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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

REİS — Beisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

BEİS — Efendim ceteei acıyorum. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
i ' • 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Ahvali harbiye hakkında Başkumandanlıktan 
mevrut telgraf kıraat ve Meclisin hürmet ve se
lâmlarının orduya tebliğine karar vtrildi. Ha--
rakâtı harbiyedeki muvaffakiyetten dolayı 
Azerheycan ve Rus sefirlerinin tebıikâtı İcra 
Vekilleri Reisi Rauf Beyefendi tarafından teb
liğ edildi. Harbin başladığı esnada Hükümetçe 
neşir ve tebliğ edilen beyanname be rayı malû
mat okundu. Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Harb Kazançları Vergisi Temyiz Komisyonu 
âzasrna hilafı usul verilen yevmiyenin istirdadı 
mealindeki takriri müzakere ve reddedildi. Mu
maileyhin, Nizamnamei Dâhili Encümeninin 
hali faaliyete getirilmesine dair takriri teb
liğ olundu. Bilâhara eytam ve eramili aske
riye maışatı hakkındaki teklifi kanuni tercih an 
müzakere olunarak bâzı maddeleri tadilen ve 

bâzıları aynen ve heyeti umum iyesi ekseriyetle 
kabul olunarak teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Velse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat birinci ve ikinci şubeden 
encümenler münhalâtma yapılan intihaplara 
dair mazbatalar tebliğ olundu- Şer'iye bütçesi
nin fasılları müzakere edilerek 213 neti fasıl 
aynen kabul edildi. 212, 214, 215 nci fasıllar ka
bul edilen takrirler mucibince tadil olunmak 
üzere encümene havale edilip Çarşamba günü 
içtima olunmak üzere Celseye nihayet verildi. 

Kâtip Kâtip 
Reisisani Kayseri Van 

Dr. Adnan Atıf Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı! Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edildi 

2. — BEYANAT 

1. — Muzafferiydi ahir eden dolayı İran v& 
Afganistan sefirlerinin tebrikâtta bulunduklar*• 
na dair icra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin 
beyanatı 

— #08 — 
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ÎJAUF E. -4— Efendim, dün VG evvelki gün I 

Afgan re İran sefirleri hazeratı bendenizi ziya
ret ederek muzafferiyeti ahireden dolayı Meclisi 
Âlinin beyam tebrikât ettiler. Bendenim de ken
dilerine Meclisi Âliniz namına beyam teşekkü 
rat ettim, Meclisi Âlinize arzı malûmat ediyo 
rıım. 

4. — LÂYİHALAR 

1. —- Mcmaliki müstahlasadcin firar veya 
gaybubet eden ahalinin emvalimenkule ve gayri-
menkuUlerinin idaresi -hakkındaki, 20 Nisan 1338 
tarihli Kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun lâyihası 

REİS — Efendim, 20 Nisan 1338 tarihli 
Emvali metruke Kanununun birinci maddesine I 
ilâve edilen fıkra hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var. Kavaniııi Mali
ye Encümenim, havale ediyoruz. 

2. — Askerî Ceza Kanununun 200 ncü mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası 

REİS — 'Askerî Ceza Kanunnamesinin 200 
ncü maddesinin tadiline dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyiha 1 kanuniye var. Adliye ve Müda-
faai Milliye encümenlerine veriyoruz. 

3. - Eski valilerden merhum Reşid Bey aile
sine maaş tahsisine dair kanun lâyihası 

REİS — Vali Reşid Bey merhumun ailesine I 
maaş tahsisine dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye var. Muvazcnei Maliye Encü
menine havale ediyoruz. 

4. — Harice ytı ay müddetle hayvanatı ba
hariye ihracının mene dilmesine dair kanun lâ
yihası 

REİS — Harice hayvanatı bakariye ihracının 
altı ay müddetle men'ine dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var. iktisat Encümeni
ne gönderiyoruz. 

5. — Eşhas üzerinde zuhur eden kaçak mek
tup hâmil ve nâkilleri hakkında kanun lâyıtıası 

REİS — Eşhas üzerinde zuhur eden kaçak 
mektup hâmil ve nâkilleri hakkında Heyeti Ve
kileden mevrud lâyihai kanuniye var. Adliye En
cümenine gönderiyoruz. I 
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6'. — Maaş cüzdanı bedelM%nwı tezyidine dair 

kanun lâyihası 

REİS — Maaş cüzdanı bedelâtınııı tezyidine 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var. Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye En
cümenlerine veriyoruz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Bolu Mebusu Cevad Beyin Hariciye En
cümenine intihab edildiğin e dair Dördüncü Şu
be Riyaseti tezkeresi 

REİS —*lntihabata dair Dördüncü Şube tez
keresi var okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Encümenine şubemizee Bolu Mebusu 

Cevad Beyin intihabedilmiş olduğu maruzdur. 
28 Ağustos 13?8 

Döı-düncü Şube Reisi 
Mersin Mebusu 

İsmail Safa 

6. — MUHTELİF EVRAK 

?? T- Afyon Karahisar'm istirdadından dola
yı bâzı yerlerden gelen tebrik telgrafları 

REİS — Efendim Afyon Karahisarm işga
linden dolayı Akşehir Müdafaai Hukuk Riyase
tiyle Karaağaç Belediye Riyasetinden tebrik 
telgrafları var. Tabiî Divanı Riyasetçe münasip 
cevaplar verilir. 

j , . • •- i 

7. — SUALLER - CEVAPLAR 

1. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, Kângın 
civanndaki vukuata dair suali ve Dahiliye Veki
linin tahriri cevabı 

• REİS — Kângıi'i civarındaki vukuata dair 
Çorum Mebusu Dursun Beyin Dahiliye Vekâle-
letinden bir sual takriri vardı. Ona cevap gel
miştir. Sahibi sual burada yok. Sakıt addolun
muştur. 

Efendim bugünkü ruznamemiz malûmu-
âliniz Şer'iye bütçesidir.. Fakat Meclisi 
Âlinize bir şey arz edeceğim. Zaten /teamül ol
muş bir şeydir. İki tane af kanarı var. Eğer mü-
n&'sip görürseniz bu iki mazbatayı okutturalım. 
(Muvafık sadaları) Bunların şimdi müzakeresi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ve esasen 
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bu usul kabul edilmiştir sesleri) " Affedersiniz 
:karar olduğunu bilmiyordum. O halde tekidedil-
miş oldu. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Düşman karşısından müsellehan ve müt-

tefikan firarlarından dolayı idama mahkûm Se
kizinci Fırka hücum taburundan Mehmedoğlu 
İsmail ile beş refikinin idam cezalarının afları-
na dair kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilerine 
21 .7 .1338 

Düşman .karşısında müsellehan ve müttefi-
k-an firar eylediklerinden dolayı Garh Cephesi 
Divanı Harbinde icra 'kılınan muhakemeleri ne
ticesinde idama mahkûm edilen Fırka 8 hücum 
taburunun birinci 'bölüğünden Mehmedoğlu is
mail ile diğer beş refikinin idam cezalarının af
fına dair tanzim kılınıp îcra Vekilleri Heyeti
nin 20 Temmuz 1338 tarihlî içtimaında kabul 
edilen lâyiha i kanuniye ile esbabı mucibeyi ha
vi Müdafaai Milliye Vekâletinin 25/6/1338 ta
rih ve 2747 numaralı tezkere sureti musadda-
fcası mptan takdim kıhıımıakla ifayı ınıuktaza-
sına ve neticesinin işarına müsaadei Devletlerini 
arz ve istirham eylerim efendim. 

T. B. M. M. icra Vekilleri 
Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 

Düşman karşısında müsellahan ve mıüttefi-
kan firar .eylediklerinden dolayı Garb Cephesi 
Divanı Harbinde icra 'kılman 'muhakemeleri ne
ticesinde idama mahkûm edilen Fırka 8 hücum 
taburunun bölük 1 den Osmancık'm Zinasıh 
karyesinden 1310 tevellüttü ismail ve Gerze'nin 
G-ecesultan karyesinden 1313 .tevellüttü Arif Os
man ve Ayancık'm Zaviye karyesinden 1309 
tevellüttü Mehmedoğlu Mehmed ve Çorum'un 
Karaihisar karyesinden 1311 tevellüttü Musta-
faoğlu İbiş ve Osmancık'm Ayrılık karyıesinden 
1309 tevellüttü Mehmedoğlu Halil, inebolu'nun 
Poriker (karyesinden 1312 tevellütlü Azizoğlu 
Ali'nin Sakarya; Harbinde düşmanın ricatiyle 
nihayet bulan 'muharebafta iştirak edersek fari-
zai zimmeti askerivelrini (bihakkin ifa ettikleri 
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ve ımuharebatın en buhranlı dakikalarında kıta 
ve sancaklarına merb-ut ve sadık kaldıkları ve 
hattâ içlerinden bâzılarının yanailandılcları aled-
derecat kıtaları kumandanlarından şahadet edil
mekte olduğundan ve şu surette şayanı atıfeti 
milliye olduklarına kanaat hâsıl edilmekte bu
lunduğundan, mahkûm bulunduMarı idam ce
zalarının affı Garb Cephesi Kumandanlığından 
istirham edilmektedir. Bu bapta tanzim edilen 
lâyihai kanuniye leffen takdim kılındığımdan 
iktisabı kanuniyette işarına müsaade 'bııyurul-
ımasını istirham ederim. 

