dır. 

İnşallah gelecek resmiküşada kadar bu 
güzel İslâm yurdunun her noktasından ezan 
sesleriyle beraber zafer tebdilleri yükselecektir. 
İslâm ve Şark'm tarihinde muazzam bir hâdise 
teşkil eden bu mübarek felah gününü, gerek sev
gili Emirim namına, gerek milletim, gerek se
faret ve şahsım namına tebrik ve tes'itle cüm
lenize, bütün Türkiye müslümanlarına bilhassa 
cephelerde düşmana karşı göğüs geren mücahi
dini İslâmiyeye bipayan hürmet ve selâmlar ve 
tebriklerimi takdim ederek tebliğini rica eyle
rim. 

23 Nisan 1338 
Afgan Sefiri 

Sultan Ahmed Hah 

(Teşekkür ederiz sadaları, şiddetli, sürekli 
alkışlar) 

REİS —• Divanı Riyasetçe cevap yazılacaktır. 

LÛTPİ B. (Malatya) — Bunun bütün millete 
ilân edilmesini teklif ederim. 

[ TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Münasip ce
vap yazmak vesilesiyle Afgan Emîrinin ve Af
gan halkının kemali samimiyetle Büyük Millet 
Meclisi tarafından selâmlanmakta olduğunun 
da ilâvesini rica eylerim. (İştirak ederiz sadaları) 

- 357 — 
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6. - TAKBÎRLER 

24 .4 .1333 O : 1 
7. — SUALLER 

1. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi ve 
rüfekasının, imalâtı Harbiye Fabrikası Müdü
rü Binbaşı Nuri Beyin taltif edilmesine dair tak-
nr% 

REÎS — Okunacak : 

Bismi men en'ame aleyna 
Riyaseti Celileye 

Geçen gün imalâtı Harbiye Fabrikamızı li-
eclizziyare azimetimizde fabrikanın Müdiri maali 
tedbiri Nuri Beyefendinin delâlet ve tarifatiyle 
alâtı mütenevviai harbiyenin ocak ve tezgâhları
nı gezdik. Memurin ve müstahdeminin uhdele
rine mufavvaz vazaifi kemali sükûnet ve faali
yetle ve mütemadi bir say ile ifaya bezli vü-
cudettikierini kemali fahrile gördük. Lütfü 
Hakla mesaii meşkûre semeresi olarak vücuda 
getirilen bilcümle alât ve edevatı harbiyenin 
müşahedatı muhabbeti vataniye ile memlû olan 
kalblerimizi lebrizi şevk ve şadi etti. Büyük 
eslâfımızm hayrülhalefi olduklarını vücuda ge
tirdikleri bütün eşya ile ispat eden bu ahfadın 
vazifelerinde daha ziyade mazharı muvaffakiyet 
olmaları duasını tekrar ve tezkâr eyledik. Mü
cerret vicdani bir vazifei vataniye ile bizzat ça
lışmak ve çalıştırmak suretiyle bütün imalâta 
vücud veren Müdiri Muhteremi Binbaşı Nuri 
Beyefendinin, taziyanei şevk ve gayreti olmak 
üzere münasip surette taltifiyle ispatı kadirşi-
nasi edilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Konya Bolu Erzincan 
Ömer Vehbi Abdullah Osman Fevzi 

SALİH E l (Erzurum) — Efendim, bunun 
Müdafaai Milliye Vekâletine havalesini teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim bu gibi mükâfat, terfih 
ve saire bir- takım ahkâma tâbidir ve zaten 
bunlar evrakı varidedir, ruznameye dâhil de
ğildir. Tensip buyurursanız Müdafaai Milliye 
Encümenine gönderelim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğral) — En
cümene aidiyeti yoktur. Bu bir taltife, terfihe 
aittir. Binaenaleyh doğrudan doğruya Müda
faai Milliye Vekâletine tevdi edilsin. Onlar 
icabeden muameleyi yaparlar. 

REİS — Efendim bu takririn Müdafaai 
Milliye Vekâletine havalesini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.' 

i. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Mükellefiyeti ziraiye Kanun ve Nizamnamesi 
hilâfına hareket edildiğine dair Müdafai Mil
liye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâletine ha
vale ediyoruz. 

TUNALI HİLMİ ıB. (Bolu) — Ziraate mü-
taallik olduğu için acilen cevap verilmesini 
teklif ediyorum. 

REÎS — Nizamname mucibince tebliğ ede
riz. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

7. 
tihap 

Memurin Muhakemat Heyeti için in-

REİS — Efendim, Memurin Muhakemat 
Heyetinde nisabı müzakere kalmamış olduğunu 
geçen gün arz etmiştim. 

ESAT) B. (Lâzistan) — Müsaade buyuru
nuz izahat vereyim. Memurin Muhakemat He
yeti intihabatı için iki defa takrir takdim et
tim. Heyette azadan yedi zat yoktur. Bir kıs
mı mezunen gittiler. Bir kısmı istifa ettiler, 
binaenaleyh ekseriyet hâsıl olamadığından iç
tima edemiyorlar. Malûmuâliniz Memurin Mu
hakemat Heyetine ahiren bir vazife daha ver
diniz ki, o da meclisi idarece, Mecalisi Umu-
miyece ittihaz olunan mukarreratın mercii tet
kiki olmasıdır. Bunların içinde Şûrayı Devletçe 
iki ay zarfında karar verilmek mecburiyeti olan 
kısımlar var. Meselâ; aşar meselesi, ağnam me
selesi gibi. Eğer o karar; müddeti zarfında it
tihaz olunmazsa hukuku Hazine, hukuku ahali 
haleldar olur. Eğer bunlar vakit ve zamaniyle 
çıkarılmazsa bu mesuliyeti kim kabul edecek? 
Bu kadar mühim olan meselenin tehiri katiyen 
caiz değildir. Eğer tehir edilecekse heyet bu 
mesuliyeti deruhde edemez. Arz ediyorum. Bu 
intihabatı bir an evvel icra buyurun. Bu mese
leyi intacedelim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, Behçet Beyefendi de Muhakemat En
cümeninde bulunmuyorlar. Heyete iltihak bu
yurdular. Onun için Tetkik Encümeninde de 
bir âza münhaldir. Bu intihapla beraber mez-
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kûr encümene de bir âza intihabını rica ede
rim. 

RElS — Efendim, tensibederseniz ikinci 
celsede hem Muhakemat Heyeti, hem Tetkik 
Heyetinin intihaplarını icra ve ikmal edelim. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, bir lis
te vardır. Ondan intihabedelim. 

REÎS — Efendim, orada kimse kalmamış
tır. ikinci celsede intihabı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamemizde malî kanunlar var
sa da Maliye Vekilinin mevcut bulunmamasına 
nazaran bunların müzakeresine imkân yoktur. 
Halbuki Heyeti Âliyenizin de kararı vardı. 
Malî kanunlar müzakere edilmedikçe başka bir 
şey müzakere edilmiyecekti. Maliye Vekilinin 
bulunmamasına nazaran bugün başka mevaddm 
müzakeresine geçeceğiz. 

Efendim, .ruznamede Adliye Encümeninin 
mazbataları var. Onları reyi âlinize arz edece
ğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, rica ederim. Sükna Kanunu dört defa ruz-
nameye girdi, çıktı. Bunu müzakere edelim. 
LÛTFl B. (Malatya) — Efendim, şimdiye ka

dar hep vergi hakkındaki kanunları müzakere 
ettik. Bir kararımız var ki, tasarrufu mübey-
yin olan kanunları da müteradif en müzakere 
edecektik. Halbuki bunlara aidolan kanunlar
dan hiçbirini müzakere etmedik. Rica ederim, 
o kanunları müzakere edelim. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Efendim, Hü
seyin Avni Beyin tasarruf hakkında bir teklifi 
vardı. Onu müzakere edelim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, benim teklif ettiğim mesele tasarruf de
ğil, tasarrufa gidebilmek için encümenlere lâ-
zımgelen salâhiyeti vermektir. Bunda Maliye 
Vekilinin bulunmasına hiç lüzum yoktur. He
yeti Celileye ait bir meseledir. Bu teklif müza
kere edilsin. Kabul edildiği takdirde tasarru-
fat bilâhara icra edilecektir. Esasen ruzname-
ye alınmıştır. Tab'ı da olundu. Böyle duruyor. 

RElS — Hüseyin Avni Beyin teklifini reyi
nize arz ediyorum. Fakat ; aynı zamanda hıya
neti vataniyeden Mustafa oğlu Halil'in affına 
dair lâyihai kanuniye var. Hotamışlı Halil, Os-
manoğlu Halil haklarında »Adliye Encümeni 
mazbatası var. Yorgi'nin idamına ve daha sair 
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mazbatalar vardır. Hiyaneti vataniye cürmiyle 
mahkûm olanlardan bir kısmının affı hakkın
daki Kanunun tefsirine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hiyaneti vatani
ye Kanununun tefsiri gayet mühimdir. Rica 
ederim, bunu müzakere edelim. 

REtS — Efendim, şimdi okuduğum evrakın 
heyeti umumiyesinin mümkün olduğu takdirde 
bugün müzakeresini kabul edenler... (Anlıya-
madık, sesleri) Efendim, reyinizi almak mecbu
riyetindeyim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, bu bir vazifei asliyedir. Malî kanunların 
müzakeresinde Maliye Vekilinin huzuru şart
tır. Binaenaleyh, bunu reye koymaya hacet 
yoktur. Maliye Vekili mevcudolmadığı için di
ğerlerini müzakere edelim. 

ŞEVKİ B. (içel) — Binlerce insanlar 
hapsanelerde inliyor. Onların ruznamede evrakı 
vardır. Onları evvelâ çıkaralım. 

R E t s — Efendim liste mucibince hepsinin 
müzakeresini sırasiyle arz edeceğim. Evrakın 
müzakeresinde hakkı tercih zaittir. Binaenaleyh 
reye koymak ihtiyacı vardır. Malî kanunlara 
tercihan Adliye Encümeni mazbatalarının mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Bunların müzakeresi kabul edilmiştir. Hüse
yin Avni Beyin de tasarrufa dair bir teklifi var. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yanlış 
anlaşılmasın efendim. Arkadaşlarıma tasarruf 
yolunu gösteriyomm. Yoksa tasarruf şöyle olsun 
demiyorum. 

REtS — Hüseyin Avni Bey tarafından izah 
edilen ve tasarruf hakkında encümenlere salâ
hiyet verilmesi hakkındaki teklifin bugün mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

SALtH Ef. (Erzurum) — Hiyaneti Vataniye 
Kanununun da tefsirinin müzakeresini rica ede
rim. Bunu da reye arz ediniz. Ramazanı Şerif 
geldi. Birçok insanlar mahpustur. Günahtır. 

2. — Burdur Mebusu İsmail SubJıi Beyin, Rus
ya'dan getirdiği kitaplara ve onları Meclis Kü
tüphanesine hediye ettiğine dair takriri 

RElS — Efendim Burdur Mebusu ismail 
Subhi Beyin, Rusya'dan getirdiği kitaplara dair 
bir takriri vardır. 
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B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Rusya Sovyet Cumhuriyetinde ve Türkistan 
ve (Oral - Volga) memleketlerinde icra ettiğim 
tetkikatı ilmiye seyahatinde bilhassa sarf eyle
diğim mesai ile tedarik ederek memleketimize 
getirdiğim berveçhi zir kitapları 23 Nisan îdi-, 
millîsi şerefine Türkiye Büyük Millet Meclisine' 
hediyeten arz ve takdim eder ve kabulünü tek
lif eylerim. 

1. (Vaveyla) mecmuası kolleksiyonudur bu 
kolleksiyoıı Harbi Umumide Sibirya'da (K>as-
nuyarsk) şehrindeki Üsera Karargâhında bulu
nan zabitlerimizin neşrettikleri el yazısı hafta-. 
lık mecmuanın bütün nüsehi münteşiresini cami 
yegâne ve kıymeti ilmiye ve tarihiyesi yüksek 
bir cetveldir ki, milletimizin mahsulü fikrisi ve 
mülkü mânevisidir. 

2. Moskova, Petersburg, Kazan, Orenburg, 
Taşkent, Buhara'dan elde edebildiğini Rusça ve 
Türkçenin Çağatay, Kazak, Tatar şivelerinde ki
taplardır ve içlerinde bilhassa Türkiyat a dair 
asarı mühimine vardır. 

22 Nisan 1338 
Burdur Mebusu 

Soysallı 
ismail Subhi 

(Teşekkür ederiz sadaları) 

SO VS ALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — 
Arkadaşlar müsaade buyurursanız, bunun hak
kında birkaç söz söyliyeyim. Çünkü ehemmiyeti 
vardır. Meclisi Âlinize takdim ettiğim eşya iki 
nevidir. Birisi birtakım kitaplardır. Diğeri kol-
leksiyondur. Bu kolleksiyon bizim Kafkas cep
hesinde esir olup da Çarlık Rusyası tarafından 
Sibirya'ya sevk edilen esir zabitlerimizin «Kras-
nuyarsk» şehrinde çıkardıkları bir haftalık mec-; 
mııannı kolleksiyonudur. Tetkikatı ilmiye seya
hatim esnasında zabitlerimizin, esirlerimizin hüs
nü hareketlerini işittim. Ve şahidoldum. Biz on
ların hareketleri ile iftihar edebiliriz. Bunları 
Millet Meclisinin kürsüsünde arz etmeye kendi
mi vicdanen borçlu biliyorum. Her yerde zabit
lerimizin esaret istirahatı altında her suretle va-
tanpervarane, insanca, ahlâkça hareket ettikle
rini duydum. Bu zabitlerimiz orada boş durmı-
yarak bir taraftan lisan, ilim tahsil ettikleri gi
bi, diğer taraftan da bir mecmua vücuda getir-
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mislerdir. Bu mecmuanın adı «Vaveyla» dır. 
İlmî, edebî, mizahî bir mecmuadır. El yazısı ile 
yazmışlar, kendi aralarında. Bendeniz sahibini 
ırza ederek bâzı hedaya mukabilinde ve bunun 
Türk milletinin malı meşruu olduğunu ve benim 
de Türk milletinin vekili olduğumu söyliyerek 
ikna ettim, aldım, getirdim. Bu kolleksiyon bi
zim tarihi edebîmizde, tarihi askerîmizde, alelû-
ııııım tarihimizde pek kıymetli bir şeydir. Birisi 
budur. İkincisi; bendeniz tetkikatım esnasında 
her yerden birçok kitap tedarik etmeyi ve bunu 
memleketime getirmeyi düşündüm. Bunu vic
dani bir vazife telâkki ettim. Rus Hükümetine 
ve diğer cumhuriyetlere müracaatle yedi yüz 
cilt kadar kitap tedarik ettim. Bu kitapların 
şimdiye kadar takdim edilmekteki teehhürün se
bebi, bu kitaplar üç sandık idi, bir sandığı Sam
sun'dan buraya nakledilirken kaybolmuştur. 
Onu aradım. Eğer onu da elde edebilirsem tak
dim edeceğim. Bu kitaplar içerisinde bilhassa 
Petrograt ulemasından Oldenburg, Bartııl, Rad-

. lof gibi birtakım büyük zevatın eserleri vardır. 
Kazak ve Tatar kitapları vardır. Buhara kitap
ları da vardır. Bunları Büyük Millet Meclisinin 
Kütüphanesine takdim ediyorum. (Teşekkür' 
ederiz sesleri) 

tO. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
7. — Çivrilli Mustafaoğlu Halil'in idam aza

sının affı- hakkında kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Çivril li Mustafaoğlu Ha
lil'in affına dair (Kanunun kabulü hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası var. Okunacaktır. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Kırk Birinci Fırkaya mensup 12 nci alay 3 
neü tabur 10 ncu bölük efradından iken düş
man karşısında ırnevkii hizmetten firarından do
layı idamına 'karar verilip hükmü tasdik edilen 
Çivril'in Baraklar karyesinden Mustafaoğlu 
Halil'in klanı cezasının affına dair tanzim kı
lınıp !îora Vekilleri Heyetinin 5 Nisan 1338 ta
rihli içtim anıda kabul edilen 'kanun lâyihası ile 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 15/3/1338 tarih 
Umuru Mahakim 'Müdiriyeti 1191 ınumaralı tez
keresi sureti musaddakası evrakı mütetferriası-
na 'rapten takdim 'kılınmıştır. İfayı »muktazasiy-
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le neticesinin işarına müsaade buyurulmasını is
tirham eylerim efendim. 

5/4/1338 
îera Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

Kanun lâyihası 

M'ADDE 1. — Alay 12, Tabur 3, Bölük 10 ef
radından iken düşman karşısında 'mevkii hiz
metten firarından dolayı ıKırk Birinci Fırka Di
vanı Harbinden idamına karar verilip mazbatai 
hükmiyesi Crarî) Cephesi Kumandanlığınca tas
dik edilen Çivril'in 'Baraklar karyesinden 1314 
teveliütlü Mustafaoğlu Halil'in idam cezası 
affolunmuştur. 

MADDE 2. — tşbu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye Vekili memurdur. 

7 Şaban 1340 ve 5 Nisan 1338 
"İcra. Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

Şer'iye Vekili Müdaf'aai Milliye A^ekili 
Fehmi Kâzım 

Hariciye Vekili Dahiliye Vekili 
Yusuf Kemal Ali Fethi 

Adliye Vekili Nafıa Vekili 
Refik Şevket Feyzi 

Maarif Vekili Maliye Vekili 
Mehmecı Vehbi Hasan Hüsnü 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Adliye Encümeni mazbatası 
On ikinci alayın üçüncü taburunun onuncu 

bölüğü efradından iken düşman karşısında mev
kii hizmetten firar etmesinden dolayı Kırk Bi
rinci Fırka Divanı Harbi tarafından idamına 
karar verilip mazbatai hükmiyesi G-arb Cephesi 
Kumandanlığınca tasdik edilen Çivril 'in Barak
lar karyesinden 1314 teveliütlü Mustafaoğlu Ha
lil'in işbu idam cezasının affına dair Heyeti 
Vekileden 'mevrud 7 Şaban 1340 ve 5 'Nisan 1338 
tarihli lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe maz
batası .mütalâa ve icabı müzakere olundu. Es-
ba'bı mucibe mazbatasında mastur olduğu üzere 
mahkûmu merkumun badelfirar izharı nedamet 
ederek bizzat teslimi nefseylediği ve mensubol-
duğu bölükte gecen hidematı askeriyesi zarfın-
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da birgûna suihali hidematı askeriyesi zarfın
da bir gûna suihali müşahede oluümayıp ıslahı-
hal ve tekzibi ahlâk eylemesi mümkün ve muh
temel bulunduğunun ınensubolduğu bölük ku
mandanının zahrı evrakta muharrer meşruha
tından anlaşılmasına mebni merkumun mazharı 
affı âli olmasına mütaarlik teklifi mezkûr musip 
ve muvafıkı •madelet bulunmuş olduğundan tek
lif edilen kanunun tarihi neşrinden itibaren 
mer'i olması hakkında müteamel olan maddenin 
ilâvesi suretiyle kabulü muktazası tezekkür 
olunarak Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

19/Nisan/1338 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata M. 

Eskişehir Biga 
Abdullah Azmi Ham id 

Kâtip Âza 
Haci Mehmed Tabir Kat-ahisarı Şarki 

Vasfi 
Âza, Âza 

Kırşehir Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Âza 
Elâziz 
Rasim 

REtS — Efendim, kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. Maddelere geçilmiştir. 

Çivril'in Baraklar karyesinden Mustafaoğlu 
Halil'in idam cezasının affına dair Kanun 

MADDE 1. — Alay 12, Tabur 3, Bölük 10 
efradından iken düşman karşısında mevkii hiz
metten firarından dolayı 41 nei Fırka Divanı 
Harbinden idamına karar verilip mazbatai hük
miyesi (îarb Cephesi Kumandanlığınca tasdik 
edilen Çivril'in Baraklar karyesinden 1314 te
veliütlü Mustafaoğlu Halil'in cezası affediimiş-
tir. 

REİS — Söz istiyen var mı ? (Hayır sadaları) 
Birinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Birinci madde kabul edilmiştir. 

HAMıÎD B. (Biga) — Reis Bey mazbatamız
da arz etmiş olduğumuz veçhile bunun affı ica'b-
eder. Ve aynı zamanda «tşbu kanun tarihi neş
rinden itibaren mer'i» olmak lâzımdır. Teamül 
veçhile ikinci madde olarak böyle bir maddenin 
bulunmasını Adliye Encümeni teklif ediyor. 
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MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren muteberdir. 
REİS — Efendim, Adliye Encümeni ikinci 

madde olarak teamül veçhile «işbu kanun tarihi 
neşrinden muteberdir» diye ilâve ediyor. Bu 
ilâveyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar, 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —İşbu kanunun icrasına Mü-
dafai Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim, müstace
liyet teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, kanunun müstacelen ka
bulü hakkında bir teklif vardır. Kanunun he
yeti umumiyesini reyi âlinize arz ediyorum. 
Kanunun heyeti umumiyesini müstaceliyet ka-
rariyle kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kanun kabul edilmiştir. 