25 .6 .1338 

Kanun lâyihası 
MADDE 1. — Düşman karşısında müsıalla-

han ye müttefikan firar eylediklerinden dolayı 
Garb Cephesi Divanı Harbinee idama mahkûm 
edilen Fıi'ka 8 hücum taburunun bölük 1 den 
Osmancık'm Zinasıh karyesinden 1810 tevel
lüttü Mehmıedoğlu. ismail ve G-erze'nin G-ecesul
tan karyesinden 1812 tevellütlü Ârifoğlu Osman 
ve Ayancık'm Zavize karyesinden 1309 tevellüt
lü Mehmedoğlu Mehmed ve Çorum'un Karahi-
sar karyesinden 1311 tevellüttü Mustafaoğlu 
İbiş ve Osmancık'm Ayrılık karyesinden 1309 
tevellütlü Mehmedoğlu Halil, ve inebolu'nun 
Poriker karyesinden 1312 tevellüttü Azizoğlu 
Ali haklarındaki idam cezası affedilmiştir. 

MADDE 2. — İş bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — iş bu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaayı Millîye Vekili memurdur. 

20 . 7 . 1338 
T. B. M. Meclisi îcra 

Şer'iye Vekili , Vekilleri Heyeti Reisi 
Abdullah Azmi Hüseyin Rauf 

Millî Müdafaa Vekili Adliye Vekâleti Vekili 
Kâzım Behçet 

Dahiliye Vekâleti Vekili Hariciye Vekili 
Mehmed Atâ Yusuf Kemal 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekili iktisat Vekili 

Reşad Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

içtimaiye Vekili Umumiye Vekâleti Vekili 
Fuad Kâzım 
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Mehmedoğlu İsmail ve beş refikinin idam ceza-

Düşman karşısında müsellahan ve mütte-
fikan firar ettiklerinden dolayı Garp Cephesi 
Divânı Harbince idama mahkûm edilen Fırka 
Sekiz Hücum Taburunun Bölük 1 den Osman
cığın Zinasih karyesinden Mehmedoğlu İsmail 
ve Gerze'nin Geeesultan karyesinden Ârifoğlu 
Osman ve Ayancfğm Zaviye karyesinden Meh
medoğlu Mehmed ve Corum'un Karahisar kar
yesinden Mustafaoğlu İbiş ve Osmancığın Ay
rılık karyesinden Mehmedoğlu Halil ve İnebolu'
nun Ponker karyesinden Azizoğlu Ali hakların
daki idam cezasının affına dair icra Vekilleri 
Heyetince tanzim kılınıp 1685 karar ve 6/1045 
kayıt numaralı ve 21 Temmuz 1338 tarihli îera 
Vekilleri Kiyaseti tezkeresiyle .mevrut Heyeti 
Umumiyeden encümenimize muhavvel. üç madde
lik lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe lâyihası 
mütalâa ve tetkik ve muktazası teemmül olundu. 

Merkumunun afları hakkında istinadedilen 
esbabı mucibe, Sakarya harbinde düşmanın ri-
cati ile neticelenen muharebata iştirakle vazifei 
askeriyelerini ifa ve muharebatm en bulıranlı 
dakikalarında kıta ve sancaklarına sadakat 
xe merbutiyetleri ve hattâ içlerinden bâzıları
nın dahi mezuniyetinden ibaret olan esbabı 
mucibeye nazaran şayanı rahim ve atıfet görü
len merkumunun afları teıısibedilerek Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibi atıfetine arzına müt-
tefikaıı karar verildi. 

16 . VI11 . 1338 
Reis Mazbata Muharriri Kâtip 

Canik Ertuğrul - Kırşehir 
Emin Sadık 

Âza 
Karahisarı Sahib 

İsmail 

Aza 
Karahisarı Şarki 

Vasfi 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 

Âza 
Karahisarı Sahib 

Mehmed Şükrü 

REİS — Efendim, Heyeti Umumiyesi hak
kında söz ist iyen var mı? (Kabul şada lan) He
yeti umıımiyesini kabul edip maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Heyeti 
umumiyesi kabul edilip maddelere geçilmiştir. 
efendim. 

sının affına dair Kanun 

MADDE 1. — Düşman karşısında müsella
han ve ınüttefikan firar eylediklerinden dolayı 
Gar]) Cephesi Divanı Harbince idama mahkûm 
edilen fırka 8 Hücum Taburunun Bölük 1 den 
Osmancığın Zinasih karyesinden 1310 tevellütlü 
Mehmedoğlu İsmail ve Gerze'nin Gecesultan 
karyesinden 13.12 tevellütlü Ârifoğlu Osman ve 
Ayancığ'ın Zaviye karyesinden 1309 tevellütlü 
Mehmedoğlu Mehmed ve Corum'un Karahisar 
karyesinden 1311 tevellütlü Mustafaoğlu İbiş 
ve Osmancığ'ın Ayrılık karyesinden 1309 tevel
lütlü Mehmedoğlu Halil ve İnebolu'nun Ponker 
karyesinden 1312 tevellütlü Azizoğlu Ali hak
larındaki idam cezası affedilmiştir. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır sadaları) Maddeyi aynen 
reyinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyeu 
var mı? 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ta
rihi neşrinden itibaren muteberdir, dersek mu
vafık olmaz. Binaenaleyh tarihi neşrinden mu
teberdir demeli. 

REİS — Efendini (İtibaren) kelimesinin 
haziı teklif ediliyor. Binaenaleyh (İtibaren) 
kelimesinin hazfıni kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Hazf edilmiştir. O halde efendim ikinci 
maddeyi (Tarihi neşrinden muteberdir) diye 
reyinize arz ediyoram. TasOıihen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. M 

MADDE 3. — İş bu kanunun İcrayı ahkâ
mına Müdafaa! Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul. edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun 
heyeti umıımiyesini reyinize vaz'ediyorum. Ka
nunun heyeti umıımiyesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim bir mazbata daüıa vardır. Onu oku
yacağız : 

2. — Düşman karşısında müsellahan firar 
cürmünden dolayı idama mahkûm edilmiş olan 
Hasanoğlu Ahmed'in cezasının affına dair kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 
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.1.1 Temmuz 1338 

T. B. Millet Meclisi Riyaseti Celisesine 

Düşman karşısından müsellâhan mevkii 
hikmetten savuşmasından dolayı Divanı Harbce 
idama mahkûm edilen Hasanoğlu Ahmed'in 
idam cezasının affına dair tanzim kılınıp İcra 
Vekilleri Heyetinin 20 Temmuz 1338 tarihin
deki ietimamda kabul edilen lâyihai kanuni
ye ite esbabı mucibeyi öıavi Müdafaa i Milliye 
Vekâletinin 25 . VI . 1338 tarih ve Umuru 
Mâhakim Müdüriyeti 2765 numaralı Tezkere 
sureti musaddakası raptan takdim kılınmıştır. 
İfayı muktezasiyle neticesinin iş'arma müsaa
delerinizi arz ve istirham eylerim efendim. 

T. B. M. Meclisi İcra 
Vekilleri! Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Suret 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Gelilesine 

Düşman karşısında müsellâhan mevkii hiz
metten savuşmasından dolayı Garp Cephesi 
Divanı Harbinde icra kılman muhakemesi ne
ticesinde idama mahkûm, edilen ve ilcaatı har
biye münasebetiyle hakkındaki hüküm henüz 
infaz edilmemiş bulunan Fırka fil Alay 156/1 
Bölük 2 den Karaman'in llısra karyesinden 
1314 tevellütlü Hasanoğlıı Ahmed'in iktisabı 
salahıbal etmesine ve infazı cezadan matlup 
olan tesir ve ibret lüzumu halen zayii ve mer
kumun atıfeti milliye liyâkatına cezmi kavi 
hâsıl olmasına binaen idam cezasının affı G-a/rp 
Cephesi Kumandanlığından istirham edilmiş 
ve bu babda tanzim edilen lâyihayi kanuniye 
]eften ta'ktim kılınmış olduğundan iktisabı ka-
nuniyeti esbabının istikmâliyle işarına müsaa
desi buyurulması mâruzdur. 

25 . VI . 1938 
'*' • Müdafaai Milliye 

Vekili 
Kâzım. 

Kanun lâyihası 
MADDE 1. — Düşman karşısından müsellâ-

han mevkii hizmetten savuşmasından dolayı 
Garp Cephesi Divanı Harbince idama mahkûm 
edilen Fırka 61 Alay 156/1 Bölük 2 den Kara
man'm llısra karyesinden .1314 tevellütlü Ha
sanoğlıı Ahmed hakkında idam cezası affedil -
mistir. 

MADDE 2. — İş bu kanun tarihi neşrinden 
itiha ren muteberdir. 