2. — Dimitri k%z% Temya'nın ,affı hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Temya'nın, affına dair lâ-
yihai kanuniye var, okunacaktır. 

20 . 2 . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Arapsun'un Rum mahallesinden Dimitri kı
zı Temya'nın, affı hakknıda İcra Vekilleri He
yetinin 20 . 2 . 1338 tarihli içtim anıda kabul edi
len lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe maz
batası evrakı muteferriasma rapten takdim kı
lınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin işa
rına müsaade buyurulmasını istirham eylerim 
efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye 

Vekili 
Fevzi 

Esbabı mucibe mazbatası 
Arapsun Jandarma Kumandanı sabıkı Ke

mal Efendinin, hizmetçisi olup Arapsun kasaı-
basmm Rum mahallesi sakinlerinden Dimitri 
kızı Temya'nın hanesinde bir teneke rakı bu
lunduğu Salim namında birisi tarafından ma
kamı kaymakamiye tahriren ihbar edilmesi üze
rine kaymakamı kaza ihbarnameyi mezburenin 
hanesinde usulen taharriyat icra etmek üzere 
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düyunu umumiye memurluğuna havale etmesin
den dolayı düyunu umumiye memurları tarafın
dan icra kılman taharriyat neticesinde rakı bu
lunamadığını hâki olarak 13 Mart 1337 tarihin
de tanzim kılınan zabıt varakası kaymakamlığa 
tevdi edildikten üç gün sonra mezburenin mukad
dema Aksaray Jandarma Taburuna tahvili me
muriyet eden mumaileyh Kemal Efendiye gönde
recekleri mektupları elde etmek üzere Arapsun 
Jandarma Takım Kumandan Vekili Eşref Çavuş 
tarafından postacı Fahri'ye lâzımgelen tenbihat 
icra edilmekle beraber jandarma efradından Tev-
fik dahi mektubun müsaderesine memur edile
rek mezburenin kasaba haricinde posta sürücüsü
ne tevdi eylediği Türkiyyülibare mektubu mer-

I kum jandarma Tevfik tarafından ahiz ve jandar-
I ma dairesine îsal olunarak açıldığında bir teneke 

ve bir desti rakının bulunduğu hakkında vuku-
bulan ihbar üzerine hanesini taharri etmişler 
ise de bulamadıkları ve korkusundan rakı gön-
deremediği yolunda münderecatı mektupta ibare
lerin mevcudolduğundan bahsile tanzim kılman 
zabıt varakası kaymakamlığa ve makamı kayma-
kamiden de sulh mahkemesine tevdi edilmesi 
üzerine Arapsun Sulh Mahkemesi işbu dâvayı rü-
yet etmek vazifesi dâhilinde olup olmadığını te
emmüle lüzumu kanuni hissetmiyerek elde edilen 
mektubun mezbure tarafından yazdırıldığı hakkın
da birkaç şahit istimamdan sonra mebhusünanh 
mektupta bir teneke ve bir desti rakının çıktığı 
muharrer olması vesilesiyle mahkemece bir teneke 
ve bir destinin ne miktar rakı istiabedeceğinin 
düyunu umumiye memurluğundan istilâmına 

I karar verilip alınan cevapta on beş kıyye rakı 
istiabedeceği bildirilmesi üzerine muhakemeye hi
tam verilerek mezburenin on beş kıyye rakı imal 
eylediğinin sübutundan bahsile Men'i müskirat 
Kanununun ikinci maddesi mucibince beher kıy-
yesi için ellişer liradan yedi yüz elli lira cezayı 
nakdînin mezbnreden tahsiline ve itadan imtina 
eylediği halde Kanunu Cezanın 37 nci maddesine 
tevfikan beher rubu lira için bir gün olmak üze
re üç bin günün ihtiva eylediği yüz mah müddet-

I le hapsine dair Reis Hasan Tahsin ve âza Abbas 
I Hayri ve Mehmed Faik efendiler tarafından müt-
I tefikan karar verilmiş ve işbu kararın mevhuma-
I ta bina ederek esbabı mucibei kanuniyeye istinad-
I edilmemesi ve Kanunu Cezanın 37 nci maddesin-
I de cezayı nakdînin miktarı her kaç kuruşa baliğ 



Vekili memurdur. 
icra Vekilleri Heyeti Rs. 

Ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye V. 

Fevzi 

20 Şubat 1338 

Şer'iye V. 
Fehmi 
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olursa olsun bir seneyi tecavüz etmemek üzere 
hapse tahvil edileceği sarahaten mezkûr iken mez-
burenin mahkûm olduğu cezayı nakdîyi vermedi
ği surette yüz mah, yani sekiz sene dört mah müd
detle hapsine hüküm verilmesi ahkâmı sarihai ka
nuniye ile gayrikabili telif bulunmuş olmasına ve 
her ne kadar hükmü mezkûr mahallî müddeiu
mumiliğinden Temyiz edilmiş ise de kabiliyeti 
temyiziyesi mevcudolmadığmdan temyiz istidası
nın Heyeti Temyiziyece reddedilmesine ve turku 
Kanuniyeye tâbi olmıyarak sâdır olan ahkâm ve 
mukarreratın turku fevkalâdeye müracaatle 
Temyizen tetkikine de cevazı kanuni olmadığı ze
minindeki. Heyeti Temyiziyenin içtihadı karşısın
da Usulü Cezaiyenin üç yüz kırk yedinci madde
sine tevfikan lâhık olan hükmü mezkûrun nakzı 
için emri tahrirî verilmesine dahi imkân kalma
mış bulunmasına ve bedihiyatı kanuniyeye mu
halif bir surette itayı hükm ile vazifelerini suiis
timal eden hükkâm hakkında tevessülâtı kanuni-
yede bulunulmuş ise de temini maksada kâfi ol
madığına ve hükmü vâki Sulh Ceza Mahkemesin
den sâdır olup sulh mahkemelerinin bu mahiyet
teki dâvaları rüyet ve intacı salâhiyeti kanuniye-
leri haricinde bulunması itibariyle de kabiliyeti 
infaziyesi de olmamasına binaen hükmü vâkım 
mezbure hakkında af istihsali suretiyle ref'i mu-
vafıkı madelet görülmüş ve bu bapta kaleme alı
nan iki maddelik lâyihai kanuniye rapten takdim 
kılınmıştır. 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — Arapsun'un Rum mahallesinden 
Dimitri kızı Temya'nın Men'i müskirat Kanunu
na tevfikan 750 lira cezayı nakdî ahzi ile müca-
zatma ve itadan imtinaı halinde yüz mah müd
detle hapsine dair Arapsun Sulh Ceza Mahkeme
sinden verilen hüküm salâhiyettar bir mahkeme
den sâdır olmamış olmasına ve esasen mabihil-
mahkûmiyeti olan fiil kanunen cürüm teşkil et
memesine mebni mezkûr Temya işbu mahkûmi
yetten dolayı affedilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
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Müdafaai Milliye V. 

Kâzım 
Dahiliye V. 

Mehmed Vehbi 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Adliye V. 
Refik Şevket 

Hariciye V. V. 
Mahmud Celâl 
Maarif Vekili 

Mehmed Vehbi 
iktisat Vekili 

Sırrı 
Sıhhiye ve Muaveneti Içt. Vekili 

Dr. Mustafa 

Adliye Encümeni mazbatası 
Arapsun kazasının Rum mahallesi sakinle-' 

rinden Dimitri kızı Temya "nam kadının' mah
kûmiyeti cezaiyesinin affına dair icra Vekil
leri Heyetinden mevrut 20 . II . 1338 tarihli 
teklifi kanuni ve esbabı mucibe mazbatası en-
cümenimizce mütalâa ve tetkik ve iktizası mü
zakere olundu.' 

Mezburenin mahkûmiyetine dair kazayı mez
kûr sulh mahkemesinden sudur eden 4 Nisan 
1337 tarih ve 31 No. lı ilâmın hulâsai müncle-
recatı: 

Mezburenin hanesinde icra kılman ve bir şey 
bulunamadığını tazammun eden taharri zabıt 
varakası delâletine rağmen mezbure tarafından-
ahar birine yazdırılmış bir mektubun elde edil
mesi ile bir teneke ve bir desti derununda ma
mul alettahmin on beş kıyye rakı bulunduğunun 
sübutuna binaen Men'i Müskirat Kanununun 
ikinci maddesine tatbikan beher kıyyesi için 
ellişer liradan baliğ olduğu 750 liranın eezaen 
tahsiline ve imtinaı takdirinde Kanunu Cezanın 
37 nci maddesine tevfikan beher rubu lira için 
bir günü tecavüz etmemek üzere üç bin günün 
ihtiva eylediği yüz mah müddetle hapsine ka
rar verildiğinden ve Hükümetin lâyihai kanu
niyeye merbut esbabı mucibesinde dahi ber-
veçhi bâlâ sudur eden hükümde isabeti kanuni
ye olmadığı ve hüküm dahi merciinin gayrıdan 
verilmiş olması ve Men'i Müskirat Kanununun 
derecatı kanuniye ve tariki usuliyi suitahdideyle-
diği ve içtihadatı temyiziye ile de Usulü Cezai
ye Kanununun 347 nci maddesinin istimaline 
imkân bırakmadığı cihetle mezbure hakkındaki 
hükmü cezainin af suretiyle ref'inin mütalâa. 
kılındığından ibarettir. 

Münderecatı Mâma nazaran mahkemenin ze
habı veçhile ve mezbure Temya'nın ne elinde 
ve ne de hanesinde imal ve istimal ve nakil ve 
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füruht suretiyle müskirat elde olunmadığı ev- 1 
rak meyanmda mevcut zabıt varakası delâle- I 
tiyle sabit olup yalnız mezburenin Ali Kemal I 
efendi isminde birisine hitaben ahar bir kim- I 
şeye yazdırıp bittarassut elde edilen mektupta | 
«on beş kıyye rakımız çıktı. Sana bir şişe gön- I 
derecetkim. Yolda bulurlar., diye gönderme
dim» hükmündeki fıkrasından mezburenin raks I 
imal ettiği istidlal ve kablarmm dahi bir desti 1 
ve tenekeden ibaret bulunduğunun mezkûr mek- I 
tupta münderiç. olması ve Düyunu Umumiye I 
idaresiyle bilmuhabere mezkûr kabların on be«$ 
kıyye rakı istiabına salih bulunduğunun anla
şılması gibi esbaba binaen hüküm verildiği nü-
mayan olmuştur. 

Alelûmum .mevzuatı cezaiye ef ali beşeriye-
nin müspet ve mütahakkak aksamı hakkında I 
kabili tatbik olup nehyi kanuni haricinde kal
mış olan hâdisatm münasebati akliye ile hudu
du cezai dâhiline ithal olunamıyacağı ve mah
kûmiyet ve beraet gibi heyeti içtimaiye efra- I 
dinin hukuku hürriye ve mesuliyeti cezaiyele-
rine mütaallik ahkâmın basireti kanuniye ile ıs
darı en basit kavaidi hukukiye icabından iken 
zatı eürmün ademimevcudiyeti ve elde edilen I 
bir mektup münderecatına binaen hükmoluna-
rak tâyini cezada ve mahkûımıbih cezayı nak
dînin hapse tahvilinde de en sarih ifadatı ihti
va eyliyen kanunu cezanın 37 nci maddesinin 
tatbikmda adalet ve isabet görülememiş ve ma-
bihittatbik olan Men'i Müskirat Kanununa tev
fikan ita edilmiş olan ahkâm katiyülmüfadolup 
Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında, bahis 
ve hikâye olunduğu üzere tariki ıslah gayri
me vcut ve adaletsizliği mütezahir bir hükmün 
ref'i de icabatı adil ve haktan bulunmuş ve 
binaenaleyh teklif edilen lâyihai kanuniye mu-
vafıkı nefsülemir görülmüş olmakla Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arzı müttefikan 
karargir olmuştur. 

12 Mart 1338 
Adliye En. Reisi Mazbata M. 

Eskişehir Biga 
Abdullah Azmi Hamid 
Kâtip Âza Âza 

Muş Edirne Canik 
Abdülgani —— 

Âza Âza Âza 
Kırşehir İsparta Dersim | 

Sadık Hacı Mehmed Tahir I 
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ABDÜLHAK TEVPİK B. (Dersim) — Efen

dim, mazbata mündereeatından bir şey anlaşıl
madı. Binaenaleyh mazbata muharriri bey iza
hat versinler. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim, Adliye 
Encümeninin mazbatasında mevzuubahsolan 
mesele Men'i Müskirat Kanununun memnuiye-
tine rağmen vukua gelme bir şeydir. Men'i Müs
kirat Kanunu ahkâmına tevfikan beher kıyye 
için ellişer lira ceza almak lâzımgeldiği, fakat 
orta yerde bir adaletsizlik olduğu tahakkuk 
etmiştir. Temya isminde bir kadın hakkında 
Arapsun Bidayet Mahkemesinde icra onanan 
bir muhakeme neticesinde mezbure Temya'nm 
hanesinde 15 kıyye rakı bulunduğundan veya
hut on beş kıyye raly. imal etti diyerek Men'i 
Müskirat Kanunu ahkâmına tevfikan beher 
kıyyesi için ellişer liradan miktarı malûm olan 
cezayı nakdîye mahkûm edilmiş ve cezayı nak
dîyi mezburenin ademi tesviyesi halinde kanu
nu cezanın 37 nci maddesine tevfikan * beher 
rubu lira için bir günü tecavüz etmemek üze
re ceman yekûn 7,5 sene hapsine hüküm veril
miştir. Mahkeme esbabı hükmolmak üzere nez-
dinde on beş kıyye rakı çıktığına dair elde hiç
bir delil olmadığı halde yalnız elde edilmiş olan 
bir mektubun vücudundan bahsile itayı hüküm 
eylemiştir. Bu kadının Ali Kemal Efendi is
minde vaktiyle kendisine hizmet ettiği bir ada
ma yazdırdığı ve postacıya tevdi edip gönder
diği bir mektubu elde edilmiş ve mektup 
- mazbatamızda beyan edildiği veçhile - «Her 
ne kadar bir miktar rakımız çıktı ise de fa
kat yollamaya cesaret edemedim. Bulurlar kor-
kusiyle gönderemedim.», mealinde ise de bu 
mektup münderecatı ne asarı eürmiye ile, ne de 
delâili saire ile teeyyüdetmemiş olduğu gibi ta-
harriyat neticesinde de eşyayı cürmiyeden hiç
bir madde elde edilememiştir. Ve mahkeme de 
bu şekilde kalmamış, mektupta yazıldığı veç
hile evinde bulunan kabların bir teneke ve bir 
destiden ibaret olmasına göre düyunu umumi
ye ile bilmuhabere bir tenekenin on üç kıyye 
ve bir testinin bir buçuk okka istiabından bah
sile ceman yekûn mevhum surette olan rakıdan 
bahsile izah edilmiştir». Sonra mesele bu derece 
ile kalmıyarak kanunu cezanın 37 nci madde
siyle beher rubu lira için yirmi dört saat yat-
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mak lâzımgeldiği ve hükmedilecek cezanın had
di âzamisi bir seneden fazla olmıyaeağı halde 
mahkeme bunda dahi zühul ederek 7,5 sere gi
bi gayet .ağır, hilafı kanun bir karar ver
miştir. Binaenaleyh mazbatada arz edildiği veç
hile zatı mesele tevehhümden ibarettir. Madde
ye hiç dokunmamıştır. Binaenaleyh encümen 
yapmış olduğu tahkikat ve tetkikat neticesin
de mezburenin affı hakkında teklif edilen ka
nunun kabulünü rica eder. Çünkü; Heyeti Ce-
lilenin malûmu olduğu veçhile Men'i Müskirat 
Kanunundaki ahkâm ne kabili istinaf ve ne de 
kabili temyiz olamadığından ve bunun aftan 
başka bir suretle halli mümkün olmadığından 
mezbure Temya'nın affını bendeniz encümen 
namına rica ediyorum. (Kabul, şeşleri) 

NBBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Zatıâlini-
• zin de izah buyurduğu veçhile bir mahkeme 

heyeti kanunu cezanın 37 nci maddesinin sara
hatini anlamaksızm ve bir seneden fazla cezayı 
nakdî için hapsetmek caiz olmadığı halde yedi 
buçuk senelik cezaya nasıl hüküm veriyor? Bu 
cihet hakkında Adliye Vekili ile temas edip bu 
mahkeme heyeti bir istiklâl mahkemesine tevdi 
olunacak mıdır? olunmıyacak mıdır? 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVET B. (Sa-
ruhan) — Vazifelerini hakkiyle yapmadıkların
dan tahtı muhakemeye alınmışlardır efendim. 

HAMİD B. (Biga) — Encümende Adliye 
Vekili de bulunmuşlardı. (Cevap verildi sas-
leri) Heyeti hâkime tahtı muhakmeye ahnmış 
ve muamelâtı mtibahiye icra edilmiştir. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — Encümen 
bu evrakı hükmiyeye nasıl ve ne suretle muttali 
olmuştur? Hükümet buraya lâyihai kanuniye ile 
mi sevk "etmiştir? Böyle ise salâhiyeti yoktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar şu 
yapılan haksızlık iyi teemmül buyunüaeak 
olursa bu işin içerisinde yine bililtizam 
taharri memurlarının, hafiyelerin bir fe
nalığı var. Çünkü evinde rakı bulunmıyan ve 
rakı imaline ait vesaiti bulunmıyan bir kadın 
nasıl oluyor da bir adama mektup yazıyor ve bu 
mektup yedieminde tutuluyor? Emin olunuz 
ki böyle musanna işler yapılıyor. Hattâ geçen
lerde birinin dükkânına lüzumsuz bir şey konul 
du ve güya heriften para alınacaktı. - Hükü
mete teşekkür olunur - namuslu adamlardan 
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I birçok Adliye memurları bu işe vazıyed ettiler, 
I bu fanalığa sebebolan taharri memurlarını da 

Adliyeye, mahkemeye sevk ettiler ve ihtimal ki 
hepsi de öyle verilmiştir. Zaman zaman hepimiz 
işitiyoruz. Şunun, bunun evinde rakı var diye 
hiç Hükümete, Adliyeye, müddeiumumiye malû
mat verilmeksizin, mahallenin heyeti ihtiyari-
yesini bulmaksızın evler taharri ediliyor. Ta
harri Kanununun tarif ettiği bir kayıt vardır. 
Her hangi bir taharri memuru veyahut bir po
lis memuru her hangi bir evi açıp da hiçbir ha
nede taharri yapamaz, yaparsa kanunen mesul 
olur. Bu gibi şeyler; müddeiumumilerin ve ma
halle imam, heyeti ihtiyariye ve sairenin haberi 
olmaksızın yapılamaz. Bunlar iki üç. gün evvel 
İstanbul'dan memleketimize gelerek hafiye ya
zılan bâzı insanların vaz'etmiş oldukları şeyler
dir. Mamafih teşekkür olumu- Hükümete. Ad
liye Ecnümeni bu işi iyi teemmül ederek karar 
vermiştir. Adliye Vekâleti de bu tetkikatı icra 
ederek buraya sevk etmiştir. Her ikisine de te
settür ederim. Ve bu mazbataların reye konma
sını teklif ederim. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Efendim söz alan arkadaşlarımız 
vardır. Müzakerenin kifayetine dair de takrir 
yoktur ki reye vaz'edeyim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim bu mesele encümende müzâkere olun
duğu zaman bendeniz bulunamadım. Encümen 
hulasaten demke istiyor ki esasen bir cürüm 
mevcudolmadığı ve o cürmü ispata kâfi delâil 
tahassul etmediği halde mahkeme bunu mah
kûm etmiş, binaenaleyh bunun affı lâzımdı:'. 
Bendenize kalırsa bu meseleyi af tarzında, af 
şeklinde çıkarmıyalım. Çünkü evrakı havadiste 
bittabi esbabı mucibe lâyihası intişar etmez, 
yalnız madde intişar edecektir. Maddenin hulâ
sası da? «Men'i müskirat hakkında mahkûmun-
aleyha olan filân kadın affolunmuştur.» Bu ise 
efkârı umumiyeye pek fena bir halde tesir icra 
eder. Ve esasen işin icabı da af değildir. En
cümende evvelce demiştim ki; başka celsede de 
bilmünasebe arz etmiştim. Bunun şekli, o mah
kemenin verdiği hükmü iptal etmektir. Malû-
muâlinizdir ki Büyük Millet Meclisinin teşekkü
lünden evvel, meselâ bir mahkemei şer'iyeden 
bir hüccet çıkmıştı, fakat o hüccet ahkâmının 
icra ve tatbik edilmemesi sebeben minelesbap 
lâzımgelmiş ve bairadei Seniye onun Ihükmü ip-
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tal edilmiştir. Binaenaleyh «Filân meseleden do- ; 
layı filân kadının mahkûmiyeti hakkında filân s 
mahkemeden sâdır olan hükümde, gerek esbabı i 
mucibesi mevcudolmamasından, gerek cürüm mev- ! 
eudolmamasmdan dolayı hükmü mezkûr iptal 
olunmuştur.» diye bir maddei kanuniye çıkar- ( 

mak lâzımdır. Gerçi Men'i Müskirat Kanunun- J 
da bu misillû hükümlerin tabii tetkik olmadığı 
musarrahtır. Fakat yapacağımız bu maddei ka
nuniye ona tearuz etmez, yani alelade bir tariki 
tetkik, bir tariki kanuniye tâbi değildir. Şim
di yapacağımız yeni bir maddei kanuniye ile yal
nız bu mesele hakkında o katiyeti ref'etmiş 
olacağız. Onun için bu veçhile tashih olunarak 
iadesi için meselenin tekrar encümene gönderil
mesini Heyeti Celiledeıı istirham ederim. 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim, malûmuih-
sanınız vukübulan bir iddia, beraetle, mesuli
yetle, mahkûmiyetle, af ile neticepezir olur. 
Kezalik sübut bulmuş bir fiilden - ki hükme ik
tiran etmiştir - dolayı verilmiş bir hükmün de 
ya alâhalihi infazı veyahut af suretiyle o hük
mün kaldırılması hukukan icabeder. Bu şekilde 
tesbiti maslahat etmek lâzımgelir. Binaenaleyh 
Ali Süruri Efendi biraderimizin teklifleri nef-
sülemre muvafık olsa bile kavanini mevzuaya 
tevafuk etmez. Binaenaleyh lâyetegayyer bir 
halde bulunan bir hükmün ancak af tâbiri ile 
iptal olunması lâzımdır. 

Esasen men'i müskirat hakkında sâdır olan 
hükümler için ne tariki itiraz, ne tariki temyiz 
olmadığı cihetle muhalifi kanun bir surette su
dur eden bu kabîl mukarreratm halli imkânı ol
madığından encümen başka şekil tasvibetme-
miştir. Başka suretle mazbata da takdim edemez. 
Binaenaleyh mâruzâtı sabıkam veçhile pek mu-
sibolan ve eşkâli kanuniyeye tevafuk etmekte 
bulunan bu lâyihai kanuniyenin aynen kabulünü 
rica ederim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Cü
rüm yoktur ortada. Nasıl affedersiniz? Her 
halde hükmü iptal etmek lâzımdır. 

HAFIZ ÎBRAHÎM Ef. (îsparta) — Benim 
noktai nazarımı Ali Süruri Bey biraderimiz bu
yurdular, af olamaz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Te
nekenin içinde rakı bulunmadığı halde mahke
me evhama kapılarak bir hüküm vermiş, bu hü
küm lâzimülicra bir hüküm değildir; Meydan-
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da bir cürüm olmadığı halde af kelimesini kul
lanmak bence doğru değildir. Affı; sabit olan 
bir cürme tatbik etmek lâzımdır. Halbuki bu
rada sabit olan bir cürüm yoktur. Binaenaleyh 
beraetle (Hayır ref'i sadaları) iptal da olamaz. 
Hukuku cezaiyeye muvafık değildir. Münafidir. 
(Affı sesleri) Affı doğru değildir. Ref'i keli
mesi «Hükmün ref'ine» denmelidir. Fiili sabit 
olmadığından mahkemenin hükmünün ref'ıi lâ
zımdır. 

HACI TAHÎR Ef. (İsparta) _ Efendim 
encümenin teklifi de hükmün ref 'idir, af değil
dir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Devamla) — Yal
nız şunu d a arz etmek istiyorum ki, efendiler, 
böVle bir şeyin cürüm teşkil edip etmediğini 
bilmiyen bir mahkemeye hukuku âmmeyi tev
di etmek doğru değildir. Hiçbir suretle muvafık 
değildir. Adliye Vekili Beyefendi bunları istik
lâl mahkemesine tevdi etmekle de, tahtı muha
kemeye almakla da işi bitirmiş olamaz. Bunları 
fimabet memuriyette kullanmamalıdır. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Efen
dim, çok rica ederim. Kelime üzerinde çok oy-
namıyahm. Bendeniz şimdiye 'kadar 'gelip geçen 
m ecalisi teşriîyenin hiçbirisinin mükarreratmda, 
ahkâmında böyle bir iptal «kelimesine tesadüf 
etmemişim. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — El
bette etmezsiniz. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim. Sözümü 'kesmeyin, oıaa-
haza Adliye Encümeninin mazbatasında hük
mün ref'ine diyorlar. Meselenin uzatılmasına. 
lüzum yoktur. Bu mesele iptal meselesi değildir. 
«iptal» 'kelimesi olmuş olmamış ne lâzımgelir1? 
Binaenaleyh bunun ref'i lâzımdır, «ref'i» keli
mesiyle meseleyi halletmek kâfidir, efendim. 

REÎS — Bir takrir var, «Müzakere kâfidir. 
Adliye Encümeninin mazbatasının reye vaz'mı 
teklif ederim.» diyor. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın Müza
kere kâfi görülmüştür. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Efendi Hazretleri takririm okunduktan sonra 
bir iki söz söyliyeceğim. 

Riyaseti Celi] ey e 
Maddei kanuniyede «af» tâbirinin istimali 

hem mugayiri hukuk, hem de sui tesiri müs-
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tevciptir. Olbaptaki hükmün «ref'i ve iptal» 
olunduğu tarzında tadilini teklif eylerim. 

24 Nisan 1338 
Karahisarı Şarki 

Mebusu 
Ali Süruri 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. 
Takrirıiniz tadilname şeklindedir. Bir defa he
yeti umumiyesinin müzakeresini kâfi görürse
niz o zaman maddeye geçilir ve maddede tadil 
yapılır. Heyeti umumiyesinin müzakeresini 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi 
görüldü, maddelere geçilmiştir. 

MADDE 1. — Arapsun'un Rum mahallesin
den Dimitri kızı Temya'nın Men'i Müskirat Ka
nununa tevfikan 750 lira cezayi nakdî ahzi ile 
müeazatına ve itadan imtinaı halinde yüz mah 
müddetle hapsine dair Arapsun Sulh Ceza Mah
kemesinden verilen hüküm salâhiyettar bir mah
kemeden sâdır olmuş olmasına ve esasen ma-
bihilmahkûmiyeti olan fiil kanunen cürüm teş
kil etmemesine binaen mezbure Temya işbu 
mahkûmiyetten dolayı affedilmiştir. 

REÎS — Efendim, madde hakkında söz is-
tiyen var mı ? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mah
keme nedir, şunu izah etsinler, bidayet mah
kemesi midir? Nedir? 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim, bu mahke
me, yani hükmü ita eden bidayet mahkemesi sulh 
mahkemesi sıfatiyle teşekkül etmiştir. Malû-
muâliniz sulh mahkemesi 50 bin kuruşa kadar 
miktarı cezayı istilzam eden hususata bakabi
lir. Halbuki bu 750 lira olduğundan sulh mah
kemesinin salâhiyeti kazaiyesi haricinde oldu
ğu halde karar vermiştir. Esasen bu kararın 
mercii suduru olmuş değildir. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Cürüm yok ne de
mek? 

HAMÎD B. (Devamla) — Cürüm olmamakla 
beraber yani esas yok efendim, mazbatamızda 
arz ettiğimiz veçhile mahkeme mahkûmiyetine 
karar vermiş. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ha-
mid Bey, o mahkemenin o hükme salâhiyettar 
olmadığını da söylüyorsunuz. Şu Kaide affı na
sıl yapıyorsunuz? Icabatı hukukiyeyi iyi düşün
mek lâzımdır. Nazariyatı cezaiyede musarrah-
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tır. Esbabı sübutiyei aftan hangisini buldunuz? 
Ne gibi bir sebep bulup da af kelimesini isti
mal ediyorsunuz, efendim? 

HAMÎD B. (Biga) — întihaen sudur etmiş 
bir hükümdür. Binaenaleyh, hükmün tadili nok
tasından aftan başka bir şey tasavvur etmiyo
ruz. Heyeti Celileniz başka bir şekilde tashih 
buyurursa encümen de kabul eder, efendim. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şu kadın 
aynı cürüm ile mahkemeye tekrar gelse mah
keme mükerrir addedecek mi? Etmiyecek mi? 
Af tâbirinden mükerrir addetmek lâzımgelir. 
Mükerrir olamaz. Af tâbiri doğru değildir. An
cak, refi tâbiri olabilir. 

HAMÎD B. (Biga) — Aflar ya cezayı ıskat 
veyahut cürmü izah eder. Bu, cezanın ıskatı 
noktasmdandır. Binaenaleyh, refi dersiniz, biz 
de kabul ederiz. 

REÎS — Efendim, noktai nazar ihtilâfı af 
veyahut refi kelimesi üzerindedir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, mahkemenin salâhiyeti kazaiyesi 
vardır. Tevfik Bey mütalâasında hiçbir 
meclisi teşriîden, hiçbir meclisi mebusandan 
böyle iptal tabiriyle kanun çıkmadığını söyle
diler. Evet bendeniz de kendileriyle beraberim. 

O zaman bir padişah vardı, böyle katî olup 
da sair suretle kabili ıslah olmıyan hükümleri 
îradei Seniye ile iptal ederdi, kendilerine kaydı 
resmî gösteririm, mahkemei şer'iyeye müracaat 
etsinler. Halbuki bugün îradei Seniye yoktur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — îradei Seniye 
bugün Büyük Millet Meclisindedir, efendim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Şu meclis 
iradei millîyenin membaı olan milleti temsil 
ediyor. Kuvvei icraiye de burada toplanmıştır. 
Binaenaleyh, hakkı iptal buranındır. Şayanı af, 
caizi af ortada bîr şey yoktur. Çok ayıp olur, 
istirham ederim azayı kiramdan, hakem onlar
dır. Bendenizin teklifim budur. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim bu mesele kapanmıştır, zannediyorum. Hi-
yaneti Vataniye Kanununda ne gibi bir tâbir 
kullanılıyor? Bahusus af, cezanın mukabilidir. 
Ceza yok ki, affolsun. Biz, ref'i ceza esasını ka
bul ettik. Bir adam hiyaneti vataniye kanu
niyle mahkûm olup da buraya gelse bunlar 
hakkında istimal ettiğimiz tâbir, öteden beri; 
«Ref'i ceza» dır. Buna da ona kıyasen; «Ref'i 
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ceza» dersek yine onu ifade eder, o neticeye 
vâsıl olur. Affı doğru değildir. 

REÎS — Efendim, Adliye Encümeni mazba
tası esasen «refi:» diyor. Af değildir. Hüküme
tin teklifi kanunisinde ise aftır. Asıl noktai iti
lâf buradan gelmiştir. Af ve iptal suretiyle, bir 
kelime ile maddei kanuniye tashih edilebilir. 
Binaenaleyh, müzakerenin kifayetini reyinize 
va'zedeceğim. Birinci maddenin müzakeresini 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi 
görülmüştür. 

(Ali Süruri Efendinin takriri tekrar okun
du.) 

REÎS — Ali Süruri Efendi, refi ve iptal ke
limesinin ilâvesini ve af kelimesinin tayymı 
teklif ediyor. Bu suretle maddenin tadilini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın, takrir ka
bul edilmiştir. 

Efendim, maddenin fıkrası şöyledir : Ve 
esasen mabihilmahkûmiyeti olan fiil kanunen 
cürüm, teşkil etmemesine binaen mezbure Tem-
ya hakkındaki hüküm ref'edilmiştir. 

(Hükmü ref'edilmiştir, denmeli, sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, ortada bir mesele var. Eğer mahkemenin 
salâhiyeti kazaiyesi yoksa mafevk mahkemeye 
gönderir. Refi olmaz efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — îptale lüzum yoktur. 
REÎS — Efendim, müsaade buyurun. 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — îptal kelimesi 

kanunidir, efendim. 
REÎS — Temya'nın affı hakkındaki kanu

nun birinci maddesinin şekli musahhahmı oku
tuyorum : 

Arapsun'un Rum mahallesinden Dimitri kızı 
Temya hakkındaki hükmün ref'ine dair Kanun 

MADDE 1. — Arapsun'un Rum mahallesin
den Dimitri kızı Temya'nm Men'i Müskirat Ka
nununa tevfikan 750 lira eezayi nakdî ahzı ile 
mücazaatma ve itadan imtinaı halinde yüz mah 
müddetle hapsine dair Arapsun Sulh Ceza 
Mahkemesinden verilen hüküm salâhiyettar 
bir mahkemeden sâdır olmamış olmasına ve esa
sen mabihilmahkûmiyeti olan fiil kanunen cü
rüm teşkil etmemesine binaen mezbure Tem
ya hakkındaki hüküm ref'edilmiştir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
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Hakkındaki hüküm refi ve iptal edilmiştir 
denilmelidir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey orada bir kelime var. Lütfen taslhih edi
niz. 

REİS — Efendim maddenin şekli musah-
hahasmı okuttum. Şekli musahhahmı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

CAVÎD B. (Kars) — Efendim, bendeniz 
meselenin şekli idarisi hakkında bir şey arz 
edeceğim: Bir kadın Men'i Müskirat'Kanunu
na muhalif harekâtından dolayı mahkum ol
muş; curam yoktur diyerek: maihlkûmi-
yeti ilga edilmiş, affedilmiş. Pekâlâ... Fakat 
Bu kadın aranmış, tutulmuş; mahkemeye 
sevk edilmiş, mahkeme işgal edilmiş, hükmet
miş ve o hüküm Meclise gelmiş ve Meclisin 
saatlerini de işgal etmiş. Buna sebebiyet ve
ren memurlar hakkında hiçbir şey yapmıyor
sunuz. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
rııhan) — Yapılmıştır efendim. 

CAVÎD B. (Kars) — Siz yalnız kabahati 
mahkemeye atfediyorsunuz. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Jandarma hakkında takibatı kanu
niye ifası için de valiye emir verilmiştir. 

REÎS — Efendim maddeyi reyi âlinize 
vaz 'ediyorum. Söz alan yoktur. «îşbu kanun 
tarifin neşrinden itibaren muteberdir» cümlesi 
yoktur. Bunu ilâve etsek nasıl olur?. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Hem ilâvesi, hem de tashihi lâzım
dır. 

REİS — Efendim, Adliye Vekili ikinci 
madde olarak işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren muteberdir diye bir maddenin ilâvesini 
teklif ediyor. Bu ilâveyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Reis 
Bey bu şey şahsa münhasırdır. Şahsa münha
sır şeylerde böyle kanun yapılamaz. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

REÎS — Efendim, maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Ad
liye Vekili memurdur. 
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RBÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Efendim, Adliye Vekili, müstaceliyet teklif 

ediyor. Kanunun müstaceliyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın heyeti umumiyesi de kabul edil
miştir. 

3. — Hacıbektaş Şeyhi Hasan Efendinin 
arzuhaline dair İstida Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim, Hacıbektaş Şeyhi Hasan 
Efendi hakkında îstida Encümeninin bir mazba
tası var okunacaktır : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
No. 72 
Sünniyülmezheb Kürdistanı î ran 'm İran 

fermaniyle şeyhülislâmı iken Musul'un İran hu
dudundaki Osmanlı Kuvayi Askeriyesi Kuman
danı Ferik Memed Fazıl Paşanın ibramiyle mai
yetine geçerek (Sine eyaleti)nin Osmanlı hu
duduna ithali hususundaki paşayı müşarüniley
hin amal ve menviyatına fiilen hizmet ve mua
venette bulunmuş ve o sırada Meşrutiyetin 
ilânı üzerine Dersaadet'e gelerek şerefi tâbiiye
ti Osmaniyeyi ihraz edip bin kuruş maaşı zati-
yeye nail ve üçüncü rütbe Mecidî nişanı zişa-
nile de taltif edilmiş olan ulemadan ve hule-
fayı Nakşibendiden 'Şeyh Hasan Efendi Ker-
belâ ve Necid Şiî müçtehitleriyle tesisi raüna-
sebat etmek üzere 1326 senesinde iki bin kuruş 
maaşla Irak Vaizi Umumiliğine tâyin olunmuş
tur. 1332 senesinde makamı meşihatın emir ve 
tensibiyle Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal 
Paşanın maiyetine verilmiş ve 1334 senesin
de son teşekkül eden Meclisi Meşayih âzalığına 
irtika ettirilmiştir. Yine aynı senei merkume 
içinde uhdesine Hacıbektaş -1 Veli Dergâhı Şe
rifinin Nakşibendî meşihatı befermanı Hüma
yun tevcih buyurulmuştur. 

1337 senesinde Şer'iye Vekâleti Celilesinin 
Kırşehri Mutasarrıflığı vasıtasiyle bir sureti 
de kendisine tebliğ olunan tahriratında Der
gâhın erkânından olan babalarla ademiimtizacına 
ve ahengi dergâhı ihlâl eylemesine mebni az-
ledildiği bildirilmiş ve şu suretle baferman 
uhdesindeki ciheti meşihat ref'edilmiştir. Ve-
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kâleti Şer'iyenin şu muamelesine karşı Riyaseti 
Celilenin vesatatı aliyesiyle Büyük Millet Mec
lisinin adaleti şamilesine müracaat etmiş ve o 
yoldaki istidası Meclisi Âli namına hareket eden 
encümenimize tevdi buyurulmuştur. Encümen, 
Meclisi Meşayih Nizamnamesinin 214 ncü mad
desi müeddasma nazaran cinayet veya muhilli 
namus bir cünha ile mahkûm ve mevkuf olanla
rın haklarındaki hüküm (Tabakatı mahakimden 

geçerek Mahkemei Temyizin tasdikine iktiran 
ile) kesbi katiyet etmedikçe bir kimsenin bâbe-
rat uhdesindeki (Cihet) in refedilemiyeceği ve 
hattâ haklarındaki hükmün lâyetegayyer halini 
iktisabedinceye kadar vazifesi vekâletle idare 
edilerek muhassasatımn nısfı asile ve nısfı di
ğeri de vekile verileceği vuzuhuna karşı böylfi 
ademi imtizaç ve ihlâli ahenk tâbiratının bâbe-
rat Şeyh Hasan Efendi uhdesindeki, ciheti ka
nunun ref'edebilecek derecede, ihtiva ettiği 
«Manayi hakikisi» her neden 'ibaret ise maddeten 
tâyin ve tasrih edilmesi lüzumunu encümen, 
9 Mart 1338 tarih ve 17 numaralı tezkeresiyle 
Şer'iye Vekâleti Celilesine arz etmişti. 15 Mart 
1338 tarih ve 5728/87 numaralı zeyli cevabisinde 
şeyh ile babalar arasındaki ihtilâfın başlıca se
bebi, hücresine giden misafirini it'am masarifi 
namiyle taamiye bedelâtından istifade etmek is
temesinden ve babaların muhalefeti üzerine 
Evkaftan alınacak taamiye bedelâtına mahsus 
komisyon senedatını imza etmemek suretiyle 
müşkülât ika etmesinden ve Ağnam Resmine ait 
bir senedin muhtevi olduğu on bin kuruşu 
«Mucur» Evkaf Dairesinden alınıp kasaya tes
lim etmiyerek zimmetine geçirmesinden ve der
gâh kasasından mebaliği külliye aldıktan başka 
bilâ mezuniyet «Ürgüb» e giderek günlerce kal
mış bulunmasından ve para yüzünden babalarla 
aralarındaki ihtilâf at münazaayı intacederek 
mudarebeye kadar ilerlemiş bulunmasından do
layı şeyhi mumaileyhin azliyle ahvali mezkûreye 
nihayet verilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Şeyhi mumaileyhin müdafaasına gelince; ba
balarla ihtilâfatın esası dergâhı şerifin kiler evi 
babası Salih Niyazi Efendi dergâhın it'amiyesi-
ne münhasır zahire ve nükudundan işret takımı 
imal ettirdiği Kırşehir Evkaf memurluğundan 
istihbar edilmesi üzerine nöyle bir müesse&ei 
diniyenin sırf it'amiyesine mahsus zahire ve 
nakdinden dinen ve şer'an mezmum ve kanunen 
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memnu olan rakı alâtma sarf edilmesi gibi ah
vale neden dolayı meydan verilip de dairei 
aidesine ihbar etmediği tarzındaki i§bu evra
ka aynen mebrut 19 Şubat 1337 tarihli tahri
rat ile resmen muaheze edilmiş olmasına, der
gâhta bir gûna sıfatı resmiyeyi haiz olmıyan 
baba ve devrişanm kendi kendilerine türbe
darlık ve saire gibi birtakım unvanlar takı
narak dergâhın umur ve hususuna müdahale
den men'i ve tarikatı aliyyei sof iyeye muhalif 
ve akidei ehli sünnet velcemaate mugayir 
harekette bulunanların dergâhı şeriften ihraç 
ve tebitleri hakkında Meclisi meşayihçe ittihaz 
olunan kararın 8 Mart 1338 tarihi ile sâdır 
olan ve Kırşehir memurluğundan 12 Ağustos 
1335 tarihli tahriratla bir sureti tebliğ ve in
fazı ahkâmı emir buyurulmasma karşı baba
lara arasıra vasayayı lâzimede bulunmasından 
ve Salih Niyazi Babanın türbedarlığa talibol-
ması üzerine türbedarlarm orada medfun olan 
zatın ruhu için tilâveti Kuranıkerime ve züv-
vara âdabı ziyaretle bunun mesübatı mânevi-
yesini ve sahibi türbenin tercümeihalini ifha-
ma kudretyap olmaları lâzimeden olup Salih 
Niyazi Babanın şu evsafı lâzimeyi gayrihaiz bu
lunduğundan bahsile türbedarlığın da baberat 
postnişini meşihat olan Şeyh Hasan Efendi 
tarafından ifası Mucur Evkaf Memurluğunun iş 
bu evraka merbut 19 Teşrinisani 1336 tarih 
ve 2054/137 No. lı tahriratında bildirilmekle 
türbe anahtarlarını babadan istenmiş olma
sından daha bu gibi vazifesinin kendisine tah
mil eylediği avamili meşruanm o ahengi ,gay-
rimeşrua ile telifine imkânı §er'i bulunmamış 
olmasından ileri geldiğini beyan ve tarih ve 
numaraları balâda gösterilen vesaiki res
miyeyi de aynen encümenimize ita et
miştir. Bundan sonra Ürgüb'e azimet ve avdeti 
dört günden ibaret olup Mucur kaymakamlı
ğına! vukubulan istidası üzerine kaymakamı 
mumaileyhin beş günden ibaret salâhiyeti ka-
nuniyesi dairesinde resmen ita etmiş olduğu 
mezuniyet üzerine nahiye müdürünün kayma
kamlıktan aldığı emre istinaden verdiği vesika 
ile gitmiş olduğu ve dört gün zarfında avdet 
etmiş olduğunu beyan ve vesaiki mezkûreyi de 
aynen encümenimize ita etmekle işbu evraka 
raptedilmiştir. 