MADDE 3. — İş İni kanunun icrayı ahkâ
mına Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

20 . VII . 1338 
Şer'iye Vekili T. B. M. Meclisi İcra 

Abdullah Azmi Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekâleti Vekili 
Kâzım Behçet 

Dahiliye Vekâleti Vekili Haricîye Vekili 
Mehmed Ata Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 

Nafıa. Vekâleti Vekili İktisat Vekili 
Reşad Mahmud Esad 

Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyeis 

İçtimaiye Vekâleti Umumiye Vekâleti 
Vekili Vekili 
Fııad Kâzım 

Mazbata 
Düşman karşısında müsellâhan mevkii hizmet

ten savuşmasından dolayı Garb Cephesi Divanı 
Harbince idama mahkûm edilen Fırka 61, Alay 
156/1, Bölük 2 den Karaman'm llısra karyesin
den 1314 tevellütlü Hasanoğlu Ahmed'in cezayı 
idamının affına dair İcra Vekilleri Heyetince 
tanzim ve Riyasetin 1689 karar 6/1046 kayıt nu
maralı ve 21 Temmuz 1338 tarihli tezkeresiyle 
bilvürut heyeti ıımumiyesinden encümenimize 
muhavvel üç maddelik lâyihai kanuniye ve esba
bı mucibe lâyihası mütalâa ve tetkik ve mukta-
zası teemmül edildi. İktisabı salâh husulünden 
ve cezadan maksudünbih olan ibret ve tesiri lüzu
munun halen zevalinden ibaret olan esbabı mu-
cibeye nazaran merkumun cezasının affı atıfeti 
milliye icabatmdan ad ve tensibedilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibi merhametkâ-
risine arzı müttefikan karargir oldu. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kâtip Âza 
Kırşehir Karahisarı Sahil) 
Sadık İsmail 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Karahisarı Şarki 

Ali Süruri Vasfi 
Âza Âza 

Karahisarı Sahil) Karahisarı Sahih 
İsmail Şükrü Mehmed Şükrü 
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BEİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın

da söz istiyen var mı? Heyeti ıımumiyesini ka
bul ile maddelere geçilmesini kabul edenler- lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Hasanoğlu Ahmed'in idam cezasının affına dair 
Kanun 

'MADDE 1. — Düşman karşısında müsella-
han mevkii hizmetten savuşmasından dolayı Garp 
Cephesi Divanı Harbince idama mahkûm edilen 
Fırka 6], Alay 156, Tabur I, Bölük 2 den Kara
man'in Ilısra karyesinden 1314 tevellüttü Ha-
sanoğlu Ahmed hakkındaki idam cezası affedil-
miştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Efendim maddeyi aynen reyinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen e] kaldırsın... Aynen ka
imi edilmiştir. 

MADDE 2. — İş bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir'. 

REİS — Efendim yine (itibaren) kelimesi
nin hayfiyle (işbu kanunun tarihi neşrinden mu
teberdir.) suretinde 2 nei maddeyi tashihan ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — İş bu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaayı Milliye. Vekili memurdur. 

REİS — 3 ncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 3 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti ıımumiyesini reyi
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen e] kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Mezuniyet hakkında Divanı Riya
set kararı var. Okunacaktır. 

Heyeti Um ilmiyeye 
30 . VIII . 1338 

Mazereti sıhhiye ve kafiyelerine nıebni âtide 
isimleri muharrer zevata hizalarında gösterildi
ği müddetler için mezuniyet itası divanı Riyase
tin 30 . VIII . 1338 tarihli Yirmi Dördüneüİçti-
masmda tensibedilmiş olmakla Heyeti Um ilmiye
nin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

1338 0 : 1 
Haindi Bey (Tokad), altı ay (Berayı tedavi 

Avrupa'ya gitmek üzere tabip raporuna müste
niden) 

Mustafa Ağa (Dersim), üç ay (Tabip raporu
na. müsteniden) 

Yusuf Ziya Bey (Bitlis), bir ay (Hitanımdan 
itibaren temdiden) 

Derviş Bey (Bitlis), bir ay (Hitanımdan iti
baren temdiden) 

Arif Bey (Bitlis), bir ay (Hitamından itiba
ren temdiden) 

REİS — Hamdi Bey (Tokad) için berayı te
davi Avrupa'ya gitmek üzere tabip raporuna müs
teniden altı ay mezuniyet teklif ediyoruz. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

.Mustafa Ağa (Dersim) in tabip raporuna 
müsteniden üç ay mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim; Yusuf Ziya Bey (Bitlis), Derviş 
Bey (Bitlis), Arif Bey (Bitlis) in temdiden bi
rer ay mezuniyetlerini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

5. — TEZKERELER 

/. — İstiklâl Mahkemesi azasına aile harcı
rahı ve ikamet yevmiyesi verilmesi meselesinin 
hallolunmasına dair Meclis Reisisaniliği tezkeresi 

REİS — Efendim bendenizin Heyeti Aliyeni-
ze bir müracaatım vardır. Yani makamı Riyase
tindir. Bunu şimdi okutturuyoruz. 

30 . VIII . 1338 
Heyeti Umumiyeye 

Heyeti Umumiyece verilmiş olan karara tev
fikan aile harcırahı ve ikamet yevmiyesi almak
sızın yalnız şahısları için harcırah alan İstiklâl 
mahkemeleri âzası uzun müddet süren vazife ve 
hizmetleri esnasında ailelerini yanlarında bulun
durmak zaruretinden ve ayrıca dolaştıkları mana
lı kda geçirecekleri müddet için ikamet masarifi 
ihtiyarına mecbur olduklarından dolayı aile har
cırahı ve ikamet yevmiyesi meseleleri halledilme
dikçe mahalli vazifelerine harekette mazur ol
duklarını Makamı Riyasete bildirmektedirler. Bu 
meselenin müstacel en hal Duyurulmasını Heyeti 
Celileden istirham eylerim, efendim. . 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Dr. Adnan 
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(Muvazenei Maliyeye sadaları) 

REİS — Efendim bu meselenin müzakeresi 
veyahut bir encümene havalesi tabiî reyinize mu-
hav ve]... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahi D) — 
Müzakere etsek daha iyi olur. 

REİS — Efendim; Muvazenei Maliye Encü
menince tetkiki da muvafık olabilir. Binaenaleyh 
Heyeti Celile hangisini kabul ederse o yolda mua
mele yaparız. 

Muvazenei Maliye Encümenine havalesini ka-
bul edenler lütfen el kaldırsın', kabul edilmiştir, 
encümene veriyoruz. 

3. — Muvazenei Maliye Encümeni azanından 
Sivas .Mebusu Rasinı Beyin yerine mezuncn infi-
kâki dolayısiyle diğer bir zatın intihal}edilmesi
ne dair Encümen Kiyaseti tezkeresi 

REİS — Etendim; Muvazenei Malive Eneü-

F. M. Nev'i muhassasat 

216 Darülhilâfe Medresesiyle mülhakat 
medâris masarifi 

1 Merkez masrafı 
2 Mülhakat masrafı 

216 neı faslın vekûnu 

meni Reisi Ali Cenani Beyin bir takriri var. Oku
nacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Mezunen dairei intihâbiyesine azimet eden 

encümen âzasından Sivas Mebusu Rasim Beyin 
yerine mensubolduğu Beşinci Şubeden bir diğe
rinin intihabı hususumun subei mezkûreye hava
lesini rica eylerim, efendim. 

30 Ağustos 1338 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi 
Gazianteb Mebusu 

AH Cenini 

3. -— 1338 senesi Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

A — Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi 

REİS — Efendim Şer'iye bütçesine 'başlıyo
ruz : 

1887 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 

Birinci Avans r 

Kanunu 
tadilâtına 

1837 se
nesi Muva
zenei Ma
liye EiH'ü- göre 1888 se- Hükümetçe 
menince ka- nesi için tes- teklif 
bul olunan bit olunan olunan 

.1338 senesi için 
A 

0 
2 500 

2 500 

0 
2 500 

2 500 

0 
4 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

0 
2 700 

1 000 2 700 

ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ MAZ-
HAR MÜFİT) B. (Hakkâri) — Efendim, malû-
muâliniz geçen celsede gerek 212 nci fasıl ve ge
rekse maddeler hakkında verilmiş takrirler vardı. 
Ve Heyeti Al iyenizin kabulüne iktiranı üzerine o 
takrirler Muvazenei Maliye Encümenine gelmişti. 
Kabul olunan karar dairesinde fetva heyetine ka
bul buyurduğunuz on zatın bittabi bütçede maaş
ları yetmiş beş liradır. Fakat; Şer'iye Vekâleti 
Celilesinin muvafakatiyle yeniden alınacak zeva

tın dördüne yetmiş liı-a, dördüne elli lira, ikisine 
de otuzar lira olmak üzere maaş itasını encümen 
kabul etmiştir. Binaenaleyh; 212 nci faslın üçün
cü maddesine şu tertip veçhile zammedil mistir. 
Ve yine kabul olunan takrir veçhile Tetkikat ve 
Telifat Heyeti için yeniden kabul olunan beş âza 
için Heyeti Celilenizin muvafakati ile yetmiş İ>e-
şer liradan 2 100 lira bütçeye zammedil mistir. 
Ve kezalik Heyeti Celilenizce gerek Darülhilâfe 
medreselerinin adedinin tezyidi hakkındaki takri-
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rin kabulü ve gerekse, müderrislerin maaşatımn 
tezyidi hakkındaki Seriye Vekâletinin teklifi 
üzerine kabul olunan dairede, ihzari başmüder-
rislerin maaşı eskiden bütçede altı lira iken, on 
liraya çıkarılmış birinci, ikinci müderrislerin 
maaşı kabulü âliniz veçhile beş lira iken sekiz li
raya çıkarılmış ve yine yeni kabulünüz veçhile 
altı mektep maaşatı bütçeye vaz'olunmuştur. Su 
halde mademki : İhzari başmüderrisleri ile diğer 
mevcut ou beş medresenin de başmüderrisleriyîe 
birinci, ikinci müderrislerine bu zam yapılmıştır. 
Zammı vâkım altı aylığı 360 lira ediyor. Binaen
aleyh dört bin üç yüz yetmiş lira, altı mektebin 
küşadı dolayısiyle bütçeye zam vâki oluyor. Ma
lûmu ihsanınız altı mektep yeniden açılacağı için 
bu müesseselere lâzım olan teshin ve kırtasiye ve 
sair masarifatm da bütçeye zammolunması lâzım-
geliyor. îşte bunun içindir ki, 219 ncu faslın ikin
ci maddesindeki mülhakat masrafı, ki, evvelce 
2 700 lira idi, buna bin sekiz yüz lira zammetmek 
zarureti Vardır. Binaenaleyh; 4 500 liraya baliğ 
oluyor. Encümeniniz sizin mukarreratmız daire
sinde lâzım olan hesabı yapmıştır. 