Dergâh kasasından zimmetine para geçirmek 
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meselesine gelince: Uhdesine Nakşı Postnişin-
liğinin baberat tevcihinden tarihi azline kadar 
güzeran eden 19 ay -zarfında dergâhın yirmi 
binden otuz bin liraya kadar olan irat ve hâ
sılatı umumiyei seneviyesi kamilen babalar ta
rafından kabız ve sarf edilerek kasaya hiçbir 
akçe bile vaz'edilmemiş olduğuna ve binaen
aleyh kasanın ikinci miftahı kendisine vermek 
suretiyle talimatı mahsusasmm tatbikatına bir 
şekli mevhum vermekten ibaret bulunduğu ve 
berayi ziyaret dergâhı şerife gelen âdabı Nak 
şîye üzere icra edilen hatmi, hacegânda bulun
mak istiyen münevviri âyin züvvar dedelerin 
musahabatı melüf esinde bulunmaktan çekindik
leri cihetle şibhi dergâhı âli şerifine bunları ken
di odasında, i fam için vâki olacak sarfiyatı 
hakikiyesinin bedelâtı it'amiyeden tesviyesi ba-
balarca da tensibolunmuş ve bu veçhile 19 ay 
zarfındaki sarfiyatına mukabil babalardan te-
varih ve makadiri muhtelife ile ha senet mak
buz 260 lira kadar avrakı nakdiye alıp her bi
rerleri de defteri mahsusunun sütunu masarifi
ne kayıt ve imlâ olunmuştur. 

Şibhi âyin suretiyle sarf edilmek ve Kırşehir 
Malsandığından alınmak üzere Ağnam Rüsumu 
namına tanzim, ve babalar tarafından tahtim ve 
tasdik edilip kendisine verilen 115 liralık senet 
muhteviyatını almaks^m haberi azlinin vüru-
diyle muameleli senedini mutasarrıfı livanın 
malûmatı tahtında Evkaf İdaresine bırakıp av
det etmiştir. Şu halde kasadan mebaliği külliyye 
alması ve zimmetine, akça geçirmesi gibi isnada-
tın da bu suretle mahiyeti tezahür etmiştir. 

î§te şeyhi mumaileyhin kanunen bir cürümü 
maddi teşkil edecek bir gûna ef'al ve harekâtı 
sabitesi olmadığı ve olsa bile muhasımlariylo 
müterafikan kanunun sahai adaletine sevk edil
mesi lâzımgelirken böyle iradei şahsiye ile der
gâhın bir namı mevhum ve müsteardan ibard 
olan ahengini tesis namına bütün cezayı bit-
tarafa tahmil etmek hâkimiyeti kanuniye ih
malden başka bir şey değildir. Binaenaleyh 
Şeyh Hasan Efendinin baberat haiz olduğu 
Nakşı Postnişinliğinin bilâsebep uhdesinden 
ref 'ine teşebbüs gibi hilafı kanun muameleden 
sarfı nazarla vazifesine iadesi ve şeyhi muma 
ileyhe bir cürmü maddi isnadediliyorsa hakkın
da alelusul mahkemei aidesine bilmüracaa istih
sali hüküm suretiyle tatbikatı kanuniyenin ifası 
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lüzumu tekikatı arnika neticesinde, encümeni -
mizce hâsıl olan kanaati katiye icabındandır. 
Bu veçhile adaletin tevzin ve iradei şahsiye ile 
imate edilen hâkimiyeti kanuniyenin iadei ha
yatı müntehayı mercii adalet olan Heyeti Ce-
1 ilenin rey ve kararına merhundur. 

6 Nisan 1338 
İstida En. Rs. Mazbata Muharriri Kâtip 

Lûtfi Hasta Hüseyin Hüsnü 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim esasen 
şeyhin tercümeihalinden bahsetmeye mahal 
yoktur. Bu adam Meclisi ,Meşayih âzalığında 
iken Hacıbektaş Dergâhı Şerifinin Nakşî Şeyh
liği bab eratı Hümayun uhdesine tevcih oluna
rak buraya gelmiş dergâhın varidat ve hasıla
tının usulü cibayet ve usulü idaresi hakkında 
S.'jrrı Paşa zamanında bir talimatı mahsusa ka
leme alınmış ve bu Şûrayi Devletçe de tasdik 
olunmuş, o vakitten şimdiye kadar o talimat 
ahkâmına tevfikan dergâh kasasının anahtarının 
bir tanesini orada bulunan Nakşî Şeyhinin ken
disinde bulunacak, bir anahtarı da oradaki Baba 
Efendide bulunacak. Şimdi bu adam, on dokuz 
aydan böri bu cihet kendisine tevcih olunmuş; 
oraya gelmiş, dergâhın hasılatından babalar ka
saya bir şey koymamış, yalnız anahtar bu adam
da kalmış, kasaya bir akçe girmemiş, sonra ba
balar dergâhın parasını cibayet ediyorlar; yal
nız Hükümetten alınacak parayı şeyhin de tem
hir etmesi lâzımgeliyor ya. Şeyh bundan imtina 
etmiş. Esasen şeyhlerle babalar arasında vukua 
gelen ihtilâf, şeyhin bu temhirden imtina et
mesinden ileri geliyor. Zaten Şer'iye Vekili ta
rafından yazılan mesele de budur. İkincisi; 
hatmi hâcegân için oraya gelen züvvar, babalar 
tarafından it 'am olunuyor. ' Babalar de
mişler ki, sizin odada vukubulacak it 'am 
masarjifini biz kabul edebiliriz. O gibi 
züvvare it 'amiye masarif inden sarf ediniz, 
kabul ederiz. Bu adam aldığı parayı senetle 
alıyor. Çünkü paralar kasaya girmediği için 
paralar babaların eline kalıyor. Kasadan ala
mıyor. Babalardan alıyor. Aldığı para şimdiye 
kadar on dokuz ay zarfında iki yüz altmış li
radır. Halbuki Dergâhın it'amiye masrafı yir
mi, otuz bin liraya kadardır ve bu kadar da 
varidatı var. Biz encümence meseleyi tetkik 
ettik. Bu adam gayet münsifane söylüyor. 
Gerçi kasaya para koymadılar ama, babaların 
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da bir suiistimalâtta bulunduklarını bilmiyo
rum. Yalnız Mucur Evkaf Müdiri bu şeyhe bir 
tezkere yazıyor. Evrak meyanında . mevcuttur. 
Ve yazdığı tezkerede diyor ki ; şer'an memnu, 
âdeten ve ahlâkan mezmum olan işret takımı 
yaptırmak için Dergâhın it'amiyeye mahsus 
olan varidatından bir kısım masraf yapılmış 
ve bir hayli para verilmiş, buna sen ne için 
müsamaha ettin diyor; Nakşî şeyhini Mucur 
Evkaf Memuru o yolda resmî bir tahriratla 
muaheze ediyor. Bu resmî tahriratı encümen 
aldı. Evrakına raptetti. Tahrirat evrak meya-
nmdadır. Bu aldığı resmî tahrirat üzerine şeyh 
tabiî babalara nasihatte bulunmuş, işte Şer'i-
ye Vekili tarafından bu adamın. Dergâhın 
ahengini ihlâl ettiğinden dolayı sebebi azlini 
teşkil eden bu ihlâli ahenk meselesi bu yolda 
cereyan eden meseleden dolayı babalara kar
şı vukubulan vasayasmdan tevellüdediyor. Ara
larındaki ihtilâf bundan inbias ediyor. 

SÜLEYMAN SUDI B. (Bayezid) — O hal
de orası Dergâh değil, meyhane... (Handeler) 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Zaten hatmi hâce
gân için gelen adamların da bu suretle babala
rın sofralarına gitmemelerinin esbabı mucibei 
hakikiyesi bundan dolayı olduğu anlaşılıyor. 
Şimdi ikinci derecede Dergâhı Şerifin kasası
na hasılatın girmemesi meselesine gelince : İm
tizaç noktai nazarından şeyih efendi buna kar
şı ihtiyarı sükût etmek mecburiyetinde kaldı. 
Sonra onun kendi odasında vukubulan sarfi
yatı, ki babalar tarafından basenedi muşad-
dak verilmiş ve defteri mahsusuna da masraf 
olarak geçirilmiştir. Bu masraflar bu suretle 
babalar tarafından da kabul edilmiş iken şim
di bir ikinci sebebi azlini teşkil eden mesele 
de Dergâhın emvalini zimmetine geçirmesi^ 
teşkil ediyor ki bundan da zimmetine bir şey 
geçilmemiştir. Son yüz on beş liralık bir ha
valenin; Dergâhın emvalinden alınmak üze
re babalar tarafından senedi yapılmış ken
di masrafına aidolmak üzere kendisine ve
rilmiş iken bu parayı Kırşehir'den almak 
üzere bulunduğu anda haberi azli kendisi
ne îsal edilmiş, o defteri Kırşehir Evkaf Mü
dürü nezdinde bırakmış mutasarrıfa da malû
mat vermiştir. Aldığı bütün para iki yüz alt
mış liradır. Esasen bu adamın sebebi azlini teş
kil eden meseleden birisi, zimmetine emvali 
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cihetin ref'i için kanunen bu şeyh ya cinayetle 
mahkûm olacak, hakkında sâdır olan hüküm ta-
bakatı mahakimden geçerek katiyet halini iktisa-
bedeeek veyahut muhilli namus bir cünha ile 
- cinayet değil, cinayette alelıtlak - mahkûm olup 
da hakkındaki hüküm katiyet iktisabetmedikce 
bu ciheti kanun uhdesinden ref'etmiyor. Ahkâmı 
kanuniye bu merkezdedir. Şimdi bu adamın hak
kında esasen Seriye Vekilinin encümenimize be
yan ettiği esbabı refi ve esbabı azil, ne derseniz 
deyin, kanunen cürüm teşkil edecek bir mahi-

pye t t e değildir. Sırf idarei şahsiye ile yapılmış 
bir muameledir. Bunun için artık ahkâmı kanu-
niyenin ifa ve muhafazasiyle bunun bu cihetinin 
ipkasını muvafık görerek encümenimiz bu kararı 
vermiş ve Meclisi Âlinize sevk etmiştir. Arzu 
ederseniz kabul edersiniz. Arzu etmezseniz ref-
edersiniz. 

HASANI BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey 
usul hakkında bir şey arz edeceğim. Arkadaş
larımızdan bâzıları bu istidanın umuru 
Şer'iye Vekâletine gönderilmesini istiyorlar. Hal
buki mesele umuru Şer'iye Vekâletinin muame
lâtı hakkında şikâyetten başka bir şey değildir. 
(Gürültüler) 

Mesele şikâyet meselesidir. Burada tetkik edil
mek lâzımdır. 

emıriye geçirmek, ikincisi de Dergâhın ahengi
ni ihlâl etmek meselesidir. Dergâhın ahengini 
ihlâl etmek meselesi ikinci bir hâdise ile daha 
tevazzuh ediyor. Şimdi bu Dergâhta bulunan 
Salih Niyazi Baba; orada medfun olan «Hacı 
Bektaş-ı Veli Hazretlerinin Türbedarlığını ben 
ifa edeceğim», demiş. Zaten anahtar Salih Ba
bada olduğu için şeyh efendi aralannda bir 
münaferet husulüne sebebiyet vermemek için 
anahtarı almaz. Sonra Mucur Evkaf memuru 
meseleden haberdar olmuş. Buna resmen bir 
tahrirat yazmış. Tahriratında diyor ki ; türbe
darlık vazifesini ifa eden zat beher gün orada 
medfun olan zatın ruhu için Kuranı Kerim 
tilâvetiyle mecbur ve mükelleftir. Bir de gelen 
zevata, züvvara orada medfun olan zatın tercü-
mei halini ve mesubatm bütün envamı lisanı 
şer l ile telkin ve ifa etmek vazife ve mükellefi
yeti dahilindedir. Şu halde Salih Baba bu vazi
fenin ifasına muktedir değildir. Başkaca da 
türbedar tâyinine lüzum yoktur. Bu vazife her 
halde yine nakşı şeyhi tarafından ifa edilecek
tir. Sen hem bu telâveti Kuran ile mükellefsin 
ve hem de gelen züvvara bu suretle bu vazifeyi 
ifa edeceksin diyerek bu suretle resmî bir tah
rirat alıyor. Böyle resmî bir tahrirat aldığı hal
de bu adam anahtarı babadan İstemiş, baba da 
anahtarı vermiş. Anahtarın kendisinde bulunması 
babalarla aralarında şiddetli bir münaferete se
bebiyet vereceğinden dolayı bilmecburiye anah
tarı iade etmiş. Yine vazifei delâleti kendi ifa 
ediyor. Hatmi Şerifi kendi okuyor. Velhasıl en
cümence icra edilen tetkikatta nakşi şeyhinin; 
Dergâhın ahengi intizamını ihlâl değil, Dergâh-
da bulunan babaların birçok mesavisine sükût ve 
mümaşat etmemesidir. Bunun için bunlara yap
tığı bâzı vasaya üzerine bunun orada bulunma
sını babalar mahzurdan salim görmediklerini 
orada bunu istihlâf edecek adamın her şeye 
müsamaha etmek halinde bulunacak adam ol
masını arzu ettiklerinden dolayı Şer'iye Vekâ
letini izacetmişler ve işi îzam ederek meseleyi 
bu şekle dökmüşler. * 

Şimdi meselenin esasına gelince... (Gürültü
ler) (Handeler) (Hulâsa ediniz, sesleri) Müsa
ade buyurun efendim, netice efendim, zaten bitti. 
(Gürültüler) Dinlemiyecekseniz bırakayım, efen
dim, neticeyi arz ediyorum. (Devam, sesleri) 
Efendim, Nakşî şeyhine bu cihet bafermanı Hüma
yun tevcih edilmiş bir vazife ve bir cihettir. Bu 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
usulü müzakereye ait müsaade buyurun bir şey 
arz edeceğim. Efendim, esasen buyurdukları va
rit değildir. Bu Şer'iye Vekâletinin bir hatası
dır. Şimdi îstida Encümeni bu istidayı tetkik 
etmiştir. Burada zat, şahıs mevzuubahis değildir. 
Şimdi meseleyi izah buyurdular. Acaba dairei 
mahsusası bunu reddedecek bir sebebi kanuni 
söyliyebilecek mi? Söyliyemiyecek ise bunu ta-
biatiyle bilâmüzakere kabul ederiz. Uzunuzadı-
ya müzakereye lüzum yoktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Yalnız ben şura
sını arz edeyim. Bu mesele hakkında bizzat 
Kayseri'ye, Sivas'a gidip gelirken bunun üze
rinde uzun boylu tetkikat icra etmişiz ve çok 
arkadaşlarımızla bu meselenin ruhuna vâkıfız. 
Şer'iye Vekâleti bu meselede bir hata irtikâp 
etmiştir. İMesele açıktır ve kanunidir. Eğer bu 
adam iradei seniye ile tâyin edilmiş bir ine-
mursa Mecli Âli o salâhiyeti bugün kendi üze
rine almıştır. Seriye Vekili Hazretleri nasıl 
kendi kendine bunu azlediyor ve bunu nasıl 
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yapabilir"? Bu Meclisin salâhiyetine bir teca
vüzdür, kanunu çiğnemektir ve bu bir haktır, 
hakkı icra etmek lâzımdır. 

EVKAF MÜDİRÎ UMUMÎSİ HAYRİ B. 
— Efendim, Şeyh Efendi hakkındaki şikâyet 
bir buçuk seneden beri devam etmektedir. Şikâ
yetin esbabı hakikiyesi belki babalarla arasında 
birtakım ihtilâfattan mümbais olabilir. Fakat 
şikâyet muhakkaktır ve acı, açı şikâyetler vâki 
olmuştur. Şikâyetler meyamnda emvali vak
fiyeden zimmetine para geçirmek meselesi var
dır. Gerçi bunun için deniyor ki; bu kendi oda
sına gelen zuvvare ikram için sarf edilen pa
radır. Bu da Dergâhın parasından sarf edil
miş bir şeydir. Buna babaların da muvafakati 
vardır. Bunda ne babaların muvafakati kâfi
dir ne de şeyh efendinin. Çünkü oradaki vari
datın sarfı bir talimatnameye müstenittir. Ye 
öyle denildiği gibi Dergâhın otuz bin lira vari
datı babaların kesesine giremez. Çünkü Der
gâhın otuz bin lira varidatı yoktur. Bu vari
datın bir kısmı çelebilere verilir, Evlâdiye tev
liyet hissesi olarak, bir kısmı da tamirat mas
rafı olarak alıkonulur. İt'amiyenin heyeti 
umumiyesi de iki bin, üç bin lira tutar, işte 
varidatı vakfiye meydandadır. Binaberin bu 
paraların sarfında babaların muvafakati olsun, 
odasında i fam etsin, nerede ederse etsin, bir 
kere bu parayı almaya hakkı yoktur. Sani
yen bu imtizaçsızlık arz ettiğimiz gibi bir buçuk 
senedir devam ediyor. Hattâ bu imtizaçsızlık 
hükümetin vaktiyle nazarı dikkatini celbetmiş 
bu adam Dergâhtan alınmış, Kırşehrin de ay
larca ikamete mecbur edilmiş. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Onu izah 
edeceğim. Kırşehir Mebusu olmak sıfatiyle. 

EVKAF MÜDİRÎ UMUMÎSÎ HAYRÎ B. 
(Devamla) — Şu hale göre Şer'iye Vekâleti ge
rek o zimmet meselesinden gerek bu imtizaçsız
lık meselesinden bu halin uzunboylu devamın
dan, ondan sonra hattâ mudarebe şekline me
selenin iktiran etmesinden naşi orası adetâ bir 
tulumbacı koğuşuna dönmüştür. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Mudarebe vııkubul-
mu§ mu? (Devam, sesleri) 

EVKAF MÜDÎRÎ UMUMÎSÎ HAYRÎ B. 
(Devamla) — Binaenaleyh bu şekilde o adamda 
haysiyeti irşadiye kalmamıştır. Deniyor ki, 
Meclisi Meşayih Nizamnamesi mucibince şu su-
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] retle muamele yapılmak lâzım gelirdi. O mad

denin üst tarafında bir madde vardır ki, ora
da bir şeyh kendi vazifesini terk ile bilâ lüzum 
öteye beriye gittiği zaman azlolunur diyor. Mah
kemeye falan müracaata lüzum göstermiyoruz. 

HAMÎD B. (Biga) — Ne kadar giderse az
ledilir? 

HÜSEYİN HÜSNÜ B. (İsparta) — Kaç ay 
gidebilir? 

EVKAF MÜDİRÎ UMUMÎSÎ HAYRÎ B. 
(Devamla) — Birçok defalar gitmiş, gelmiş efen
dim. Ayı mayı yok. B * adam bilâlüzum öteye 
beriye gitmiş, gelmiş ve bu bapta dairei aide-
sine malûmat vermemiştir. Bu gibi esbabın in-
zımamiyle de bu adamın azliyle meseleye niha
yet verilmesine lüzum görülmüştür. 