REİS — Efendim Mazhar Müfid Bey encü
menden gelen 212 nci fasıldan bahis buyurdular. 
Mazhar Müfid Bey biz 216 nci faslı müzakere edi
yoruz. Onun için encümenden bize bir kâğıt gel
medi. Encümen bu şeyleri bitirmişse müsaade 
ediniz. Onların tekrar müzakeresini yapalım. 
(Pekâlâ sadaları) 

O halde efendim 212 nci faslı müzakere ede
ceğiz. Mazhar Müfid Bey 212 nci fasla ne zam-
molacağını tâyin buyurunuz. 

MAZHAR MÜFİD B. — 212 nci fashu üçün
cü maddesine 2 010 lira zammolacaktır. 

REİS — Efendim encümenin neyi tesbit etti
ğini Heyeti Aliye bilmelidir. 

MAZHAR MÜFİD B. — Efendim dört azaya 
yetmiş beşer lira, dördüne 50, iki azaya otuzar 
lira mecmuu, 2 010 lira zam tutuyor. 

REİS — Şimdi tekrar izah edeyim ki.212 nci 
faslın encümenden gelmiş şeklim müzakere ede
ceğiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
gelmiş bir şey yoktur, sözle gelmiş demek kâfi mi
dir? Rica ederim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Söyle
mek kâfi değilse bütçede kalır. 

1338 C : 1 
ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 

(Eskişehir) — Efendim gerek medaris ve gerek 
tetkikat ve telif at masarifleri tamamiyle bütçe
ye konmuştur. Bunlar hakkında bir şey yoktur. 
Yalnız fetvahane hakkında verilen takririn esba
bı mucibesinde (Derecatı mütefavite) denildiği 
için encümen burada derecatı mütefavite üzerin
den maaşatı tevzi etmiş. Tabiî seksen imza ile 
verilen takrirde bu husus yoktur. Bendeniz ev
velce koyduğum azaların maaşları hakkında ıs
rar ettim. Bunlar tamamdır. Fakat diğer takrir
de azaların maaşı derecatı mütefavite üzerine 
konulmuştur ve öyle taksim edilmiştir. Yani 
eski fetvahane usulü tatbik edilmiştir. Teşki
lât yeni bir usulde olacak olursa bu şekilde ola
maz. Meselâ mecelleyi vücuda getiren bir he
yet gibi aralarında tef avut ol nııy arak vücuda 
getirmek lâzımdır. Ben encümende takrirle ta-
lebedildiği için bir şey söyliyemedim. Konulan 
Azanın bir kısmına elli. diğerine otuzar lira ko
nulmuştur. Onlarınkini de diğer azalar maaşa-
tına iblâğ edecek olursak mesele uzamamış 
olur. Zaten rakamları da karşılarında vardır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) .— Efendim, Fetva
hane Heyeti Oelilesine zammı havi olan takri
rin münderecatmdan Fetvahane Heyetini bir
kaç kısma taksim etmek suretiyle teşkil edil
mesi talebedildiği gani aşılıyor. Halbuki burada 
o takriri izah ettiğimiz esnada Fetvahane He
yetinin derecatı mütefaviteye ayrılmasının 
mahzurunu Heyeti Celileııize arz etmiştim. Ve 
demiştim, ki Fetvahane Heyeti bir heyet ki 
- Heyet tâbirini azadan alarak söylüyordum -
başlarında Fetva Emini olduğu halde heyetin 
reyinin inzımamiyle bir fetva verebilmelidir. 
Yoksa bir fetva emini kendi kendine fetva ve
recek olursa, Osmanlı tarihine atfı nazar eder
sek görürüz, ki başımıza gelen birçok vakayi 
ve belâlar bu gibi reyihodla verilen fetvalar
dan neşet etmiştir. Bu hususu Heyeti Celileni-
zin nazarı dikkatine tekrar arz ederim. Bunlar 
bir heyeti müttehidedir ve bu heyetin hepsinin 
derecesi birdir. Bunların derecei mütefavitede 
bir heyet olmadığını arz etmek isterim. Çün
kü bakınız efendiler! Bundan üç sene evvel bu 
heyeti muhteremenin aleyhinde neşredilen bir 
fetva için vukubulan tekliflerin nasıl ret ve 
nasıl kabul edildiğini hatırlatmak isterim. Hay-
darizade İbrahim Efendi Meşihatta iken Padi-



t : 93 30.: 
şah tarafından çağınlıp Anadolu'da içtima 
edenlerin harekâtları isyan harekâtı olduğun

dan, onlar huruç •alessultan harekâtı yaptık
larından dolayı biç fetva vermesi istendi, ib
rahim Efendi buyurdular ki, ben böyle fetva 
veremem. Ulemayı toplarım. Onlarla, beraber 
müttehidcn karar verirsek ben böyle bir fetva
yı veririm. Ve illâ bu fetvayı ben kendi reyim
le veremem; bunun üzerine Haydarizadeyi isti
faya mecbur kıldılar. Dürrizadeyi getirdiler. 
Dürrizade .orada bulunan ulemanın reyini, fikri
ni almaksızın re'sen fetva verdi. Anadolu ha
rekâtı meşru asını isyan şeklinde göstererek bizi 
üç. seneden beridir uğraştırdı. Biz İstanbul'da 
mevcut bulunan bu teşkilâtın t'aman zaman ba
şımıza getirdiği belâyı yıkmak için bir heyeti 
iftaiye istiyoruz ki, bu heyeti iftaiyei müttehi
de ilmî bir' şekilde karar verir ve imzalanın o 
fetvaya vaz'eder. Fetva Emini o kararın üzeri
ne imza kor. Şeyhülislâm, o fetvayı teyideder 
ve bu suretle amel olunur ve illâ bir adamın 
eline bundan sonra mesaili şer'iyeyi verip de 
milleti uğraştırmak taraftarı olmadığımızı ilân 

edelim. Binaenaleyh takririmizde söylediğimiz 
meselede ne diyorduk? Sonunda, bunun için 
esbabı mucibe serdin e lüzum yoksa da bâzı se
bepler dermeyanmı lüzumlu gördük. Meselâ 
bir kısmı taharriye, bir kısmı tesvide gider de
dik. Ve o suretle bu heyeti iftaiye çıkar de
miştik. Maksadımız iki efendi taharriye ayrıl
sın, iki efendi de tesvitle meşgul olsun. Fakat 
birisi elli lira alsın. Diğeri otuzar lira. âlsın de
ğildir. 'Bu heyeti itfaiyeyi lâyık olmıyanlardan 
toplıyarak derecatı mütefavite üzerine maaş 
vermek suretiyle âzamülâzimi, âza gibi kısım
lar ayrılmasın. Biz Hükümetin teklif ettiği 
adedi ona iblâğ için istirham ediyoruz dedik. 
Hükümetin teklifi dairesinde bu takrir kabul 
edildiği için encümenin bunu derecatı mütefa-
viteye ayırmak suretiyle yapması takririmizin 
anlaşılmasında- bir zühul olmasından ibarettir. 
Binaenaleyh Meclisi Âlilerince kabul olunan 
kısım, Hükümetçe teklif olunan azan m adedi
nin ona iblâğından ibarettir. Bu kabul edilmiş
tir. Başka türlü bir şey yoktur. Azaların hepsi 
de mütehassıs ve mükemmel bir surette oldu
ğundan bunlara müsavi maaş vermek cihetini 
kabul edelim Bunu rica ederim. Esas mesele 
zaten kabul edilmiştir-, 

.1338 ö : 1 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bunlar 

ekseriyetle fetva verecekler mi? 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Meselenin şeklini 

ekseriyetle- tesbit ederler. 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 

Encümen kabul ediydrsa bendeniz ınütalâ beyan 
etmiyeeeğim, 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Encü
menin kabulünün mânası yoktur. Biz kabul ede
ceğiz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, bendeniz bu teşkilâtın lüzumundan vs 
derecei vücubundan bahsetmek için biraz tasdi 
edeceğini. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) ^ - Encü
men namına söyliyeeeğim. Tabiî encümen Hükü
metin talebettiği miktardan fazla bir şey kabul 
edemez. Hükümetin teklifini kabul temişizdir. 
Heyeti Celile yetmiş beşer liradan kabul ederse 
bittabi encümen de mutavaat eder. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Hepsinin yetmiş beşer lira olması lâzım ve zaru
ridir. Bunu izah etmek için bendenize beş on 
dakika müsaade verirseniz söylerim. Meclisi de 
şu zamanda izacetmek istemiyorum. Encümen 
mademki kabul buyuruyor. Müzakereye hacet 
yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler maaşların müsavi olması ve o makamın kadri 
hakkında bir şey söylenmez. Yalnız asıl mesele 
burada nazarı dikkate alınmak lâzımdır. 

İSMAİL ŞÜKRÜ E l (Karahisarı Sahib) 
— İşte biz de onun için müsavi olsun diyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ B. — Biz daha fazla veri
riz. Fakat o zevat memlekette mahduttur. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) 
-— Hariçten gelsin. 

HÜSEYİN 'AVNİ B. (Devamla) — Seriye 
Vekilinden istirham edeceğim bir mesele var. 
Bugün ilmiyenin, en yüksek maaşı beş bin kuruş
tur. Fetvahaneye âza olacak zata ise 75 lira maaş 
verilecektir. Yani Mabkemei Temyiz bu hususta 
numune ittihaz edilmiştir. Öyleyse şimdiye ka
dar hiç, maaş almamış; fakat ilmiyle, faziletiyle 
temayüz etmiş zevat vardır .ve bunlar muayyen
dir. İşte bu zevatı bulsunlar, getirsinler. Yoksa 
kadro dolduralım diye lâalettâyin öteden, beri
den, adam bulup koyarsak maksadı ulvi ıskat 
edilmiş olur. Bu tabiî bir 'haktır, beşerî bir 
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haktır, bunları bulacağız. İşte Şer'iye Vekili 
Efendi Hazretleri bulacağı zevatın ehliyetini 
tekeffül ederler, bendeniz hesabıma kabul ede
rim. 75 değil, 105 veririz. Sonra' en mühim bir 
derdimiz var, memleketi ikilik uçurumuna sü-
rükliyeiı, aramıza nifak ve tefrika sokan bir 
şey var. Telif, Tercüme Heyetinden bahsoluna-
caksa arz ederim. 

S E R İ Y E VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
— Mesele* telif değil; fetvadır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Fetva da 
değil; zevat meselesidir, bunu tekeffül ediyor
sanız bir diyeceğim yoktur, adam kayırmak 
üzere istenilen parayı veririz 75 değil, 105 lira 
veririz. Biz parayı herkesin faziletine göre ve 
ririz. 75 veseceğinize Hind'den getiriniz, 
Çin'den getiriniz, ehlini getiriniz, 75 yerine 
,105; 205 lira. veriniz. Yoksa fazileti, ilmi olmı-
yart kimseye şekline, şöhretine aldanarak on 
para vermiyeceğiz ve vermeyiz. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
(Eskişehir) — Efendim! Bu teşkilâttan maksat 
düştüğümüz vaziyetten kurtulmaktır. Bundaki 
niyetimizden şüphe eden hiçbir şahıs yoktur 
zannederim. Şimdiye kadar memur tâyin etme
diğime göre belki tecrübem sebkat etmemiştir. 
Onun için bir şey söylemiyeceğim. Fakat mak
sat budur, tabiî maksada göre hareket oluna
caktır. Sonra elcudu minelmevcuttur. Tabiî 
mevcuttan getireceğiz, mezarlara girecek, ölü
lerden getirecek değiliz. Yani hayatta olanlar
dan getireceğiz. Elcudu minelmeveut. Mevcut
tan seçeceğiz. Meclisin bütün heyeti ilmiyesini 
toplıyarak bunların tensibine arz edeceğim. 
Bunda bendenizin şahsi düşüncem yoktur. Şim
diye kadar hiç kimseyi ne bilvasıta, ne de bilâ
vasıta iltizam etmedim. On beş senelik mebu
sum, hiç kimse, hattâ vekillerden hiçbirisi çı
kıp da filân kimseyi tavsiye etti diyemez. Burası 
mevzuubahsolmaymca «Mutlaka dünyada en bi
rinci adam budur, ben buna tekeffül ederim.» 
Tabiî kimse bunu diyemez. Çünkü bu zevat 
imtihana tâbi olmıyacaktır. Bunlar asar neş
retmiş, hidemat ifa eylemiş, herkes nazarında 
mevkii ihtiram kazanmış olan adamlardan seçi
lecektir. Bunlar imtihana tâbi olamaz. Bu gibi 
Şeyler kanuna, nizama sığmaz. Mahkemei Tem
yiz için bir esas kurulmuştur. 

İstinaf müddeiumumilerinden şu olacak, 
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diğerlerinden şu olacak. Fakat âlini olan her 
hangi bir zat ders okutur, icazet verir, Fet
vahanede bulunur, asar neşreder. Fakat filân 
ve filân memuriyette bulunmuştur; diye bu
nun derecesini gösteremezsin. Meclisin bütün 
heyeti ilmiyesinin arasına arz edeceğim. Her 
hangi bir şekilde, yani nizamname mi yapılmak 
lâzımgelir, yoksa kendileri mi intihabetmek 
lâzımgelir! Tabiî bunu Heyeti Aliyenize arz 
edeceğim. Bu hususta bir esas tesbit ettirece
ğim. Çünkü bu şahıs meselesi değildir, öyle bir 
esas tesis edelim ki, ben değil hiç kimse bura
ya ehilsiz kimseyi getirmesin. Ne gibi bir 
esasa yapmak lâzımgeleceğini Heyeti Aliyeye 
arz edeceğim. Yalnız Hüseyin Avni Beyin de
dikleri gibi ben tekeffül edemem ki buraya en 
yüksek adamlar gelecektir. Evet en yüksek 
adam gelecektir. Fakat bunlar imtihana tâbi 
tutulmıyacaklardır. Asarından anlıyacağız. Biz
de bulursak bizden, başka yerde meselâ Ara
bistan'da bulursak oradan getireceğiz, fakat biz
de fıkıh ve fetva mesaili hariçten daha ziya
dedir. Meselâ bir aralık Fetvahaneye Arabis
tan'dan iki zat getirilmişti. Bunlar muvaffak 
olamadılar, onlar en ziyade hikemiyatta, edebi
yatta, ahadiste yüksek adamlardır. Binaenaleyh 
bu hususta gayret edeceğiz. Fakat imkân dai
resinde. Çünkü elcudu minelmevcuttur. 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Velevkâne 
bissîn. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim Meclis 
gayet esaslı ve mühim bir meseleden bahsedi
yor. Bu cümlenin tahtı tasdikmdedir. Yalnız 
müftüler veyahut Fetva Emaneti reyi hodiyle 
fetva verir gibi şeyler söylenmiştir; hiçbir müf
tü reyi hodiyle fetva veremez. Vermez değil. 
veremez. Refik Şevket Bey ekseriyetle fetva 
verirler mi? dedi. Evet eimmenin ihtilâf etmiş 
olduğu yerde zamana evfak olanı ekseriyetle 
tercih olunabilir. Fakat ekseriyetle yeniden bir 
mesele ihdas edebilirler mi?.. Hâşa! Bu, olamaz, 
bu olamaz. Binaenaleyh Şer'iye Vekili Hoca Efen
dinin buyurduğu veçhile bu aranacak, tetkikten 
geçecek, memleketx«ıizde vesairbilâdı islâmiyede 
mâruf olan zevattan intihabedilmesine gayret 
edilecektir. Hakikat bundan ibarettir. Bunun 
için müzakereyi uzatmakta mâna yok, maaşla
rını tesbit edelim. 
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REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 

dair takrir vardır. Kifayeti müzakereyi reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler-
lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. Şimdi efendim iki tane tadil takriri 
var, ikisi de aynı mealdedir. 

Riyaseti Celileye 
Tetkikat ve Telifatı îslâmiye Heyetine müta-

allik beşinci maddenin esasında bir ihtilâf yoktur, 
müttefikunaleyhtir. Binaenaleyh müzakere kâ
fidir, azasının kabul olunan takrir mucibince 
maaşlarının müsavi surette kabulünü teklif ede
rim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

REİS — Efendim teklif zammı ihtiva ediyor, 
fakat bir imza ile tadil teklifi kabul edemem. 
(Alessevîyedir sesleri) O halde7 Fetvahane efen
dilerinin maaşlarının alesseviye olması hakkında
ki bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Şimdi encümen tesbit edecek 
olursa reye arz ederim. 

ŞER'ÎYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
— Rakam mevcuttur. 

REİS — Söylesinler efendim. 
MAZHAR MÜFİ'D B. (Hakkâri) — Üçüncü 

madde 5 280 lira oluyor. 
REİS — Bu maddeden başka maddede bir ta

hayyül var mıdır efendim? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Beşinci 
madde de 4 350 oluyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Efendim 
Tetkikat ve Telifatı Îslâmiye Heyeti görülüyor 
ki, on zattan teşekkül edecektir. Demin söze baş
larken arz ettiğim gibi memlekette iki vecih gös
teriyoruz. İki evlâdımız oluyor. Aynı derecede 
iken yekdiğerinden mütefavit terbiye veriyoruz. 
Bu iki terbiyenin ıztırarı işte bu iki maddedir. 
Bu madde iddiamız veçhile saadeti dünyeviye ve 
uhreviyemizi ihtiva eden dini İslâm ve İm bapta 
telif edilen kütüp. Bu milleti Islâmiyenin ihti-
yacatı dünyeviye ve uhreviyesini asrın telâkki
lerini iskât edecek ve bu ihtiyaçlarımızı temin 
eyliyecek kadar maalesef Türkçe bir kitaba ma
lik değiliz. Ben Türk olarak Garb felsefesinden 
kopan Garp felsefesine karşı, akidesine karşı mü
cadele edecek lisanımda bir tek kitabın mevcudi
yetine kaani değilim ve bir tek kitaba malik de-
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ğilim. İşte ciğerlerimizi yakan, memleketi tefri
kaya sokan budur. Memleketi izmihlale götüren 
budur. İşte; yine burada da bir tedbir noksan
dır. Yine burada adam düşünülmüştür. Tetkikat 
ve telif at demek Arapça lisanda, her hangi bir 
lisanda, bilhassa İngilizcede bulgun asarı îslâ
miye daha çoktur. Efendiler; Türk lisanından 
da çoktur. Binaenaleyh tetkikat ve telifatı Is-
lâmiyeyi biz Arap kitaplarından aradığımız gi
bi İngiliz kitabından da, alacağız. 