. Makamı meşihatın uhdesine ve şuabatı muh-
telifesine terettübeden vazaif, bugün tamamiyle 
Şer'iye Vekâleti makamında temessül ettiği 
için; gerek Meclisi Meşayiha ve gerek diğer ak
sama mütaallik mesailde daima Şer'iye Vekili 
alâkadardır, efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bunun müşteki
si kimdir? Kimler tarafından şekva edilmiştir. 

EVKAF MÜDÎRÎ UMUMÎSÎ HAYRÎ B. 
(Devamla) — Birçok şikâyetler olduğu gibi me
murinimiz tarafından da tahkikat yapılmıştır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mahkeme şikâyet
ler üzerine bir tahkikat yapmış mı? Sonra bir 
tulumbacılık meselesi isnat buyuruluyorsa tulum
bacılık vazifesini bu zat mı yapmıştır? Yoksa 
babaları mı?... Meselenin diğer safhası var. Onu 

1 da şimdi ben kürsüden açacağım. 
EVKAF MÜDÎRÎ UMUMİSÎ HrAYRÎ B. 

(Devamla) — Mesele budur, efendim... Şikâ
yet muhtelif yerlerdendir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Kimlerdendir? 
EVKAF MÜDÎRÎ UMUMÎSİ HAYRÎ B. 

(Devamla) — Şikâyet muhtelif yerlerdendir ve 
I memnjrumuz tarafından da mükerrer işarat var-
I dır. Bittabi biz memurinimizin işaratma iti-

madetmek mecburiyetindeyiz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Benim sualim, 

esasen şu adamdan davacı kimdir? 
REİS — Efendim, rica ederim, müzakereyi 

ihlâl- etmeyin!... 
EVKAF MÜDÎRÎ UMUMÎSÎ HAYRÎ B. 

I (Devamla) — Mütaaddit yerlerden şikâyet 
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vâkıdır ve memurinimiz tarafından da tahkikat 
yapılmıştır. 

SÜLEYMAN SUDl B. (Bayezid) — Zatı-
âüaize bir şey soracağım. Dergâhta zannede
rim, ahenk mahenk filân olmamıştır. Biz, baba
ların mesavii hallerini işitiyoruz. 

EVKAF MÜDlRÎ UMUMÎSİ HAYRI B. 
(Devamla) — Bunlar hakkında tahkikat yapı
lıyor. (Gürültüler) 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Efendim, 
bu mesele hakkında istida Encümeninin tetki-
katı mahalline masruftur ve hakkiyle tetkikat 
yapılmıştır. Bendeniz, Kırşehir Mebusu olmak 
sıfatiyle kendilerine teşekkür ederim. 
, Şeyh Hasan Efendinin Dergâhı Hazreti Bek-
taş-i Veli'den infisal ettirilmesi haksızlık ve ga
razkârlıktır. (Bravo, sadaları) 

Şeyh Hasan Efendiyi ilk defa Kırşehir'ine 
aldıran bendenizim; o vakit burada vali idim 
ve esbabı siyasiye dolayısiyle aldırmış idim. 
Şeyh Hasan Efendinin pek çok hizmetleri mes-
buktur ve bu millete hiçbir veçhile fenalık et
memiş bir adamdır. Sonra ahenk icra edilmiş 
yor, deniliyor. Sorarım size; Bektaşi babala-
lariyle Nakşî şeyhleri ne suretle ahenk icra 
ederi Birisi sofu, dem çeker. Birisine de ah 
çektirmek istemiş şeyhülislâm efendi... 

BElS — Muameleye mütaallik söyleyin, 
rica ejderim. 

YAHYA GALlB B. (Devamla) —' Muame
leye mütaallik söylüyorum. Onun için bu mese
lede haksızlık vardır ve bu da Meclisi Âlice 
tashih edilmelidir. (Sözünü geri al, sesleri) 
Efendim, bir şey söylemedim. Dem çeker, de
dim, efendim. Dem çekmek fena bir şey midir, 
efendim ? 

Bu mesele kâinatın bildiği bir şeydir... 
HAMDI B. (Biga) — Nefes almak demek

tir. (Handeler) 
YAHYA GALlB B. (Devamla) — Bunu 

biimiyen; bir fert yoktur ki. Ben, iyi bir şey 
söyledim, fena bir şey söylemedim... 

' RElS — Yahya Galib Bey sözünüzü geri 
alın. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Makamı 
Meşihatın. kudsiyet ve ulviyeti vardır. Binaen
aleyh, sözünüzü geri alın.... 
'i. YAHYA G A L l B B . (Devamla) — Efendi 
:hazretlerine teşekkür ederim. Meclisin kutsiyeti 
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daha azimdir. Sözümden yanlış mâna çıkıyorsa 
geri alıyorum. 

Sonra türbedarlık meselesine gelince : Tür
bedarlığı oradaki baba yapar, başka kimseye 
yaptırmaz. Bunun için ne şeyh efendi ben yapa
cağım demeli, ve ne de Şer'iye Vekili ben fala
na yaptıracağım, demeli... Eğer oradaki Nakşî 
şeyhinin lüzumu yoksa büsbütün kaldırılmalı
dır. Eğer lüzumu var da başka bir şeyh gönde-
rilecekse; bu adam yerine iade edilmelidir.... 
Mesele bundan ibarettir ve benim noktai naza
rım da budur. Ben Şer'iye Vekili efendiye bâzı 
arkadaşlarımla gittim, rica ettim. Bana dedi
ler ki ; siyasi mesele vardır. Ben böyle bir me
sele bilmediğim gibi arkadaşlarım da bilmiyor
lar. Böyle siyasi hiçbir mesele yoktur... Belki 
bu zatın yerine iade edilmesi bir adalettir. 
Meclisinizden adalet temenni ederim. 

MUSTAFA TAKI Ef. (Sivas) — Efendim, 
bu dergâhta hilafı seri' bir hareket vukubulma-
sın ve dergâhın muamelâtı meşruiyetle telif 
edilsin, maksadiyle oraya ulemadan ve tarikatı 
Nakşibendîye mensup bir zatm gönderilmesi 
bundan otuz kırk sene evvel takarrür etmiş... 

Bu bapta bir talimat yazılmış ve o talimata 
tevfikan bu şeyh Hasan Efendi de son zaman
larda bâberatı âli oraya tâyin olunmuş. 

Beratı âli ile tâyin olunan bir zatın uhdesin
den böyle bir cihetin ref'i ve nez'i ancak, bir 
cinayetle mahkûm edilmesine menuttur, müte
vakkıftır. Halbuki bu Hasan Efendiye böyle 
bir cinayet değil, bir cünha bile isnadedilmiş 
değildir. Evkaf Müdiri Umumisi Beyefendi 
azil için sebebi asli olarak üç mesele gösteriyor. 

Birisi zimmetine tekkenin sandığından iki 
yüz altmış lira geçirmesidir. Müdiri Umumi 
Beyefendi kendileri de itiraf ediyorlar ki, bu 
para it'amiyeye mahsustur; yalnız kendi oda
sında yediremezmiş, kendi odası neresi? Yine 
tekkenin içi.. Şu odada yenmemiş de bu odada 
yenmiş... Neresi olursa olsun, nerede yenirse 
yensin, yine dergâhın içindedir. 

Babalarla imtizacolunam-aması meselesine 
gelince; babaların misafiri ile Nakşibendi misa
firlerinin hem ahenk olamaması yüzünden; şeyh 
Ikeridi misafirlerini kendi odasında it 'ama .mec
bur kalmış... Buna babalar da muvafakat et
mişler.. Birkaç gün böylece misafirlerine yemek 
yedirmiş ve iki yüz altmış liranın hepsi de 
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yenmemiş ve yenen kısmı da dergâhta yenmiş 
ve dışarıda zata ve huzuzatı nefsaniyeye sarf 
edilmemiştir; bu da evrak ile müsbettir. 

Ve bu ciheti Evkaf Müdiri Umumisi Bey
efendi de itiraf ediyorlar. 

Gelelim babalara : Babaların bu dergâhta 
zaten sıfatı resmîyeleri yoktur «fendim. Dergâh, 
.Çelebi Efendi Hazretleriyle Nakşibendi şeyhine 
verilmiştir... Ne ise oraları bırakalım. 

TAHBİN B. (Aydın) — Birkaç yüz hin halk 
oraya... ••(Gürültüler) 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Devamla) — Oralar 
mevzuu'bahds değil.. Biz şu adamın sebebi azlini 
arıyoruz. Sebebi <azil olarak bir de mezuniyet-
siz başka taraflara birkaç defa gitmiştir deni
yor. Halbuki mütalâa ettiğimiz evrak meyanın-
da mezuniyetsiz birkaç defa gittiğine dair bir 
şey yoktur. Birkaç gün için bir defa gitmiş ve 
bu da mutasarrıfın izniyle olmuştur. Bilâmezu-
niyet vazifesini terk edip de başka bir yere 
gittiğine dair 'bizim destrest olduğumuz evrak 
meyanında bir şey yoktur. Varsa ibraz etsin
ler.... 

Bir de ahengi bozmak meselesi var. Ahenk 
bozmak meselesini ben anlıyamıyorum. 'Çünkü 
bu zat oraya meşruiyeti muhafaza için gitmiş
tir. Ve elbette bu noktai nazardan vazifesini ya
pacaktır. Vazifesi, ahenk bozmak değil, ahenk 
yapmaktır. 

REİS — Efendim, 'müzakerenin kifayetine 
dair üç takrir var. (Kâfi, kâfi sesleri) Kifayeti 
reyi âlinize vaz'ediyorum. 

BESİM ÂTALAY B. (Kütahya) — Reis Bey. 
Bir de azlin lehinde söylensin, müsaade buyurun. 
Üç. milyon insanın reyini düşünüuüz, hata yapa
caksınız rica ediyorum. (Gürültüler) 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Ne demek? Yi
ne bomba koyuyorsun. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Arkadaşlar işi başka safhaya sokuyorsunuz (gü
rültüler) arkadaşlar işi başka safhaya döküyo
ruz. Burada ne Nakşi şeyhinin ve ne de baba 
efendilerin meselesi yoktur. Bunu bu safhaya dö
kecek olursak memleket için faideli olmıyacağı 
kanaatindeyim. Binaenaleyh bir adam azledilmiş, 
bu adam bu azlin doğru olmadığından ve bizim 
tanıdığımız ve ahkâmını tatbik ve icrasına me
mur olduğumuz kavaninin ahkâmına muhalif ha
reket yapıldığından şikâyet ediyor. Nereye? Bü-
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yük Millet Meclisine evvelce makamı aidine şikâ
yet etmiş oradan bir şey çıkaramamış biz her va
kit buradan iddia ediyor ve bağırıyoruz ki, biz 
halk arasında adaleti temin edeceğiz, memlekette 
kanunu hâkim kılacağız. Memlekette, vâki olan şi
kâyetler buraya gelmiyor. Üç seneden beri bir 
şikâyet tetkik ediyoruz onda da bir asabiyet gös
terecek olursak ve asabiyetle tetkik edecek olur
sak milletin ümidi şikâyeti de mahvolmuş olacak
tır. Binaenaleyh bizim yapacağımız şey, gelen bu 
şikâyeti tetkik etmektir. Kanuni midir? Değil mi
dir? Babalarla ister hemahenk olsun, ister olma
sın, biz o ahengi aidolduğu makama veririz. Şim
di tetkik edilecek şey, bu azlin (Tevcihi Cihat Ni
zamnamesi) ne muvafık olup olmadığı, uygun 
olup olmadığı meselesidir. Mevcut Nizamnameye 
göre yapılan muamele hilafı kanundur. Çünkü 
yapılacak şey; hakkında tahkikat yapıldıktan son
ra mahkemeye verilecek idi. Mahkemede mahkû
miyetinden sonra azledilecekti. Bu yapılmamış
tır. Kanunun ahkâmına tecavüz edilmiştir. Kanu
nun ahkâmını temin etmek sizin vazifenizdir. 

REİS — Efendiler sükûnetinizi muhafaza 
ediniz. Kifayeti müzakereyi reyi âlinize vaz'edi
yorum. Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Müzakere 
kâfi görüldü. İstida Encümeninin mazbatasını re
yi âlinize vaz'ediyorum. (Ret, sesleri) Rica ede
rim daha takrirleri reyinize vaz'etmedim. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim takrirle
ri reye koymak Şer'iye Vekâletine ademiitimat 
meselesidir. (Hayır sadaları) 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Kanunu 
muhafaza etsin, evet, ademiitimat verilecektir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir; İstida Encümeni mazbata

sının reye vaz'iyle ruznamei müzakerata geçilme
sini teklif eylerim. 

Biga 
Hamid 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hükmün ref'ini teklif ede

rim. 
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îçel 
Şevlri 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, istida Encümeninin teklifi
ni reye vazı buyurmanızı teklif ederim. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Encümen mazbatasiyle âe berîyyiizzimme oldu

ğu anlaşılan ve azline mahal buhınmıyan şeyhin 
kemafissabık vazifesi başına iadesini teklif eyle
riz. 

Kırşehir Erzurum 
Yahya Galib Salih 

Riyaseti Celileye 
Tarikatı Aliyyei Bektaşiye merkezinde bir 

Nakşibendî postu ihdası arızidir. Lağvı nıuva-
fıkı teamül ve erkândır. Nakşi şeyhliğinin lağ
vını teklif ederim. 

24. I V . 1338 
Kütahya 

Besim Atalay 

Riyaseti Celileye 
Halen ve istikbalen bu gibi münazaatm zulıu-
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runa meydan verilmemek için evkafı bektaşiye-
den istisnaiyetin ref'iyle Evkaf idaresince zaptı
nı ve bilcümle muamelâtın buradan tedvirini tek
lif eylerim. 

Erzurum 
Nusrat 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim, evkafı 
bektaşiyeden istisnaiyetin ref'i ile Hükümete 
iadesini teklif ediyorum. Yani Hükümetin zap
tetmesini talebediyorum. (O sonraki iştir. Şim
di zamanı değildir sesleri) 

REİS — Efendim, Nusrat Efendinin takriri 
hakkında zaten encümende bir mesele vardır, 
bugün burada halledilmiyecektir. Reye vazet
miyoruz. istida Encümeni mazbatasının kabulü 
ile Şcr'iye Vekâletine havalesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Mazbatanın kabulü ile Ser
iye Vekâletine tebliği takarrür etti. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

(Hitamı celse; saat : 3,50) 

İ K Î N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,10 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Celseyi küşadediyorum efendim. 

8. — İSTİZAHLAR 

1. — Karahisarı Sahib Mebusu İsmail Şükrü 
Efendinin, İktisat Vekâletinden on bir maddelik 
isti&ah takriri 

5. — TEZKERELER 
1. — İktisat Vekili Sırrı Beyin, Karahisarı 

Sahib Mebusu İsmail Şükrü Efendinin İktisat 

Vekâletinden on bir maddelik istizah takririne 
Salı günü cevap vereceğine dair tezkeresi 

RElS — Efendim, iktisat Vekili Sırrı Beyin 
bir takriri var. O okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
24 . 4 . 1338 tarihli ve bilânumara tezkerei 

Aliyei Riyasetpenahileri cevabıdır. 

On bir madde üzerine Karahisarı Sahib 
Mebusu ismail Şükrü Efendi tarafından verilen 
istizah takririne karşı yarınki Salı günü izahat 
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ita edeceğimden ruznameye ithal buyurulması 1 
mâruzdur efendim. 

24 .4 .1338 
İktisat Vekili 

S i m 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Salı 
günü Nevahi Kanununa hasredilmiştir. Perşem
be günü olsun. (Hayır sesleri) 

REÎS — O halde yarın istizahı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Eğer 
malî kanun yoksa Nahiye Kanununun müzake
resi lâzımdır. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Münhal olan Maliye Vekâletine gösteri
len namzetlerden birinin intihabına dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

REİS — Paşa Hazretlerinin Maliye Vekâleti 
için namzet tezkeresi vardır, okunacaktır efen
dim. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hasan Beyefendinin istifası üzerine münhal | 

kalan Maliye Vekâletine alelûsul zirde isimleri . 
muharrer namzetlerden birisinin intihabı için 
muamelei iâzimenin ifa buyurulmasını rica ede- ! 
rim efendim. 

24 Nisan 1338 j 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

' Reisi 
Mustafa Kemal 

Hasan Fehmi Beyefendi, Gümüşane 
îsmet Beyefendi, Çorum 
Reşad Beyefendi, Saruhan 
ÎSMET B. (Çorum) — Efendim namzet gös-

terilmekliğimi bittabi hüsnüteveccüh addeder 
ve teşekkür ederim. Fakat ; bendeniz bu mille
tin amalinin husulüne kadar arkadaşlanmm 
arasında çalışmaya karar verdim ve arkadaşla
rım arasından ayrılamam. İtizar ediyorum. Di
ğer rüfekama rey verilmesini rica ederim. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim bendeniz 
bu işin eri ve ehli olmadığım gibi her veçhile bu 
vazifeyi görmekte mazurum. Arzıhal ediyorum. 
Heyeti Celilenizden istirham ediyorum. Bende
nize de rey vermesinler. 

.1338 C : 2 N 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendi
ler üc namzet gösterilmiş, ikisi beyanı mazeret 
buyurdular. Bir kişi kaldı. Bu da usulüne muga
yirdir. İntihap kalır. Gecen gün İktisat Vekâleti 
intihabında Yunus Nâdi Bey istifa ettiği halde 
yine intihabata başlanmıştır. Bugün de yine bir 
yanlışlığa meydan verilmemesini arz ediyorum. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Efendim ben
deniz itizar etmiştim. Arkadaşlarım da itizar 
ediyorlar. Şurası muhakkaktır ki, Meclis nam-

| zetlerden istediğini intihabeder. İntihap tahak-
| kuk ettikten sonra istifa mevzuubahsolur. (Ta-
! biî efendim sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu tâyin 
olur efendim! Arkadaşlarımız beyanı itizar bu-

| vurduktan sonra onları cebren intihap yanlıştır. 
| Bu tâyin olur. Zabıt ceridelerinde ben Türkiye 
i Büyük Millet Meclisinin tarihinde böyle oyun

caklar görmek istemem. 
i RElS — Efendim namzetler mütaaddittir. 

İntihaba başlıyoruz, reylerinizi istimal buyurun 
efendim. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Benim 
teklifimi reye koyunuz, Meclis çocuk oyuncağı 
değildir. Rica ederim takririmi reye koyunuz 
efendim! 

REİS — Namzet göstermek kanunidir. Ka
nunen o hak reise verilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Beyefendi bunlar müzakereye muhtaçtır. Her
kes kanaatini söylesin rica ederim. 

REİS — Efendim isimler okunuyor. (Esami 
okunarak istihsali âra icra edildi.) 

REİS — Efendim reylerini istimal etmiyen 
zevat lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

Efendim bugün Muhakemat Encümeni aza
sının intihabı Heyeti Celilenizce takarrür et
mişti. Maliye Vekâleti arası tasnif edilinceye ka
dar onun intihabına başlıyalım efendim. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Muhakemat 
Heyeti için şubeler namzetler göstereceklerdi 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Şubeler 
namzet göstereceklerdi. Halbuki namzetler gel
medi. Binaenaleyh benim teklifimin de bugün 
müzakeresi takarrür etti. Araya kırk iş girdi. 
Evrakı varide bitmiş, ruznameye geçilmişti. Yi
ne birçok evrakı varide çıkardınız. Bizim iş kal-

I di, yoksa maksat atlatmak mı? 
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REİS — Katiyen atlatmak gibi hiçbir mak

sat yoktur. Bu intihabın bugün icrası takarrür 
etmiştir. Rica ederim münakaşaya lüzum yok
tur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Münaka
şa yapmıyorum efendim, Meclisin şubelerce 
namzet irae edilmesini kabul ettiğini arz ediyo
rum. 

REİS — Kabul etmemiştir. Tensibetmiştir. 
(Şubelerden, namzet listesi gelsin sesleri.) 
Efendim, Muhakemat Heyeti Encümeni in

tihabı için şubelerce namzet gösterilsin. Namzet 
listesi geldikten sonra intihap icra edilsin de
niyor. Şubelerden namzet listesi gelinceye ka
dar intihabatm tehirini reyinize arz ediyorum. 
Namzet listesi gelinceye kadar intihabatm te
hirini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Ekseriyetle kabul edilmiştir, efendim. 

4. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, Devlet daireleri kadrolarının vekaletlere 
mukabil encümenler tarafından tesbit edilme
sine dair takriri. 