ALİ RİZA Ef. (Amasya) — Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

HÜSEYİN AVNİ R. (Devamla) — Onun 
için efendiler (Nazarı dikkate alınmıştır sada-
ları) müsaade buyurun, tedabiri lâzime nazarı 
dikkate alınmamıştır. Hoca Efendi emin olunuz 
ki, yine ihmal •edilecektir. Yalnız beni 'Soğukkan
lılıkla iyi dinleyin. Şimdi ^kalbiliinkârdır M; 
mümkün değildir ki, hiçbir zaman bir milletin 
kendi lisanı diğer bir milletin lisanına kalb ol
sun.. İşte 1300 seneden beri İslâm 'olları Türkler 
Arap diline vukuf peyda edememiştir. Esasen 
dinimiz bizi icbar etmemiştir. Fakat maalesef 
diyeceğim ihmal edilmiş ve bundan 5 - 6 asra 
kadar çalışmış ulemanın kitapları olduğu gibi 
kalmış, ıbiz bunlardan bir zerre ve bir katra 
alarak tedrici surette kemdi çocuğumuza talm 
bii' felsefe; tam bîr akide verecek şeye- malik 
değiliz. Böyle sendeliye seııdelîye sel'iemehüsse-
Tâm Şark'm medeniyetinden uzaklaşmış, gayri-
ihtiyar'i, ihtiyacatımızı GarVde ve daÜna başka 
yerlerde aramışız. Garb'm âdetini bilmeyiz. 
Böyle leytelâallede kalmış ve yuvarlaman bir 
milletiz. Bunun cevabını kim verebilir' efendi
ler'? Şimldiki Şer'iye Vekili değil, bütün şeyhül
islâmların takibettiklerı tariki müşevveş feeaa-
tiyle karşımızdadır, ne yapmışlardır? Ancak öl
gün bir fikir bırakmış. Diğer taraftan Garb'e 
akmak ıstırarım, ihtiyacını duymuşuz. İşte efen
diler, ben öyle telifat ve tetkikat istiyorum ki 
akide ve sair-muamelâtta beni Garp'tan müs
tağni bulundursun. İşte bugün Garp'tan müs
tağni kalamıyan bizler oraya gittiğimiz zaman 
arkamızdan bir tokat vuruyorlar. 1&a İeytelâal
lede kalmış bir.millete Allah acısın ve insaf 
edelim. Oe'hli âlemiyiz. Şu ımiilleti yürüteöeğiiz 
demek için şu telifat ve tetkika'tı meveude ne 
iıse, bize onu çıkarın; bize serpin efendiler. Yok
sa, seilemehüsselâm tazyikle «alnnyacaksımz!» 



î : 93 30.8 
ben irfan alırım efendiler. Ne vakit almam? 
Şark beni Garh'den müstağni "bulundurduğu za
man. (Bravo sesleri) I (Alma sesleri) Efendim bi
ze diyeceksiniz M alma, sizin için bir vicdandır, 
almayın diye Garb'den kıskanacaksınız. O da si
zin vazifei diniyeniz icalbidır. Beni Gurb'den kıs-
İcainnıyan müslümana. 'ben müslümandır demem. 
evet beni Carb'den kıskanmalı. 'Fakat ihtiyacı -
mı. tatmin etmeli. İşte görüyorsunuz M, bugün 
bile. bir resmi geçit yapıyorsunuz. Var mı, yok 
•mu"? Bugün iman etmemiş bir adam senin kita
bında nur, hüner' var midir0? Deyince varmış di
yorum. Vardır diyemiyorum. Çünkü biletmiyo
rum ki, bir esere malik değilim ki; Hilâfeti ih
raz etmiş, asırlardan heri dinin hamişiyim di
ye ilân etmiş olan insan kendi de Türk olduğu 
halde bir kitaba malik değil işte efendiler. Tet-
kikat ve teli fa t en mühim ve muazzam derdi
ni izdir. ıSaadeti dünyeviyeyi nasıl ımütekeffildir, 
maddeten göstermeli, işte bununla efendiler 
bizde bir hayal kalmıştır, hır efsane diyorlar. 
Efendiler efsane diyene karşı ben hakikati gös
terecek, ikna edecek iktidarı haiz değilim. Grer-
çi Arapçada. varmış, ne fayda ki Türkeede yok. 
Onun için hu ihtiyaç; yine resim gibi önümüz
den geçiyor. Tetkik ve telifa't şu matbua ve şu 
teşkilâtı, şu felsefeyi çocuklarımıza bırakmak 
için asar neşredilecek olsaydı verirdim efendi
ler! Ben bugün on iki kişiye şu parayı verirsem 
ne yapacaklar? Bu para buraya, iş görmemek 
için mi konmuş? Koyarken demek hiçbir şey 
d ü § ünü İm emiş, bu r a da a rica d aşla r ı n himmetiyl e 
üç kişi, on kişiye iblâğ edilmiş, fakat hu ihtiya
cı talinin edebilecek mi? Ve bu on kişi hu va
zifeyi yapacak mıdır? -Cihanın felsefesini bunun 
huzurunda diz çöktürehilecek miyiz? Ben mah
dut bir fikirle hiçbir âkideye merbut kalamam. 
Herkes de o nâmahdut felsefe önünde diz çok
sun. Aksi takdirde intisabımı iddia edemem. 
Çürük zihniyetle yaşı yan insanlar kendisini in
san tasavvur etmesin. Din öyle değil efendiler! 
Bunun içine üç yüz milyon insan girmiş, hunda 
fazilet olmasaydı acaba herkes deli midir ki, 
içeri girsin? Bunları cevapsız bırakmak 'günâh
tır. Biz Türk Milletiyiz. Bunu biz bilmeliyiz. 
Bunun içerisinde ne vardır0? Ne gibi asar işlen
miştir. Bunu bilmek lâzımdır. Efendiler! Bu 
on kişi bu ihtiyacı tatmin ©demez. Ya azîm bir 
teşkilât, yapınız. Yahut bu olamaz, tşte; Isla mi- ! 

. 1338 C : 1 
yeüte nur vardır. Yok diyenlere karşı onu ispat 
etmek lâzımdır. Cihadın mânası fondur. 

ALÎ RIZA Ef. (Amasya) — Biz para vere
lim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) —.Efendim 
verelim. Fakat bu şekil üş görmek için düşünül
memiştir. Bu çürüklüğü devam ettirmektir. 
Filân, filân âlim çalışıyor. Bakın efendiler, Te
lif ve Tercüme Heyetinde şu kadar âlim mec-
canen çalışıyor. Şunu tabı için para için geldik 
deselerdi istedikleri kadar para verirdik. Efen
dim, Türkçeye şu tercüme edilmiş deselerdi yine 
para verirdik. Bugün iş görülmemiştir. 

ALÎ RİZA Ef. (Amasya) — Allah aşkı na kim 
maaşsız iş görmüştür? Onun da nefsi vardır. 

HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Tabiî onu 
istesinler. Efendi Hazretleri, eski zamanda hiçbir 
hocanın bütçeden maaşı yoktu. Ve halkımız yine 
onları müstağni bırakmıştır. Onlardan kaç kişi 
maaş alıyor? Hocalar bütçeyle geçinmiyor. Daha 
acı yarayı arz edeceğim. Yalnız şu madde üzerin
de arz ediyorum. Milleti bu halde bırakmamak 
boynunuzun borcudur. O da lafla değil, hüner ve 
marifetle, hikmet ve felsefe ile olur. Bunun hari
cindeki sözleri kimse dinlemez ve akar gider. Bu
nun vebali boynunuzda kalır!.. (Bravo sadaları) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Hüseyin 
Avni Bey bu heyetin azlığından bahis buyurdu
lar. Zannederim bu mevzuubahsolamaz. Onu o 
gün söylemeliydiler. Takrir geçen celsede tasvibi 
âlinize iktiran etmiştir. Bıı azsa o gün söyliyev
diniz. Âza azdır, adedi, teşkilâtı daha büyük ol
malı demeliydiler. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Maatte
essüf söz sırası gelmedi. Söz için cebreden)ezdi m. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — O halde 
Heyeti Aliyenizin kabulüne iktiran eden bir he
yet hakkındaki adedi mııahazeye hiçbir kimsenin 
hakkı yoktur. Yani kabul olunan bir şeyi mua
hezeye kimsenin hakkı yoktur. (Takrir kabul 
edilmedi sesi) Takrir kabul, edilmedi de, encü
mene nasıl gelmiştir? Havadan uçup da mı gel
miştir? Takriri kabul ettiniz. Bunu tesfoit edin 
diye encümene verdiniz. İsterseniz takriri geri 
alın; dönün, rücu'edin. (Handeler) Hüseyin Avni 
Bey biraderimiz, bu mühim meselede büyük teş
kilât ister, ama yapılmamıştır, diyor. Biz de bili
yoruz, bu ana kadar yapılmamış olan bu mühim 
meselenin zamanı âlinizde yapılmasına muvaffa
kiyetten dolayı Cenabı Haktan niyaz ederiz, 
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NUSRAT Ef. (Erzurum) •— Bahusus şu zafer 