REÎS — Efendim, kadrolar hakkında Hü
seyin Avni Beyin, takriri vardır. Onun müzake
resine başlıyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Devletimizin halihazır teşkilâtının kısmı 

âzami milletin ihtiyacından ziyade mazideki 
taklit politikası mahsulü olmuştur. Böyle gay-
rimüsmir teşkilât, Hazinei Devleti ızrardan 
başka bir şeye . yaramıyacağı için muamelâtı 
umumiyeyi daha basit bir şekilde tedvir edebi
lecek esasatı vazı ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun ruhuna muvafık olacak veçhile ve müm
kün olduğu kadaT kudreti maliyemiz dâhilin
de Devletimizin teşkilât ve kadrolarını tanzim 
etmek üzere berveçhi âti mevaddın kabul bu-
yurulmasmı teklif ederim. , 

MADDE 1. — Şuabatı idarei Devlet muka
bili olan encümenler âzalarının lâakai sülü-
saniyle biliçtima mütehassis komisyonların isti
şaresi ve vekili aidinin, huzuriyle her türlü 
mesaile takdimen ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun ruhuna mutabık bir şekilde Devletin 
teşkilât ve kadrosunu tanzim ve zait görülecek 
makam ve memuriyetleri lağıv ve ıslah eyleme
ye ve ledelhace yeniden tanzim etmeye iler 
encümen salâhiyattardır. 
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MADDE 2. — Encümenlerin kararları ka^ 

tî olup arada tesavi veyahut vekili aidiyle 
' ihtilâf zuhurunda bakur'a diğer bir encümen 

âzalarının ilâvesiyle halli mesele olunur. 

MADDE 3. — Encümenin tesbit eylediği 
kadro karar tarihinden itibaren icra olunur. 
Kanaatine mugayir gören zevat alelûsul tadilini 
teklif eder. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Usule 
ait bir şey arz edeyim. Müsaade ediniz efen
dim. Dahiliye Vekilinin huzuriyle bu mesele
nin müzakeresi lâzımdır. (Vükelânın hepsi 
lâzım sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
diler Vekiller Heyeti Celilenin arzu ve karar
larını icraya mecburdur. Heyeti Celile memle
keti tanır, milletini bilir. Binaenaleyh vekil 
arkadaşlarımızdan rey sormazlar. Arzu eder
lerse yaptığınız kanunları icra ederler, arzu 
etmezlerse vekâletten çekilir aramıza girerler. 
Salâhiyet ve esası Devletin teşkilât ve kadro
sunu tanzim etmek Büyük Millet Meclisinin 
birinci günü yapacağı mesailden ancak 
bugün başlangıçta olduğunu zannediyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkülünden 
beri maalesef ecnebilerden taklit suretiyle 
alınmış olan bu kanunlardan henüz kurtula
madı. Mazide bu kanunlarla idarei Hükümet et
meye çalıştıkça milletinden o nispette uzaklaş
makta idi. 

Efendiler ruhuna, mizacına, akidesine ta
ban tabana zıddolan bu gibi idarelere biz ceb
retmişiz o kaçmış, biz cebretmişiz o kaçmış, 
arada uçurumlar vücuda gelmiştir. Cihanda 
ilim, fen ne kadar terakki ettiyse milletimiz 
o nispette yüzüstü düştü. Size misallerini bi
rer birer arz edeceğim. Yalnız biz idarei umu
ru Devlette şekil itibariyle diğer milletlere 
benziyecek teşkilâtları alabildik. Nafıa aldık, 
yol yapamadık. Diğer milletlerin nafıa neza
reti varmış. Bizim milletimiz de -hâşa bizim mil
letimizi tenzih ederim- milletimizi nam ve he
sabına esir makamına kullanan o makamlar 
evet o milletini tanımıyan birtakım- ecnebi 
insanlar İslâm kisvesine bürünerek saraylara 

j girmiş, kendi yaldızlı formalariyle milletin 
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arasına girerek tahakküm edip keyif ve zevk
lerini yapan adamlar bu milleti uçurumlara 
sürükledi. Terakkiyi kılık kıyafette arıyarak 
müterakki milletlere ancak bu suretle benze
mek isterler. Fakat hünerlerine, ilimlerine, 
marifetlerine katiyen benziyemezlerdi. Kıra-
vat taktık yapamadık. Gaz yağı yaktık mem
leketimizde nefhirler gibi akan gazları çıkara
madık. İktisat diye yalnız ismi var. Ticaret 
Vekâleti vardır. Fakat ticaret yoktur ve hâlâ 
tüccarlarımızın defterleri yoktur, iktisat Ve
kâleti vardır. Fakat millette fen dairesinde 
ziraat ve saban yoktur. Hâlâ Hazreti Âdem'in 
sabaniyle iş görüyoruz. Köylü niçin iktisat 
Vekâletine para veriyor deseniz Allah aşkına 
kalbiniz sızlamaz mı efendiler! Maalesef bu 
bir hakikattir. Kalbim yanarak arz edeceçim. 
Henüz kablettarih devrini yaşıyoruz, o dev
rin asarını taş ve tunç baltalarından tanıyo
ruz. Bu millete daha tuncu, demiri tanıttıra-
nıadık. Ey bizim münevveran! Kurunu ûlâyı 
hatırlıyorsunuz. Bu milletin elinden öküzünü 
bile aldık. Daima almaktan başka bir şey 
yapmıyorsunuz. 

TUNAL1 HlLMİ B. (Bolu) — İstirham edi
yorum. Yalnız bize hitabetmesinler. Lütfen ken
dilerini de ithal buyursunlar. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Efendim, 
ben münevverana söyliyorum. Bendeniz ken
dimi münevveran zümresinde göremiyorum. An
cak zatiâlilerini muhatap görüyorum da onur: 
için... (Kahkahalar) 

Bendeniz arkadaşlarımdan rica ediyorum. 
Silsilei kelâmımı bozmasınlar. Rica ederini 
asarı medeniyeden, asarı ümrandan 600 senelik 
mukallit hükümet bana ne gösterir? Efendiler 
ben bunu bir köylü ağziyle feryadediyorum. 
Köylü her şeyi gösterir, kestiği kurbanları gös
terir, verdiği evlâtları ve verdiği hayat ve ser
veti gösterir, fakat Hükümet buna ne gösterir 
efendiler? Hâlâ arabasının tekerleği on altı 
köşe efendi! O zavallı bir tekerlek yapmak için 
on altı ağacı oymak suretiyle birbirine geçiri 
yor. Demirsiz kullanıyor.. Lâkin, üzerindeki o 
sikletle çat kırılıyor. Saatlerce keseriyle yeni
sini yapmak için vuruyor ki, maalesef keser de 
onun değil. Kablettarih devrini milletine yaşa
tan bir Hükümet «Benim bu teşkilâtım muva
fıktır, ben hizmet gördüm.» diye iddia edemez. j 
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Harb etmiştir. Mehmed .sulhunu yapmıştır. Ma
alesef memlekette politika da yoktu. Her kuv
vet; her azap, her mihnet Mehmed'in omuzun-
da, zavallı Mehmed kazandığını verir, zavallı 
Mehmed evlâdını verir, zavallı Mehmed namü
tenahi böyle bâtıl bir şekilde öşür diye kazan
dığını temelinden verir. Sorarım mukabilinde 
ne alır? Efendiler, biz İstanbul'dan kaçarken 
bir köye misafir olduk, diyorlardı, ki: Siz Pa
dişaha hiyanet etmişsiniz, sizin cezanız kesil
mektir. Ekmek vermiyorlar. Çünkü propagan
da ile ahali böyle zehirlenmiş - böyle kaçan 
Devlet hainlerine kim ekmek verirse bunlar 
yarın gelip kendileri idam olunacaklardır. -
Birisi bizi çağırdı. Gel efendi buraya, bana 
dedi ki: Beni assınlar, benden hesap sorsunlar. 
Ben altmış yaşında adamım. Köyden meclisi 
idareye gelip giderken dört defa soyul
muşum. işte Devletin asayişi. Benim yir
mi senede verdiğim verginin miktarı 300 
liradır. Makbuzlarım cebimde; o Padişah ev
velâ gelsin de makbuzlardan bir kuruşunun 
"burada verildiğini söylesin de sonra seni assın 
efendi. Memleketin muhafazası için ayrıca aşar 
ve asker de verdim. Hâlâ bir mektep ve bir yolu
muz yok. Maamafih siz hain değilsiniz. Biz her 
şeyi çok güzel anlıyoruz. Allah hainlerin ceza
sını versin diye söylediği zaman kalbimden ah 
ne mukaddes dâva demiş, istikbalden emin ol
muştum. işte teşkilâtı hazıramızm semeresi... 

Bir iddiada bulunamazsınız ki şu hizmeti yap
tık. Sözlerim size değil Hilmi Bey! Size söyle
miyorum, en çok maziye hitabediyorum. Bir 
daha bildiğiniz şeyi hatırlatarak bugün istirham 
ettiğim esas dâhilinde tadilât yaparak maziye 
ağlamaklığmızı istiyorum. Mazinin lekesinden 
bir an mülevves hâtıralarını hatırlatıp kalbleri-
nizi sızlatmak istiyorum. 

OSMAN B. (Kayseri) •— Zararın neresinden 
dönersek kârdır. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Efendi
ler, yıkacağız, yıkacağımızı sununla ispat edi
yoruz ki Teşkilâtı Esasiye Kanununu herkes 
var kuvvetiyle müttehiden çı'karmak için çırpmı
yor ve artık bizim Hükümet diye öteden beri 
şirket gibi maaş almaktan başka bir iş görmi-
yen mahallî idareyi yavaş yavaş kendi işini ken
di mamuriyetini milletin kendisine bırakmak 
için çalışıyoruz. Keza Büyük Millet Meclisi bu-
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nun için çalışıyor ve buna azmetmiş tarihî vazi
fesi bu inkılâbı yapmak ve bu fikri hazırlamak
ta olduğunu pek güzel takdir buyurmuştur. 
Efendiler, iki üç sene evvel Teşkilâtı Esasiye ru
hunu kimse arılamıyordu, ya bugün; değil Mec
lisi Âli, halkın da yüzde sekseni anlıyor. Mec
lis gibi halkımız da tevdii mukadderat edecek 
adamı, ehli hüneri biliyor. Efendiler, yalnız 
bizden bir şey istiyor. O hakkı alacak. İsyan 
tarikiyle değil, bizim, kendilerinin halk mebu
su olduğumuzu ispat etmekle, onlarla iftihar 
edecek ki bizim mebuslarımız bizim hastalığı
mızın nerede olduğunu anladılar. Bizim bir li
vamız mesabesinde olan Karadağ Hükümet te
essüs etti ve her şeyini intizama koydu. Efendi
ler, bizde maarif meydanda, her şerefimizi bu
nunla ölçüyor. 

OSMAN B. (Kayseri) — 50 kilometrelik yol 
yapılıyor, (150) memur çalıştırılıyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendi
ler, teşkilâtımızı, bütçemizi iyi karıştırırsanız 
görürsünüz ki - geçen sene de mevzuubahsolmuş-
tu - Nafıa Vekâletinizin 500 bin lira varidatı 
varken 254 bin lira masarif atı vardı. Kırk pa
rayı sarf etmek için kırk para maaş veriyoruz. 
Tabiî bundan imar hâsıl olmaz. 

İktisat Vekâletine gelince; O da ayrıdır. Or
manınızın vüsatine bakınız. Fransız ormanları 
bunun nısfı iken seneden seneye bizim bütçemiz 
kadar para kazanıyor. 

Efendiler, onun masnuatı, onun fabrikası, 
onun bilmem nesi... Biz ne yaptık? Maalesef ço
banlık bile yapamadık. Bekçiliğini bile yapma
dık. Harabettik. Ve ediyoruz. 

MAHMUD CELÂL B. (Saruhan) — Reis 
Bey, Hükümeti milliye bu ormanları eline al
dıktan sonra terakki mevcuttur. Defterlera bak
sın, 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bende
niz Celâl Beyefendi arkadaşımın himmet ve gay
retine teşekkür ederim. 

MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Asayiş 
düzelmedikçe, milletin münasebatı hariciyesi 
teessüs etmedikçe, söyledikleriniz nazariyattan 
ibarettir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendi
ler halk, bu millet 700 seneden beri harb edi
yor. 600 seneden beri bu millet iktisadiyattan 
ne faide istihsal etmiştir? Bu usûlde çalışsanız 
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ne yapabilirsiniz Celâl Beyefendi? Hangi fab
rikayı yapabildiniz? Maaşa boğuldunuz. İki mil
yon lirayla ne olurdu ki, 500 bin liralık bir mü
essesemiz olsaydı? Bendeniz tarihi muahaze edi
yorum. Yalnız teşekkür ediyorum ki bundan böy
le yapmak usulüne eğer beraber gelirseniz hür
metle karşılarım. Yoksa eğer bizi böyle bu ba
takta boğmak istiyorsanız, rica ederim, sükût 
ediniz. Hiçbir vekil kalkıp da burada vazifesin
de çalışmadı demiyorum. Sistemi bozuktur. Böy
le hiçbir vekil bir iş yapamaz. Ben diyorum teş
kilâtı basitleştirelim. Ben tarihin hatasına itiraz 
ediyorum. Evet bir vekâlet çalışıyor. Fakat bu 
suretle çalışmak kâfi değildir. Bugün dâvamız 
budur. Efendiler bunu ihata buyurunuz. 

İşte Heyeti Celile mazideki gibi hilafı haki
kat vaitlerle yapacağım demiyor. Yapmak üzere 
sizin salâhiyet ve hakkı tabiînizi size vereceğiz 
diyor ve Büyük Millet Meclisinin hizmeti böyle 
olacaktır. Yoksa iğfal mahiyetinde değildir. 
Halbuki mazi iğfal, idlâl ederdi bizi. Mektep 
açar, kitap okutturmaz. Sansürler lisanımıza 
nâfi asar tercüme ettirmezdi. Tercüme ettikleri 
kitaplar, lisanlar, aşk, sefahet şundan bun
dan ibaretti. Bundan başka kitap okumadık, 
fenne ait muallim gelmezdi. Yoktu, bize sefahet -
ten başka bir şey öğretmediler. Uyanalım efen
diler! Gözümüzü açtığımız zaman kendimizi yan
gınlar içerisinde buluyoruz. Bu yaraların tedavi
si nedir? Bilmiyoruz. Kolumuz kırılır kangren 
olur yapmasını bilmeyiz. Hayatımızın en basit 
tedavisine bile kudretimiz yoktur. Her sene inkı
bazdan Anadolu'da dört, beş bin adam ölüyor. 
Kimsemiz bilmeyiz, efendiler! Kollarımızı bağla
mış bir mazi vardı, ilmü irfan gelmezdi, sefahet 
gelirdi ve bizi iğfal ederlerdi. Meclisi Âliye hi-
tabederek ey ihmal edilmiş milletim! Yine onu 
sen yapacaksın. Senin azmin yapacak. Senden 
başka bunu yapacak kuvvet yoktur. Kendini ken
din idare edeceksin, sana vereceğim diyenler ya
lan söylüyor. Kov onları! Diye millete ilân edi
yor. Feryadediyor. Hediyesi olan Teşkilâtı Esasi-
yeyi veriyor. Biz bunun arifesinde bulunuyoruz. 
Teşkilâtınız âtıl, âtıl, iş görmez. Tahripkâr, iş çık
maz. Müstehlik, muzır, hiçbir şey anlamaz. Git 
köyün birisine. Hangi bir şeyden memnunsun di
ye sor, rica ederim hangi icraattan memnundur. 
Sorarım vicdanınıza memnun bir kimse var mı
dır? İşte bu şerefi ihraz etmekle Büyük Millet 
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Meclisi iftihar ediyor. Efendiler şunu da ilâve et
meye mecburum ki, bu gibi kanunların aksülâ-
melleri vardır. Bihakkin kavrayıp hazmetmek esa
sı vardır. Size büyük inkılâpların büyük felâket
lerine numune olarak göstereceğim çok deliller 
vardır. Onun için gideceğimiz yola dinliyerek, 
anlıyarak tertibatla gidelim. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa yarın milletimizi kavuşturacağız. Fa
kat onun aksülâmellerini, onun içtimaiyatımız, 
Hükümetimiz üzerinde yapacağı tesiri unutma
mak lâzımdır. Onu bugünden alıştırmak faideli 
olacaktır. Onun kanunlarını bugünden yapmak 
lâzımdır. Hepiniz de benim gibi anladığınıza kaa-
ni bulunmaktayım. Yalnız yarın yapacağımız teş
kilâtın bugünden yapılmasını görmek istiyorum. 
O da işte görüyorsunuz, Meşrutiyet ilân edilir -
edilmez umuru maliyemizde güya biraz ıslahat 
yapmak istenildi; Dört, beş sene uğraşıldı. Bin 
tane mütehassıs geldi, gitti. Fakat efendiler bizim 
Maliye teşkilâtımız dört yüz sene evvelki hacegâ-
nın koydukları usulden başka bir şey koymadı. 
Rica ederim, gidin bir kere Bankı Osmaniye. Ve 
bir de bizim Ziraat Bankasına girin. Bir de Ma
liye Dairesine girin, istihdam ettikleri memurla
ra bakın! Kullandıkları defterlere bakın!... Bugü
ne kadar hiçbir şey, yeni esas yapmadık. Zanne
diyorum, asri bir millet olduğumuz halde asarı
mız bizi tekzibediyor. Medeniyette, irfanda, id
rakte her şeyde mütarakki milletiz. Fakat kendi
mize lâyık bir usulü idareyi tesise muvaffak ola
mamışız. Her idare onu tazyik ediyor. Adlî, ma
lî, şer'î serapa ıslahat istiyoruz. İktisadiyattan 
eser yok. Rica ederim bu asırda çıra yakıyoruz, 
bezir bulamıyoruz. Ve bunları yapmak için de 
birçok alâta muhtacız. Bunları bile istihsal ede
miyoruz. Kabletarih devrinde yaşıyoruz efendi
ler! Milleti yaşatmak istiyorsanız işe ciddî yapı
şınız. Milleti yükseltmek istiyorsanız iktisadiyata 
büyük bir ehemmiyet veriniz. Millet iktisadiyatla 
yaşar, hayat iktisadiyata merbuttur. Ondan sonra 
ihtiyacı adlîyi, ihtiyacı malîyi düşünün, bu esas
ları yeniden siz koyacaksınız efendiler. 

Bugün bu esaslar yoktur, yalandır, çürüktür. 
Millet sefalet içerisinde olduğu, elinde bir kağnı 
arabasından başka bir şey bulunmadığı halde 
haşmetlû orduları yaşatıyor. Bütün cihanla uğ
raşıyor. Ey azametli millet! Sen böyle mi olacak
tın? Hiç kimse iftihar etmesin, her şey köylünün
dür, himmet, fedakârlık hep onundur. Ey Türki-
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I ye Büyük Millet Meclisi, millet bir taraftan is

tiklâlini düşmanlara karşı müdafaa ile uğraşır-
I ken diğer tarafta en azîm düşmanı olan cehlin 
I içerisinde puyandır. Onu bu cehalet içerisinde 

bırakma! Fedakârlıklarını heder etme! Emekleri 
zayi olmasın. Aksi halde hangi galip ordun olsa 
mağlûpsun. Ebediyen mağlûpsun! Efendiler istir
ham ederim, onun cevherini zayi etmiyelim. Onun 
mesaisini heder etmiyelim. Onun parasiyle dol-

I durduğumuz Hazineleri israf etmiyelim. On pa
rasını onun nef'ine sarf edelim. Görüyorsunuz ki; 
kadınlar tırnaklariyle çalışıyor. Hazineyi doldu-

I ruyor. Zavallılar acaba sefih doyurmak için mi 
veriyor, menfi çalışmak için mi veriyor! Tozlar 
arasında çürüyen defterler için mi veriyor? Ada
letsiz mahkemelerin kapılarında haftalarca tirtir 
titremek için mi veriyor? İstirham ederim efen
diler. Zavallı köylünün tırnağiyle çalışıp Hazine
ye . verdiği parasını ma vazaalehine sarf ede
lim. Diğer milletlere bakalım. Onlar nasıl sarf edi
yorlarsa biz de öyle sarf edelim. Aldığımız pa-

I ranın % 20 sini memura, şuraya, buraya verir
sek % 80 ini köylünün menfaatine sarf edelim. 
Efendiler millette fikir inkılâbı uyandıralım. Ak
si takdirde yine yarın müstebit bir sultanın esiri 
olursunuz. Mefkureyi biraz da buraya sarf edi
niz efendiler! (Çok doğru, sesleri) 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Millet 
uyanmıştır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Be
nim maksadım sultam değildir, sultanlar bir 
heyuladır. Onun etrafını saracak yaldızlı, 
üniformalı eşhas haşarattır. Ben de iman edi
yorum ki, hakikaten millet uyanmıştır. On beş 
sene evvel bu gibi sözleri ağzınıza alamazdınız. 
Alanların yeri zindanlardı. Fakat bugün bun
ların yeri şeref sandalyesidir.. Efendiler! Bu
gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı 
şey : Birincisi düşmanlariyle uğraşmak, mil
letin istiklâlini müdafaa etmek; ikincisi mil
letten alacağı parayı menfi değil müspet serf 
etmek, memleketin imarına vermek, maarifi 
yükseltmek, milletin tırnağiyle yetiştirdiği buğ
dayı aşar diye elinden almamak, madenler iş
letmektir. Efendiler millete vereceğiniz Teş
kilâtı Esasiyeyi hazmedip aksülâmel yapma
ması için şimdiden refah yollarını iyi öğre
tiniz. Bugün umuru mâliye ve iktisadiye ile 

I meşgul olmak, bu işlerin ana hatlarını çizmek 
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üzere teşkil edilmiş olan encümenler ne yapmış
tır? îktisat Encümeninden sorarım. Bugün ne 
işle meşguldür? Hiçbir işle meşgul değildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Milletin inkişafı 
için verilen kanunlar bile duruyor. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Yal
nız Sıhhiye Encümeni bu hususta bir adım atmış
tır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Sıh
hiye Encümeni en mühim fen encümenimizdir. 
Bu millet Tıbbiye Mektebiyle iftihar eder. Müs
pet olarak yetiştirdiği nafi müesseselerden 
birisi de tıp şubesidir. Her gün burada şikâyet
ler vâki oluyor. Bundan anlaşılıyor ki, ma
zinin seyyiatı henüz zail olmamıştır. Bugün 
bir kazaya ne kadar faal ne kadar Meşrutiyet-
perver, ne kadar halk ve hakperest bir kayma
kam gönderirseniz gönderiniz, halk yine ona es
kiden baktığı gözlükle bakıyor. Bütün kay
makamların seyyiatmı onda da görüyor. Hal
buki kalbi temiz, cevval bir adam. Fakat halk 
sistemi böyle gördükçe o makamdan iyilik 
beklemiyor. Milleti kınamayın, görmemiştir.. 
Zannederim ki, Heyeti Celile pek az zaman zar
fında Teşkilâtı Esasiye Kanununu tatbika mec
bur kalacaktır. Çünkü inkılâp böyle olur. 
Evvelâ milletti yetiştirirler. Şurasını maalif-
tihar arz ederim, bizim arkadaşlar vekâlete in-
tihabolunduktan sonra akşamlara kadar çalı
şıyor. Fakat; efendiler arkadaşlarımın: ne yap
sın? Konulmuş bir kanun, sekiz tane masa.. 
Onu yedi masaya indiremezler, vekil onu ya
pamaz, sistemi bozamaz, kanunu değiştiremez, 
vekil, bir yerde beş hâkim olacak, onu gön
dermeye memurdur. Bütün kavanin ecnebiden 
tercüme edilmiş ve okumak yazmak bilmiyen bir 
sultanın iradesine iktiran etmiştir. Başka bir şey 
yoktur. 