zamanında bu bir beraeti istihlâldir. 
HACI ÎLYAS SÂMÎ Bf. (Muş) — Efendim 

Şer'iye bütçesinin heyeti umumiyesi üzerindeki 
müzakerenin kifayeti kabul edilip fasıllara geçil
di. Galiba yine Meclis veya Eeis Bey bir kifayet 
takririyle geçmek istiyorsa bendeniz söylemiye-
yim. Fakat bendeniz zannediyorum ki, atılan şu 
hat ve, yapılan müzakere ve şu mevzu; vaziyeti 
hazıramızm, iyiliğe doğru inkişaf etmek üzere 
olan vaziyetimizin en mübrem bulunan müeadelei 
Dahiliyesi dahilinde bir hatve olmuş oluyor. Ve 
bunu ilk defa iki kişi ile müzakere ediyorsunuz: 
Bu da makamı vekâletin Fetva Emaneti karşı
sındaki rakam tetkikat ve telifat heyeti için 
bütçeye vaz'etmiş olduğu rakamdır. Bunun üze
rine Meclisi Aliniz; yapılan işin şeraiti kemi-> 
yeti, keyfiyeti hakkında iyi bir müzakere icra 
etseydi, vazıh bir veçhe ve iyi bir program gör- I 
müş olsaydı, şu kelimelerden mâna istidlal ede
rek buna geniş bir mâna vererek bir şey vücuda 
getirecekti. Buna verdiğimiz meblâğ azdır, çok j 
verelim. Yahutta verilen meblâğı zaittir, çok- ! 
tur. Şu zayıf bir teşkilâttır gibi sözlere lüzum 
kalmıyacaktı. Tetkik ve Telif atı îslâmiye He- f 
yetine beş kuruşu bile çok gören arkadaşlarımı
zın kalbini bendeniz Heyeti Aliyenize arz edi
yorum. Herkes bu meseleden şikâyet ediyor, 
çırpmıyor. Buna taraftar olmıyan yok. Çünkü 
benim gözümün önüne geliyor. Hattâ hepimizin 
gözü önüne geliyor. Hâdisatı ferdiye üzerine 
fetva vermek için koca bir teşkilât yapılır mı? 
Eğer bu kelimeden çıkan mâna ise, yani Babı-
meşihatin fetva teşkilâtı ise zannederim, ki he
pimiz bir kadro teşkilâtını ve parayı çok görmi-
yeceğiz. Burada bir tâbir ve önündeki bir cüm
le işi kesip bitiriyor. Rica ederim bari bir şey 
olsun... Vekâlet makamı Vekâlet bunun talima
tını bunun programını, veçhesini uzun talimatla 
hiç olmazsa nıkatı esasiyesini burada söylemese 
bile, ben affınıza mağruren bunun talimatının 
zapta geçmesi için bunun esas keyfiyeti, kem- I 
miyeti hakkında tafsilât vereyim. Bu nasü yapı- ' 
lacaktır. Ve ne yapacaktır? Bu devlette bu he
yeti içtimaimizde •evvelce - söyledim - fetva 
emaneti kelimesinden istidlal edilen şey hâdisat 
üzerine fetva verilmesi hususunda bir heyete 
lüzum olmasıdır ve bu heyet senede üç, beş yüz 
ne ise - bendeniz bunun az olduğuna kaaniim -
Müracaatları tetkik edecek; cevap verecektir. 
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Bunlar on azadan ibarettir. Yetmiş beş lira ki 
ilmiyenin en yüksek maaşı bu adama verilecek
tir. Eğer ki bu, tarzda bir teşkilât ise hâdisatı 
ferdiye üzerine fetva verecekse bu teşkilâta hiç 
lüzum yoktur. 

NUSRAT Ef, (Erzurum) — Değil, değil... 
HACI ÎLYAS SÂMÎ E l (Muş) — Değilste 

burada zabta geçti» Asıl ihmal edilen şey (gürül
tüler, heyeti umumiyesi hakkmda söylüyorsunuz, 
devam sesleri) pek müteellim olduğum şey evvel
ce meselenin geçiştirilmiş olmasıdır. Şimdi de 
geçiştirilmek isteniyor. O zaman da ısrar ettim, 
Hiç olmazsa zapta geçsin bugün mevzuubahso-
lan... 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) İstedi
ğiniz kadar söyleyin, Reis Bey istediği kadar 
söz veriniz, istedikleri kadar söylesinler; hem sü
kûnetle dinliyeceğiz. Birinci maddenin müzake
resi bitmiştir. 

REİS — Müsaade buyurun Nebil Efendi... 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Zaten bi

rinci maddenin müzakeresi geçmiştir. İstediği ka
dar söylesin. Başkaları burada gürültü ettikleri 
zaman hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bendenize 
söylüyorsunuz. 

HACI ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Muş) — Mevzuu-
bahsolan şeye muvaffakolursa, biz Şer'iye Vekâ
letinin elini öpeceğiz. Ben zannederim ki, bunun 
talimatnamei mahsusa şeklinde zapta geçmesin
den Meclisi Âlinin Heyeti Umumiyesi memnun 
olacak. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Fasıl ka
bul edilmiştir, çevirme mi yapıyorsunuz? 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Madde ka
bul edilmiştir. Mevzu üzerine söyleyiniz. 

HACI ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Muş) — Diğer bir 
arkadaşımız, bu azdır, kifayet etmez; diyor. Eğer 
kifayet etmez deniliyorsa bendeniz, Tetkik ve 
Telifatı Îslâmiye Heyeti üzerinde söz söyliyece-
ğim, mevzuu müzakere de budur. Bendeniz diye
cektim ki, birçok asarı Islâmiyeyi Türkçeye ter
cüme edecek, neşredecek olan bu Heyetin üç ki
şi, beş kişi diye adedi üzerine söylemekten ziya
de bunun keyfiyeti üzerine söz söylemek daha 
muvafıktır. Bendeniz diyorum ki; bu tâbir altın
da iki şey vardır. Bunun ifade edeceği mâna bu 
ise üç de kâfidir. Bunlar akaidi Islâmiyeyi ter
cüme edecek, mukarreratı örfiye ve milliyemizi 
temin edecek, bizi o hedefe isal edecek eşhasın 
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şeraiti nedir? Bunlar söylenirse hiç bu gibi şey
lerin arzına mahal kalmaz. Neticede gayet iyi iş
ler olur. Ve yarın mesele bu değildir, denilebi
lir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karasi) — Efendim 
Vekâletin takdim ettiği bütçede esbabı mucibe lâ
yihası vardır. Bu maksadı temin etmiştir. 

RElS — Efendim sözünü kesmeyiniz. Niçin 
sözünü kesiyorsunuz? Devam etsin söylesinler. 
Sonra da siz söyleyin. 

HACI ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Devamla) — 
Efendim bendeniz diyorum ki, heyeti içtimaiye-
mizi pek mükemmel bir şekle sokacak, göz önün
de gözüken bu teşkilâtı ilmiye ve diniye ki, 
Hüseyin Avni Beyin ve o gibi arkadaşların ru
hunu tatmin edecek olan bu teşkilâtın yapılması 
için eşhasın şeraitine riayet ederek maksadın ru
hu gösterilerek, yapılacak olursa; bizi diğer 
memdeketlerden müstağni kılacaktır. Lâkin, eş
hastan, eşkâlden mücerret olarak, sırf nazari bir 
teşkilâtla yapılacaksa hiçbir şey çıkmaz. İstan
bul'da, idarei sabıkada ulvi bir ruhla, nezih bir 
fikirle Darülhikmetül îslâmiye diye teşkil edilen 
ve sonra bir daire teşkilâtından başka bir işe 
yaramıyan bir yer vardır. Bilir misiniz? istan
bul'da bir Darülhikme namı altında bir müessese 
teşkil edilmiş ve «Darül Hikmetül îslâmiye» de
nilmiş. O zaman bunun mânası gayet yüksek 
mülâhaza edilerek yapılmıştır. Sonra oradan bu
radan mücerret iaşe edilmek maksadiyle, birta
kım adamlar getirilmiş; oraya getirilen insanlar 
maksadı temin edememiştir. Bu teşkilât, yarın 
bütün mukarreratı îslâmiye ve diniye ve urfiye-
sinde müessiri hakiki olacaksa, şimdiki gibi eşhas 
hesabına mukaddesattan bahse meydan vermiye-
cek ve herkesi metîn fevranma serfuru ettirecek
tir. Binaenaleyh efendiler böyle bir teşkilât ola
caksa bu teşkilâtın olması bendenizce lâzımdır, 
efkârı umumiye dinî örfi, içtimaî muhtelif efkâ-
tf.a, cereyana kapıldığı zamanki bu heyet bütün 
kahramanlığı ile meydana çıkacak ve diyecek M, 
dinin mukaddes tanıdığımız şeyin veçhesi budur. 
Halbuki ferdin buna karşı söz söylemeye hakla 
yoktur. Bu teşkilâttan maksat budur? (Budur 
sadaları) 

ABDÜLKADlR Ef. (Karesi) — Millet bun
dan sonra me'kel olmıyacaktır inşaallah. 

HACI ILYAS SAMI Ef. (Muş) — Şimdi bu 
maksada vusul için «elcuduminelmevcut» düstu-

L1338 O : 1 
i ru, maksadı temine kâfi değildir. Umum İslama 

şâmil olacak bir müesseseye adamlar getireceğim 
demek, yalnız kendi saha ve muhitindeki adam
ları getireceğim demek değildir, (öyle demedi; 
sesleri) Binaenaleyh maksadın şu olduğuna göre, 
bu eşhasın şeraiti, her halde muhtelif fenlerde, 
muhtelif mesleklerde ihtisas kesbetmiş olmaklık-
tır. Bunlar tenevvür etmiş insanlardan olmalıdır. 
Yalnız ulûmu Arabiyedeki idmaniyle değil aynı 
zamanda ulûmu Arabiyedeki fünun ve felsefeyi 
de idrak etmiş bulunmalıdır. Fünunu idrak etme
miş, tetebbüatı ilmiyede bulunmamış zevattan ol
mamasını rica ederim. Bu, bu suretle, kayda geç
sin. Benim en çok maksadım, bunun tahakkuku
dur. Bu söylenilen sözlerin ve şeraitin zapta geç
mesini ve yapılacak teşkilâtın bununla kıyas edil
mesini ve buna göre hareket edilmesini bendeniz 
teklif ediyorum. Bunun kabulü zamiri ve muva
fıklar. 