Binaenaleyh böyle derme çatma kanunları 
bu Meclis, geldiği gün kahul değil, yırtıp ata
caktır. Sorunuz millete rica ederim; bu ka
nunları yırtarsak bizden müteneffir olur mu
sun? Hayır memnun olurum der. Allah sen
den razı olsun beni memnun ettin der, ferya-
dedre. Kimin kalbi müteessir olur? Yalnız ora
da hayata atılmış, başka bir şey bilmiyor bir
kaç memur var. Onlar eyvah yazık; olmadı, iyi 
olmadı der. Efendiler, biz ilme, irfana, peres-
tiş ederiz. İlmi olan, irfanı olan, meziyeti olan 
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hiçbir vakit geride kalmaz. Onları da bu millet 
besliyecektir. Teşkilâtı Esasiyeyi tatbik ettiği 
zaman zannediyor musun ki, Mehmed ağa, Âh-
med ağa, işlerini olanların eline vermiyecektir. 
İşte efendiler; biz hepimiz Mehmed, Ahmed da
yıyız. İçimizden bir vekil yapacağımız zaman 
seçiyor, seçiyor en iyisini intihabediyoruz. Biz 

I de oradan geldik. Binaenaleyh o köylü onu bilir. 
I Bizde olan irfan köylüde de vardır. Bizleri inti-

habedenler de o köylü dayılar değil mi? Biz her 
şeyi ona vereceğiz. Onlar intihabeder, yine eh
lini bulur. Fakat efendiler anka beslemez, cahil 
beslemez. Biz cahil besletmeye alet mi olalım? 
Heyeti Celile bütün şuabata alâkaderilimkân 
tefrik olunmuş ve hepimizin memleketimiz için 
kalbi çarpar. Encümenlerde vekil beyleri alırız 
karşımıza. Gel vekil bey bize maziden hediye 
olan şu kanunu aç bakalım, neden bahsediyor? 
Efendim adam beslemeden... imar için bir şey 
yok... Gel bunu affet. Karşı karşıya otururuz 
ve milletin istediği tarzda müspet ve halkı a iste
diği bir şekilde Teşkilâtı Esasiye dairesinde 
idareyi tesbit eder ve eline verirsiniz. O vakit 
millet de der ki : Evet efendim, ciddî bir inkı
lâp, mefkûrevi bir idare, Büyük Millet Meclisi
nin ruhundan kopmuş bir kanun, benim de her 
şeyimi mütekeffil. Köyümden çıkan 150 kuru
şun kırk beşi yine benim köyüme sarf ediliyor. 
.Efendiler ertesi sene yüz daha verir. Bunlar 
vakte mi muhtaç? Hayır efendiler çünkü benim 
zararıma olduğuna kail olduktan sonra onu yır
tıp atmak benim neyimi götürür? Sorun millete 
Allah aşkma. Mühendisleri kaldırsak memnun^ 
oluı- musunuz? Hay hay.. Allah razı olsun, ne 
yapacağını ben burada mühendisi.. Efendiler 
orman memurları ne yapıyor? Hiçbir şey; ceva
bını verirler. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bir mahzuru vardır 
efendim, kadro açıkları kalır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Kadro 
açıkları yine kardeşlerimizdir. Hüneri varsa, bu 
memlekette, maalesef, okur - yazar az, muallim 
alırız, daha iyi olur. Eğer hüneri yoksa haşarat 
mı besliyeceğiz beyim?... Ben hünersiz memur 
tasavvur etmiyorum. Bunlar bizim kardeşimiz, 
göz bebeğimiz. Onlar belki on misli ziyade maaş 
alacaktır. O biçareyi muattal bırakıyoruz, fay
dası olmuyor. Maaş almaktan o da hâyâ ediyor. 

! O da bir Türk yavrusudur. Bir baytar akşama 
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kadar ne yapar zavallı, fakat bayatarm faide-
sini gösterdiğim zaman paraya yer bulamaz. 
Doktorlar, - Burada Sıhhiye Vekâletinden bah
sedeceğim - her kazaya gidiniz, bakınız günde 
iki yüz, beş yüz tane kâğıt gelir. Bunları ha
vale ile uğraşır. Doktor altında hayvan, heybe
sinde ilâç, köy köy dolaşjr ve dolaşmalıdır. 
Kadınlarımız çocuk getirirken Ölür, çocuk ye
tişmez. Doktor yazı yazmaktan vakit bulamaz 
ki.... Doktor yalnız reçete yazar. Efendiler, ec
nebilerin bizi yıkıp mahvetmesinden ziyade 
böyle teşkilât, kendi paramızla meydana getir
diğimiz menfi teşkilâtımız mahvımız için kâfi
dir. Bir evin ki, masrafı varidatına nispetle pek 
çok olur. O evin akıbeti ne olur? Menfi sarf edi
yoruz. Çocuğun mahtap yakması gibi paramızı 
baruttan başka bir şeye vermiyoruz. Şimdi bu 
teşkilâtı anlamışız, parayı bilmişiz, bunun 
mualecesini yapacağız. Bunu müspet bir şekle 
getireceğiz. Her gün hapimiz vekil arkadaşla
rımızı tazyik ediyoruz. Hani sizin tasarruf ka
nunlarınız? Peki ben de size köylüler namına 
soruyorum. Hani sizin kanununuz? tki senedir 
burada oturdunuz da kambur üstüne kambur 
koymaktan başka ne yaptınız?, derlerse, siz ne 
dersiniz? Yani biz ne deriz? Manasınadır. Ken
dimi istisna etmediğimi Hilmi Beye arz ediyo
rum. Rica ederim, açın şu zabıtları. On para 
muzırdır, diye affettik mi? Millet yine daha 
vereyim, diyor. Fakat kendi şerefim için bir 
kere dahilî istiklâlimi, fikrî istiklâlimi, iktisa
di istiklâlimi temin ediniz. Ben hudutta taşa
rım. Millet zaten taşar. O hudutlarda kimseye 
tecavüz etmek istemez. Fakat bize taarruz 
edenlere karşı hudutlarımızı boş koymak eli
mizden gelmez. Kendi milletimizi ezmek iste
meyiz, düşmanın elinin altında esir etmeyiz. 
Bunu millet bizden esirgemez. Fakat bu parayı 
da hüsnüsuretle sarf edelim. Cephede bulunan 
neferden ziyade - her halde neferler de bizim 
hepimizin kardeşidir - biz daha ziyade çok ça
lışanı sevelim. Bir babanın üç evlâdı olsa çok 
çalışanı daha ziyade sever. Yani çok sevdiği
mize az vermiyelim. Az sevdiğimize de çok 
vermiyelim. Millet yalnız buradan hesabını so
rar. Değil millet, vicdanımız da sorar. Vic
danımız da bunları gördüğü zaman sızlar. 
Binaenaleyh, Heyeti Celileden istirhamım i 
ilk geldiğiniz günden itibaren Teşkilâtı Esasi- ! 
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yeyi hazırladınız, yarın tatbikatında müşkülâta 
tesadüf edilmemek üzere, bugünden onun ru
hunu ve onu tatmin edecek kanunu hazırla
manızı istiyorum. Yarın doğacak ve vereceğimiz 
millî istiklâli yalnız kendimize inhisar ettirmi-
yelim. Millî istiklâl bizim değil milletindir. On
larındır, ferdindir. Milleti Hükümete ısındır
mak için bugün teşkil edeceğimiz Hükümetin 
şeklini Devletin bütün şuabatma öğretelim ve 
milleti idare edecek elleri hazırlıyalım. Ve bu
nu hazırlamak ile mükellefiz. Efendiler, bunu 
vermezsek vazifemizi yapamayız. Efendi, bu 
arzun samimî ise bunu ver. O elleri de bugün
den hazırlıyalım. Bugünden onların muhtacol-
duğu teşkilâtın esasını kuralım. Bunu da ya
pacak, bütün şuabatı Devletin mukabili olan 
encümenlerdir. Encümenler sellemehüsselâm de
ğildir efendiler. Heyeti Celileden istirhamım veç
hile her encümen aidolduğu şube mütehassısla
rını bularak yapılacak işe kaani olduktan son
ra kararlarını vermeli ve bilâhara yeni yeni 
müşkülâta meydan vermemeli, bizim yapacağı
mız en mühim iş usulleri değiştirmek olacaktır. 
Biz kanunları tebdil ve tağyir edemezsek hâkim 
fazladır nasıl deriz? Şimdi efendiler, bir mesele 
kalıyor. Teklifimde biraz müfritane gittiğime 
kaani olacaksınız. Hayır efendiler, bir zaruret. 
Bir defaya mahsus olmak üzere zaruretler do-
iayısiyle kuvvei teşriîyemizi bir zatın eline ve 
kuvvei icraiyemizi birkaç, kişiye sonra efendim 
hakkı kazanızı üç arkadaşınıza veriyorsunuz. 
Adam asmak çok kolay değildir. Encümeniniz 
dört adam getirecek ve diyecektir ki bizim ma-
hakim esasatmda hâkimi münferit doğrudur. 
Bunu yapmakla telâfisi gayrikabil fena bir iş mi 
olur? Encümenler mütehassıs komisyonlardan 
istifade etmek suretiyle başbaşa verirse memle
ketin nef'ine olarak böyle bir fedakârlığı ihtiyar 
etmek hakkı teşriînizi işkâl değil, mazinin ha
tasını tamir ve millet için müstacelen nafi bir 
teşkilât meydana getirmek için bu suretle hak
kımızı istimaldir. Heyeti Celile bunda taassup 
göstermemelidir. Hakkı kaza emir ve kumanda
dan az mühim değildir. Efendiler, bir encümen 
vekili aidini huzuruna çağırarak, Heyeti Celi-
lenin yaptığı Teşkilâtı Esasiye Kanununun ru
hunu gözünün önüne getirerek, * tebdil ve tağyi
re lüzum gördüğü cihetleri ıslah etmeli, her gün 
gördüğü birtakım şikâyata sed çekmek için gayret 
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sarf etmelidir. Bununla encümen azîm bir hizmet 
görmüş olur. Belki arada bir hata da olabilir, bu 
da hemen telâfi olunur. Bâzı arkadaşlarımız 
acaba zamanı mıdır, diyorlar, evet, her zaman 
zamanıdır. Acaba zamanı mıdır, değil midir, di
yerek düşünerek oyalanmışız, bu hale gelmişiz 
ve bu felâkete düşmüşüz. Maazallah yarının fe
lâketi bugünkü gibi de olmaz, Hüdanekerde... 

, ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Zamanı ne zaman ge
lecek? Sorsak zamanı gelmedi diyenlere. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Efendi
ler bunun heyeti umumiyesinde Heyeti Ceiile-
nizi fazla ralıatsız etmek istemem. Sizler vazi
yeti benden daha iyi takdir buyurursunuz. Ve 
bu histir ki; bizi bu işe sevk etmiştir. Sonra büt
çe halihazırla uygun değildir. Biz dâhilde her şe
yi yaparız. Demin bâzı arkadaşlarımızın buyur
duğu gibi kendi para işlerimizi kendi idaremizi 
kendimiz yaparız, öteden beri bir siyaset vardı, 
vergilere zam ve istikraz. Biz bugün de bu sis
temi takibedersek; halk eskisinden bir fark gör
mezse bizden de itimadını selbeder. Arz ettiğim 
bu teşkilâttaki tebeddülün bir kısmını belki bu
gün yapamayız, fakat hazırlanmalı, millet istik
balini görmeli, ne olacağı anlaşılmalı ve millet 
öyle bir hale gelmeli ki, istikbalde her hangi za
lim bir kuvvet, her hangi hain bir kudret tekrar 
başına musallat olamasın. Biz gerçi bu senenin 
bütçesini her şeye rağmen yapacağız. Fakat efen
diler millet bütçeyi veriyor, diye biz ne için israf 
edelim? Verirken arkasından nasıl bakıyor? Onun 
istikbali malîsini, istikbali iktisadisini biz temin 
edemezsek vadettiğimiz şerefli günlere emniyet
le bakamazsak, o bize der ki; Viyana'dan geli
yorsunuz, kazandığınız zaferler bizim için mu
vakkat oldu. Biz zaferi iktisadiyatımızda, zaferi 
dâhilde, zaferi Hükümetimizde görerek onları 
ümitbahş bir hale getirelim. Ruhu mesele gayet 
naziktir. Arkadaşlar bu vadide az masraf ile çok 
iş görecek daha iyi düsturlar gösterirseniz var 
kuvvetimle size müzahirim. Benim gayem, hal
kın verdiği para yerli yerine sarf edilsin. İsraf 
edilmesin, Teşkilâtı Esasiye dairesinde teşkilât 
yapılsın ve müstacel olsun ve menfi giden isra
fa mâni olalım. İşlerimizi müstacel yapalım. Eğer 
bunu biz Meclis yapalım dersek 50 - 60 senede 
çıkaramazsınız. Binaenaleyh, gayet ince düşüne
lim. Ve bir an evvel milleti ümide düşürelim, 
bugün zannederim ümitsiz yaşıyorlar, (Alkışlar) 
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CAVİD B. (Kars) — Efendim, bir memleket 

kendi kendini idare etmeye başladığı zaman ira
dını masrafına uydurmak zaruretini daha baştan 
helleder. Bu millî Hükümetimizi yeni tesis etti
ğimiz zaman Hükümetin başına geçen ve idarei 
mülk ve milleti deruhde eden heyet bunu teem
mül etti ve işe de o şekilde başladı. F'akat bizim 
eskiden beri, küçükten beri ruhumuzda babaları
mızdan, atalarımızdan kalmış olan itiyat bunu 
yavaş yavaş bozdu ve nihayet bv şekle geldik. Bu 
şekilden vazgeçmek meclis dahilindeki feveran
larla belki mümkün olur. Fakat hâlâ ümidim 
yoktur. Arkadaşlar, neticesinden meşkûküm. Ha
yatta itiyat, tasavvurattaki tadilât, yeni fikirler
le yetişecek olan çocuklarımızda belki olacaktır. 
Ve belki bu itiyadat bizim evlât ve ahfadımıza 
da geçecektir. Biz bu tasarruf meselesine simdi 
dahi başlamakla meclisimize büyük bir şeref ver
miş oluyoruz, büyük bir kâra girmiş oluyoruz. 
Çünkü buna başlamıyarak eski israfta devnm et
mek bizim için zararları intacedebilirdi, efendi
ler. Bu tasarruf hissi mecliste en ziyade malî 
kanunların sık sık birbirini tevali ederek gelmesi 
üzerine daha ziyade uyandı, galeyana geldi. Ve 
pek eminim ki, bütün arkadaşlarımız bu tasar
ruf esası üzerine konacak her maddeyi ekseriyeti 
azîme ile kabul edecektir. Bendeniz Şark Cephe
sinden buraya geldiğim zaman burada; oradaki 
ufak kadrolarımızla iş görülüyor zanniyle geldim. 
- Reisimiz şahittir. - Erzurum Kongresi esnasın
da, Kafkas Cephesindeki olan mesainin vüsati 
malûmdur. O vâsi mesai az adamlarla, ufak kad
rolarla dönüyordu. Çok iş çıkarmak için çok ada
ma ihtiyaç yoktur, çok adam olunca iş kalabalık-
laşır ve iş kalabalıklaşmea o, ona atar, o ona atar, 
iş muattal kalır. .Mesai akim kalır. Arkadaşlar; 
az adamla biz ne vakit çok iş çıkarabilirsek ve 
bu usulü biz ne vakit hükümetimizde kabul eder
sek, bu millet, bu Hükümet o zaman kurtulacak
tır. Bu memleketi kurtaracak ordu değildir, sün
gü değildir. Bunlar memleketi müdafaa için düş
mana karşı siperden ibarettir. Memleketi kurta
racak kendisidir. Kendi parasıdır. Biz israf içe
risinde yuvarlandıkça müsrif mirasyedilere benzi
yoruz ve miras yiyenlerin âkibeti ne ise maazallah 
bizim de akıbetimiz o olur. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Olmaz 
olmaz, inşallah.. 

CAVİD 'B. (Devamla) — İnşallah olmaz! 
çünkü Büyük Millet Meclisi buna vaziyect 
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etmiş, hâkimdir, menedecektir efendiler. Biz 
fazla memurlarla fazla masraflarla kendimizi 
görmiyerek akıntı içerisinde yuvarlanıyoruz. Her
kes Büyük Millet Meclisinden ibret alsın. Bü
yük Millet Meclisi mektep kanepesi üzerinde otu
ruyor, tahta sıralar üzerinde oturuyor, bun
lar kadife]ei, yaldızlı koltuklar değil, mücellâ 
değildir. Millet isterse bunu altın yaldızlarla 
yaldızlardı. Bu bir misâldir; iktisada buradan 
başlamışızdır. Fakat idareyi tevdi ettiğimiz el
ler yanlış yollara gitmişlerdir. Biz onları çevir
mek mecburiyetindeyiz. Çevirmezsek kabahat 
bize aittir. Efendiler, biz buraya nasıl bir şey 
görmek için geldik. Yanlış gidiyoruz. Bu Hü
kümetin suikasdı değildir. Yanlışlıkla gidiyo
ruz. Bakınız size arz edeyim; bugün istanbul'
dan bir miralay arkadaşımız geliyor. Orduda 
yer yok. Nereye koyacağız? Fırkalarda yer yok, 
bu arkadaşı ne yapalım? Haydi filân hat ku
mandanlığı yapalım. Oraya tâyin edelim. Ora
ya gitsin. Bu suretle ümerayı askeriyeden bü
yük rütbeden birçok kimseler, büyük rütbeli ol
duğu için ileri sevk edilemiyor. Mahalli istih
dam bulamıyor. Köylerde mevki bulup tâyin 
ediyoruz. Bir kanun yapınız, hepimizi tekaüde 
sevk ediniz, istifalarını kabul edelim efendiler. 
(Bravo, sesleri) Binbaşı, kaymakam, miralay 
rütbesinde pek çok ümera vardır. Bunları teka
üde sevk etmek esasını koyunuz, onlara arazi, 
ufak tefek tavizat veriniz. Onları terfi ve is
tihdam edeceğimize terfih ediniz. Çiftçi yapı
nız, muallim yapınız. Memurini mülkiyede keza 
efendiler, birçok memurini mülkiye ya muvak
katen işten el çektirilmiş veya azledilmiş. Bun
lar dururken yeniden Emniyeti Umumiye Müdü
rünü Kars Mutasarrıfı yapıp istihdam edeceği
nize evvelâ mazulini istihdam ediniz. Bir va
kitler münhal yerlere adam arıyorduk. Şimdi 
bilâkis efendiler münhal icadediyoruz. Efendi
ler, size maddi misaller göstereceğim. 

Artvin'den yeni gelen mebus arkadaşımız; 
oradaki Hükümet Rus zamanında dört beş me
murla idare ediliyordu, şimdi otuz iki memur 
oldu diyor. Resmî ağızdan söylüyorum efendi
ler; Artvin Mutasarrıfı buraya yazmıştır. On 
altı polis burada fazladır, fakat ne yapalım ki, 
getirdim. Harcırah olmadığı için geri gönde-
remiyorum diyor, orası; üç polisle idare olunur... 
Binaenaleyh böyle bilmiyerek, şu kadroyu şu
rada şöyle tatbik edeceğiz, böyle yapacağız di-
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i ye bu milleti sürüm sürüm sürüklemiş gitmi

şiz efendiler. Teferruatını uzun uzadıya izaha 
hacet yoktur. Biz; ister zorla aldık diyelim is
ter intikal etti diyelim. îster ahalinin arzusiy-
le geçti diyelim, ne ile geçti ise geçti. Şimdi
ki halde elviyei selâsedeki şosalar harabiyete 
mahkûmdur. Bize kaldığı şekilde muhafaza 
etmek bile kabil değildir. Yeniden yapmak 
imkânı da yoktur. Çünkü uzun senelere müte-

I vakkıftır. Ormanlar, işte o koca ormanlar* 
I duruyor. Efendiler, yeni bir fidanlık tesis edil

diyse söylesinler, o ormanları biz kesiyoruz, 
şimendiferlerde yakıyoruz. Halbuki kükürtlü 

I maden kömürleri vardır, ötede şu var. Beride 
bu var efendim; bunlardan istifade edemiyo
ruz. Etmiyoruz değil edemiyoruz. Çünkü onu 
beceremiyoruz. (Kabiliyet yok sesleri) Türk 
Milletinde kabiliyet vardır. Türk bu Cihan 
Harbinde harikalar icadetmiştir. Fennin ya-
pamıyacağı şeyleri yapmıştır ve daha harika
lar yapacaktır. Yalnız zihnimizi, hüsnüniye
timizi bu cihete de biraz sarf edelim. îstirha-

I mim, iktisat hususunda, tasarruf hususunda 
her fedakârlığı yapalım. Arkadaşlar, ta ki bu 
israftan kurtulabilelim. Çünkü parayı ver
mek ve almak hüner değildir. Hüner bunu yerine 
ve az sarf etmektir. Yoksa bu vergilerle bunun 
sonu bitmez. Maliye Vekili kim olursa olsun, 

I hangi muktedir adam olursa olsun böyle ver
gi tarh etmekle memleketi ihya edemezler. Bu 

I suretle israfa giden adamlara para verilemez 
efendiler. îş ve işrete giden bir adama borç 
verir misiniz efendiler? Onun için şu işi daha 
esaslı bir surette daha çabuk halledelim de za
rarın neresinden dönsek kârdır efendiler. (Bra-

I vo sesleri) 
ALt ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, 

bendenizden evvel söz söyliyen arkadaşlar bü
tün yaraları; olanca belâgatleri ile teşrih etti-

1 1er. Bendeniz bu hususta fazla söyliyecek de-
I ğilim. Yalnız zannediyorum ki bu teşrih edilen 

mesail az çok hepimizce malûmdur. Eğer biz 
icra sahasına geçersek daha muktesidane ha-

I reket etmiş oluruz. Yalnız bir noktayı kaydet
mek istiyorum. Hüseyin Avni Bey biraderi
mizin uzun uzadıya izah etmiş olduğu teşki
lâtlar vesaireyi kendisinin vermiş olduğu tak' 

I rir ile alâkadar görmüyorum. Vermiş olduğu 
I takrir, bugünkü vaziyetle alâkadar olan ve âcil 
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tasarruf atı temin meselesidir. Yoksa yeni bir 
teşkilâtı idariye yapmak meselesi değildir. 
Onun için teşkilâtı idariye meselesinin, ben
denizin kanatimce vakti gelmiş ve geçmiştir. 
Bunun bendeniz yapılmasında bugün için imkân 
olmadığını biliyorum. Bunun daha mesut bir 
ana tehirini zaruri görüyorum. Zaten tabiatiyle 
tehir olunuyor. Yalnız yapacağımız mesele bu
gün Hüseyin Avni Bey biraderimizin ortaya 
atmış olduğu kanunda müstacel bâzı mesail var
dır. Bunları tetkik etmek icabeder. Maksat bun
ların tatbikatına girişmektir. Onun için bu ka
nunla alâkadar olmıyan ve daha umumi ve şâ
mil mesailden bahsedip vakit geçireceğimize bu 
kanunun derhal müzakeresine geçelim ve müs-

1 pet bir iş görmüş olalım. 
TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Şükrü Bey encü

menlerin salâhiyetleri yok mudur? Şu kanunun 
teklif ettiği salâhiyet encümenlerde esasen vardır. 
Bu zaittir zannediyorum. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendim ma 
lûmuâliniz bizim teşkilâtımız henüz takarrür 
etmiş, taayyün etmiş değildir. Zaman geliyor ki 
onun haricine çıkıyoruz. Zaman oluyor ki Ni-
zamnamei Dahilî mucibince hareket ediyoruz. 
Zaman geliyor ki Meclis yalnız teşriî bir meclis 
imiş gibi hareket ediyoruz. Zaman geliyor Mec
lis hem teşriî hem icraî salâhiyeti haizdir diye
rek hareket ediyoruz. Binaenaleyh encümenler 
Nizamnemei Dahilî mucibince intihabolunmuş 
encümenlerdir. Ve mesaisi de mecalisi teşriiyeye 
ait kısımlardır. Binaenaleyh Hüseyin Avni Bey 
biraderimizin talebettiği gibi hem teşriî hem ic-
rai salâhiyeti haiz olan bugünkü Meclisin şekli 
nin icabatından olan icrai salâhiyet de encü
menlere verilsin. Bu bendenizce de gayet tabiî bir 
şeydir. Encümenler, eski Meclisi Mebusandaki 
encümenlerin mahiyetinde olduğu halde bu Mec
lisin aynı zamanda teşriî salâhiyetinin fevkinde 
bir salâhiyeti haiz olması hasebiyle arada bir 
tezat vardır. Bunun için encümenlerin Hüseyin 
Avni Bey biraderimizin talebettiği şekilde bu 
salâhiyetleri zaten mevcuttur. Fiilen de verilir. 
Bu verilecek salâhiyetle de lâzımgelen teşebbü-
sata başlanılır. Ve ufak tefek yapılacak olan 
tasarruf at tabiî bizim için bir kâr teşkil eder. 
Yalnız bir nokta daha arz edeyim. Arkadaşları
mızdan bâzıları ve Hoca Efendi Hazretleri dedi 
ki; encümende salâhiyet var mıdır? Yok mudur? 
Bendeniz diyorum ki bâzı encümenlerde salâhi-
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yet dahi yoktur. Meselâ emsalini bulmak ister
sek bâzı mecalisi teşriiyede Hariciye encümen
lerinin büyük bir kıymeti vardır. Hariciye En
cümeni Reisinin bir Hariciye Nazırı kadar te 
siri vardır. Halbuki bizde o da yoktur. 

Bunun için bu meseleyi uzatmıyalım. Bir an 
evvel Hüseyin Avni Beyin teklifi kanunisini mü
zakere edelim ve encümenlerin tabiî olan bu sa
lâhiyetlerini verelim ve işe başlasınlar. Yoksa 
bugün bu vaziyet tahtında malî, idari, harbî ve 
saire noktasından yeni vâsi bir teşkilât yapma
ya kıyam edemeyiz. Etsek de doğru değildir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun mütemmim atın
dan olan Nevahi Kanunu vardır ki, bugün mem
leketin teşkilâtı mülkiyesini ona göre yapmak 
için lâzımgelen malûmatı fenniyeyi haiz elinizde 
bir haritanız bile yoktur. Bir seneye kadar da 
yapamazsınız. Beş seneye kadar da yapamazsı
nız efendiler. Bence bunlar beyhude yere vakit 
zayi etmektir. Binaenaleyh bizim vazifemiz ben
denizin söylemiş olduğum veçhile bugünün za
ruretini defetmektir. Ondan sonra inşallah bu 
belâyı defedelim, kendi kendimize serbest kala
lım ve serbestçe çalışalım efendiler. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. İstifa 
eden Hasan Beyefendinin yerine Maliye Vekâ
letine intihabolunacak zat hakkında verilen rey 
puslalannm neticesi, tasnife memur olan heyet 
tarafından Makamı Riyasete bildirildi. Heyeti 
Aliyenize arz ediyorum. «Maliye Vekâleti inti
hab atma mütaallik rey puslalarını tasnif ettik. 
191 rey puslası muhteviyatından âtide gösteril
diği veçhile âranm tezahür etmiş olduğu arz olu
nur.» Bitlis Mebusu Yusuf Ziya, Erzincan Me
busu Emin, Kayseri Mebusu Rifat Beylerin im
zası tahtındaki mazbatada reye iştirak eden ze
vatın adedi 191 dir. 129 rey ile Gümüşane Me
busu Hasan Fehmi Bey Maliye Vekâletine inti-
habedilmiştir. (Alkışlar, Allah muvaffak etsin 
sadaları) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Arka
daşlar, 24 ay zarfında mükerreren hakkımda 
gösterdiğiniz itimat ve teveccühün medyunu 
şükranıyım. Bu defa da bendenize Maliye Vekâ
letini tevdi buyurdunuz. Bu vazifenin ehemmi
yet ve azametini takdir etmekle beraber evvelâ 
cenabı hakkın inayetine güvenerek saniyen ar
kadaşlarımın ve Meclis Heyeti Umumiyesinin 
hakkımda Meclisin ilk küşadmdan bugüne ka-



î : 33 24.4. 
dar perverde ettikleri teveccüh ve itimadın ba
na verdiği bir kuvveti kalbile bu vazifeyi deruh
de ediyorum. (Alkışlar) Bugüne kadar deruhde 
ettiğim vazifelerde kendi telâkki ve vicdanıma 
göre evvelâ nazarı dikkate aldığım sizin kanun
larınız, saniyen kararlarınız ve ondan sonra vic
danımın bana telkin ettiği şeylerdir. Bundan 
sonra da hakkımda itimadınız, emniyetiniz de
vam ettiği müddetçe müzaheretlerinizi rica et
mekle beraber vazifeye başlıyacağını. (Alkış
lar.) 

REİS — Kfendim, Hüseyin Avni Beyin tek
lifinin heyeti umumiyesinin müzakeresine de
vam ediyoruz. Söz Hilmi Beyindir. 

TUNAL1 HÎLMÎ B. (Bolu) — Hüseyin Avni 
Bey biraderimize bütün cismim ruhumla teşek
kür ederim ki, bu mühim meseleyi ortaya koy
dular. Yalnız Ali Şükrü Beyin bahsettikleri 
veçhile Hüseyin Avni Beyin izahatlarİyle tak
rirleri arasında tezat var efendim. Şifahi izahat 
verirken yarın için hazırlıklardan bahsettiler'. 
Halbuki takririn gerek esbabı mucibesinde ve 
gerek son maddesinde karar tarihinden itiba
ren icra edilecektir; kaydını koyuyorlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yarın da 
olur. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Zannet
mem ki, yarın lügat mânasmdaki yarın olabil
sin. Acaba şimdi bu iki yarından hangisini ter 
cih etmeliyiz. Cidden bu mühim bir meseledir. 
Evvelemirde meselenin esasına girişebilmek için 
bilhassa Hüseyin Avni Bey biraderimizin iyice 
tahattur buyuracakları pek mühim bir takri
rimden maatteessüf bahsetmeye mecburum. 133K 
senesi bütçesi vesilesiyle takdim ettiğim galiba 
on dört maddelik bir takrir Encümeni Mahsusa 
havale edilmişti. Avni Bey biraderimiz, o gün 
serd ettiğim birtakım esasatın ruhunu bugün 
tazeleyerek buraya getiriyorlar. Ve beni cid
den müteşekkir bırakıyorlar. Ve Encümeni 
Mahsusun azayı muhteremesinden birisi de Hü
seyin Avni Bey biraderimizdi. Ümidederim ki, 
Heyeti Celile bu teklifi bittabi birtakım tadi
lâtla kabul edecek ve o vesile ile bendeniz de 
o takrirle alâkadar encümene tevdiini teklif 
edeceğim. Yalnız belki bu kürsüden üç dört de
fa tekrar ettiğim sözü şimdi bir defa daha tek 
, ara mecburum. Biz arkadaşlar daima memur 
çokluğundan, maaş çokluğundan bahsediyoruz, j 
Hayır efendiler memur çokluğu maaş çokluğu ! 
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katiyen esas değildir. Esas muamelededir. Bir 
iş kaç muameleden geçiyor? Bunun tetkiki lâ
zımdır. Bu esası kabul ettiğimiz takdirde Hü
seyin Avni Bey biraderimizin burada Meclise 
tevdi etmek istediği vazifenin ifası katiyen gay-
rikabildir. 

Çünkü bir mal müdürlüğü dairesini alıyo
rum. O dairede bulunan memurlar elbette mua
melâtın kâffesine vakıftır. Fakat burada hiçbir 
encümen yoktur ki, bu gibi bütün muamelâta 
vâkıf azadan müteşekkil,' olabilsin. Efen
diler, bir mal müdürlüğü dairesinde ne gö
rüyoruz? Farz edelim ki, Ağnam Resminin 
tahsili için yedi muamele var. Acaba bu yedi 
muamelenin dördü fazla da, üçü elzem değil 
mi? Yahut yedi muameleye daha bir muamele 
ilâve edilmek elzem değil midir? Bu suallerin 
cevabını, ancak mal memurluğu etmiş arkadaş
lar bize verebilirler. Böyle muamele kısmından 
yani üssülesastan tetkikata girişebilirsek, kad
roları iyi bir surette vücuda getirmiş oluruz. 
Ve illâ işin içerisinden çıkamayız. Maalesef ge
çen sene bir encümeni mahsus vardı. Maliyeye 
mütaallik ve kırk beş azadan mürekkepti. 
Onun yaptığı hataları tekrar ederiz. Evet ar
kadaşlar o encümen birçok hatalarda bulun
muştur. Onun seyyiesini el'an zannedersem, çe
kiyoruz. Elbette bizim bitaraf olmamız, en bü
yük vazifemiz ve en büyük borcumuzdur, id
dia edemeyiz ki, biz her şeyde ihtisas sahibi
yiz. Şu halde teklifimin ruhunu teşkil eden bir 
encümen teşkili meselesi cidden burada düşü
nülecek bir meseledir. Ben hiç zannetmiyorum 
ki, encümenlerce kadroların teşkili, tesbiti ve 
ıslahı katiyen kabili icra olsun. (Niçin, sesleri) 
Niçin olduğunu da zannederim arz ettim. Çün
kü, o encümende bütün teşkilâta vâkıf bir ar
kadaş bulunamaz. (Mütehassıslar getirecekler, 
sesleri) Mütehassıslar bulunamaz. Yalnız mad-
dei mahsusası gelince söyliyeceğim. Belki her 
dairei vekâlete üçer arkadaş intihapla oraya 
gönderirsek ve orada istişare ederlerse olabi
lir. Nitekim, encümeni mahsusa verdiğim tak
ririn de esası budur. Vekâletleri yediye in-
dirmişimdir. Bilhassa memurları değil, muame
lât kısmını sadeleştirene mükâfat vadetmişim-
dir. 

Meselâ bir dairede üç memurdan bir memu
ru kazandırana üç aylık bir mükâfat verilir. 
Eğer biz böyle yapabilirsek mütehassısları teş-
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vık etmiş oluruz. O mütehassıslar sayesinde hem 
tasarruf itibariyle, hem de nakitten ziyade va
kit itibariyle çok kazanmış oluruz. Ben zaten 
nakitten ziyade vakit kazanmak taraftarıyım. 
Vakıa bizim bugünkü nakdimiz vakitten de 
muteber ve daha kıymetlidir. Onu biliyoruz. 
inşallah o yaraya da bir merhem bulunacaktır. 
Fakat esas mesele vakit meselesidir. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Mecliste kim
se kalmadı ki, söylüyorsun yahu!.. 

REÎS — Efendim, bir kişi kalsa yine söyler. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Hüseyin Av-

ni Bey, vekil sistemi bozamaz, buyurdular. 
Efendiler, pekâlâ bozabilir. Sistemden maksat 
eğer teşkilâtsa, Türkçede anladığımız biçim, tarz 
demekse bunu katiyen yapabilir efendim. Meselâ; 
bir dairede bir muamele beş defterden geçiyor. 
Onu Vekil değil, hattâ en küçük bildiğiniz bir 
dairenin âmirine bin teşekkür ki; o beş defteri 
üçe indirir, bire indirirse bu gibi ıslahatı Vekil
ler değil, hattâ dairenin memurları bile yapabi
lir efendim. Nitekim ben ilk kaymakamlıklarım
da - eskiden yetişme bir memur olmadığım için -
birtakım fazlalıkları kaldırmıştım, birçok işler 
yapmıştım. Halbuki onlar bir mühim iş değildi. 
Bir meziyet değildi. Ben yalnız yeni memur ola
rak geldiğim için karşımdaki birçok fazlalıkları 
kendiliğimden atıvermiştim. 

Hüseyin Avni Bey biraderimizin âtiye mütaal-
lik olmak itibariyle teklif ettiği bu mesele acaba 
Vekâletlere veçhe tâyin ve tesbit edilmezden ev
vel halledilebilir mi! En esaslı noktalar bunlar
dır efendiler. Eğer vekâletlere bir veçhe tâyin ve 
tesbit etmezden evvel bu işe girişirsek yarm tes
bit edeceğimiz veçhe bugünkü kararlarımızı alt
üst eder. 

HASAN BASRÎ (Karesi) —- Zaten veçhe 
bundan ibarettir. 

TUNALI HtLMt B. (Bolu) — Hayır. Maarif 
Vekili yammızdadır. Ona dair bir misal arz ede
ceğim: Acaba rakamların sağdan sola yazılması 
mı yoksa soldan sağa yazılması mı doğru olabilir? 
İşte veçhe diye buna derler. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Çok yanlış 
anlamışsın... 

TUNALI HtLMt B. (Devamla) — Olabilir 
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efendiler. Bu veçheler tesbit edilmezden evvel işe 
girişilemiyeceğine katiyen iman getirmişimdir. 
Arkadaşlar ruhumuzun itiyat neticesi olarak bah
settikleri atalardan kalma bir söz - daima yük
seklerde uçmaktan hazzederiz - burada bir vesile 
ile Endülüs'te Müslüman aedadımm yedi buçuk 
asırlık kurmuş oldukları köylü - Su Mahkemesin
den - bahsetmiştim. îşte bakınız arkadaşlar yedi 
buçuk asırdan beri o mahkemenin devam etmesi. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Hatırımızdadır o efendim. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Onu bir 
ihtisas meselesi münasebetiyle söylemiştim. Şimdi 
de basit olduğundan söylüyorum. O mahkemenin 
esası köylüce basidolmasaydı katiyen değil yedi-
buçuk asır, yedi buçuk gün bile devam edemezdi. 
Yine buna dair bir misal getireyim efendiler: Biz 
ruhumuzun yükseklere uçtuğunu gözümüzün önün
de tutacak olursak size bu gülünç geldiği halde ne 
kadar sağlam olduğunu anlarsınız. Bir şeyhle ba
bam oturuyordu. (Handeler, hikâye dinliyemeyiz 
sesleri) Efendim; bir vesileyle memleketin uğra
dığı adaletsizlikten, yolsuzluktan bahsediyorlar
dı, hiç unutmam, peder merhum demişti ki: Rus
ya'nın zakonuna göre orada mahkemelerde bir 
sopa varmış. Mübaşir o sopayı götürür. Müddea-
aleyhin kapısının önüne bırakırmış. Şeyh efendi 
güldü. Dedi ki: Üsküdar Mahkemei Şer'iyesine 
giderseniz yüz yetmiş beş senelik bir yeşil sopa 
göreceksiniz. Ruslar o usulü bizden almışlardır. 
(Bravo sesleri) Efendim; küçükten beri hatırım
da bulunan bu mukaddes hâtırayı gözümde bü-
yütmüşümdür evet, şimdi düşünecek olursak di
yeceğiz ki: «A... Bu kadar basit şey olur mu?» 
Bunu herkes diyebilir. Fakat basit olsun, efendi
ler, faideli olsun, kısa olsun, her halde kârlı ol
sun. Fakat iptidai olsun, zarar yok, her halde 
efendiler biliniz ki, basit olan daima müfidolan-
dır. Efendim ben her halde teklifin ruhuna taraf
tarım ve bu meseleyi tazelediği için Hüseyin Av
ni Beye teşekkür ederim ve maddelere geçilmesi
ni teklif ederim. 

REİS — Efendim, yarm öğleden sonra saat 
bir buçukta içtima edilmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

(Hitamı müzakerat; saat 5,45) 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — İktisat Vekâletinden istizah 
3. — Nevahi Kanunu 
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