RElS — Efendim müzakerenin kifayetine da
ir Konya Mebusu Musa Kâzim Efendinin takri
ri var. Reyi âlinize vaz'edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Âza masarifinin müsavi su

rette kabulünü teklif ederiz. 
Konya Kırşehir 

Musa Kâzim Müfid 

RE IS — Birinci fıkrayı reyinize arz ediyo
rum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, Musa Kâzim Efendinin ikinci bir 
takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Tetkikat ve Telifatı îslâmiye Heyetine mü-

taallik beşinci maddenin esasında bir ihtilâf yok
tur. Müttefikünaleyhtir, binaenaleyh müzakere kâ
fidir. Azasının kabul olunan takrir mucibince 
maaşlarının müsavi surette kabulünü teklif ede
rim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzim 

i RElS — Efendim, Basri Beyin de bir teklifi var, 
I' fakat zam teklifi olduğu ve bir imzalı bulunduğu 
j için reye koymuyorum. Bu takrir mucibince Tet-
j kikat ve Telifatı îslâmiye Heyeti maaşatmm mü-
j savi olmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
j Kabul edilmiştir. 

A 
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, Şimdi efendim, encümenin bir teklifi vardır. 

İ)ört bin üç yüz elli liradır. Bu fasılda başka mad
de yoktur. Şimdi faslın yekûnu ne oluyor? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — O n üç 
bin yedi yüz on altı lira oluyor efendim. 

REÎS — Efendim 21.3 neü flaşlı reyi âlinize 
arz edeceğim. 

HASAN BASEÎ B. (Karesi) — Anlaşılmıyan 
bir cihet var, bu ifta heyeti maaşatı hep yetmiş beş 
lira mı olacak.., 

REÎS — Müsavi oldu efendim. Bu 213 neü 
faslın yekûnunu on üç bin yedi yüz on altı lira 
olarak reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 
Bundan sonra encümene gitmiyen hangi fasıl var 
efendim? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — 214 neü 
fasıl var efendim. 

REÎS — 214 neü fasıl nedir efendim? 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Tenvir 

ve teshin faslına yüz lira zammedilmiştir. 
REİS — Faslın yekûnu ne oluyor? 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Aşağısı 

var, mefruşat 250 lira iken 500 lira oluyor. Kır
tasiye 250 lira iken, 350 lira oluyor. Yekûnu 1 150 
lira oluyor. 

REÎS — Efendim 214 neü fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? Oünkü zamlar vukubulmuştur. 
(Hayır sadaları) Bu faslı zammiyatiyle beraber 
1 150 lira olarak reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Bu fasıl 1 150 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

'215 nci fasla geçiyoruz. Faslın yekûnu ne ka
dardır efendim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — 40 866 
lira. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Söz istiyo
rum.Efendim bizim medardsi ilmiye ile darül-
hiîâfötülâliyye medreselerinin gerek usulü ted
rislerinde ve gerekse usulü idaresinde ikilik var. 
Malûmuâliniz zamanın ieabatı olan bâzı dersler 
Darülhilâfetülâliyye Medresesine ilâve edilmişti. 
Halbuki medarisi ilmiye de yok. (Ne gibi şeyler 
sesleri) -.Usulü inşa, mekâtibi resmiye, mekâtibi 
bargiye, medarisi ilmiyede var mıdır? Tabiiyat 
var mıdır? Usulü tedris böyle eskisi gibi on beş 
sene devam edecek midir? 

ALÎ RIZA Ef. (Amasya) — Programlarına 
bakınız kalkmıştır onlar. 
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MUSTAFA SABRİ Ef. (Siircİ) — Ya nietui-

risi ilmiye olsun veyahut Darülhilâfe Medresesi 
olsun. Her halde bunun ikisinden biri iyidir. Bir 
tarafta bir şekil, diğer tarafta bir şekil. Bu usulü 
tedrise nihayet verilmelidir. Darülhilâfetülâliyye-
de okunaıı iyi ise onu kabul edelim. Medarisi İl
miyede okunan iyi ise onu kabul edelim. Bu ikilik 
nedir? Buna dair Şer'iye Vekili Efendi Hazret
leri medreselerin gerek usulü tedrisiyesi ve gerek , 
usulü idaresi hakkında beyanatta bulunsunlar. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis Bey 
usule dair söyliyeeeğim. Bu maddeler hakkında 
geçen celsede uzun uzadı ya söz söylenmiş ve ce
vapları verilmiştir. Bu defa müzakere olunacak 
şey, Encümene havale edilen zam teklifinden iluı-
rettir.Bunlar geçti. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Böyle yal
nız erkam kabul etmiyoruz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — (ieçen 
defa bâzı arkadaşlar sordular, cevabını aldılar, 
.sen de din I iyeydin. (Gürültüler) 

REİS — Böyle müzakere olmaz ki, efendini. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mazhar 

İVIüfid Beyin mütalâası İm hususta varit değildir. 
Müzakere edilip kanaat hâsıl olmalı ki, ondan 
sonra... 

MAZHiIR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim 
zammı Meclis kabul etti. Al bunu kabul ettik dedi, 
biz de ilâve ettik getirdik. Neyi'müzakere edecek
siniz?., 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) .— Efendim 
bütçe esnasında her şeye itiraz edilir, («erek usu
lü tedris hakkında, gerek usulü idare hakkında 
elbette izahat isteriz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Mazhar-
Müfid Bey değil; bu itirazı Şer'iye Vekili Beye
fendi Hazretleri yapsın... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Usule 
dair herkes itiraz yapar. 

MEDARİS MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AKSEKİLİ 
AHMET) -HAMDİ Ef. — Efendi Hazretleri iki 
medreseden bahis buyurdular. Şer'iye Vekâleti
nin iki medresesi var. Birisi Darülhilâfetülâliye, 
diğeri Medarisi İlmiye -buyurdular. Darülhilâfe 

'medreselerinde ulûm ve fünunu cedide tahsil edil
diği halde medarisi ilmiyede yoktur buyurdular. 
Halbuki bu katiyen böyle değildir. Bir defa da
rülhilâfe demek, medarisi ilmiyenin tekâmül et
miş bir nevidir. Ve bu 330 da neşredilen bir ni-
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zamhame veyahut bir kanun ile bunun bütün 
idaresi, bütün tedrisatı tâyin ve tesbit edil
miştir. Harbi Umumide bütün medaris ta
lebesi de diğer mekâtip talebesi gibi asker 
olduklarından Anadolu'da bulunan medre
seler tamamen kapanmıştır. Fakat, Darülhilâ-
feye devam eden - yani askerlikle alâkası olmı-
yan - talebe kalmışlardır. O sırada Anadolu'
nun on beş yerinde Darülhilâfe açmışlar. Yani, 
medreselerin ıslah edilmiş şekli on beş yerde 
tatbik edilmiştir. Şimdiye kadar o şekil devam | 

' ediyordu. Geçen sene Meclisi Âli, Harbi Umu
mi esnasında kapanmış olan medreselerin ihya 
edilmesi için bir tezahüratta bulunmuş ve bu
nun nizamnamesi tesbit edilmiş, yapılmış bu
günkü medarisi ilmiyede, tamamiyle değilse de, 
Darülhilâfede okunan derslerin hemen hepsi | 
konmuştur. Riyaziyat vardır, tarih vardır, coğ
rafya vardır, tabiiyat vardır. Yalnız lisanı ec
nebi yoktur ki, o lisanı ecnebi geçen sene - han
gi sebebe istinadettığini bilmiyorum - Darülhi
lâfe medreselerinden maatteessüf kaldırılmış
tır. Fakat''bıı ne için kaldırılmış? Kim kaldır
mış? Niçin kaldırmış? Kimse bilmiyor. Bende
niz bu sene lisanı ecnebiyi bütçeye koydum, 
encümene teklif ettik, encümen maatteessüf ka
bul etmedi. Halbuki bu lisanı ecnebi mutlaka 
medreselere konmalıdır. Çünkü, İstanbul'da bu
lunan Darülhilâfe medresesinde lisanı ecnebi 
tedrisatı devam ediyor. Nizamnamesi de mev
cuttur. Fransızca, İngilizce, Kuşça, Almanca 
mutlaka şu dört lisandan birini öğrenmek şart
tır. Encümene teklif ettik, encümen kabul et
memiştir. Bendeniz bunu yine musırran rica 
ediyorum, istirham ediyorum. Mutlaka Darül
hilâfe medreselerine lisanı ecnebi konulmalıdır. 

Sonra efendim, medarisi ilmiyeye gelince 
bunlar mutlaka bu halde kalmıyacaktır. Meda
risi ilmiyeler, Darülhilâf eler ile birleşecekler
dir. Fakat ; bunun mükemmel olanı mükemmel 
olmıyanını mutlaka bel'edecektir. Eğer meda
risi ilmiye mükemmel ise, Darülhilâf eler kal
kar. Medarisi ilmiye kalır, eğer Darülhilâfe 
medreseleri mükemmel bir hale gelmiş ise, öbür
lerini bel'eder ve ikisi birleştirilir, bir müessese 
haline getirilir ve bugün bunun esası vazedil
miştir. Medarisi ilmiye ile Darülhilâfe ayrı ayrı 
olmıyacaktır. Her ikisi bir hale gelecektir. Me
darisi ilmiyeye fununu eedidenin vaz'edilmesine 
sebep de bundan ibarettir. 
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MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bir tali

bin müddeti tahsiliyesi kaç sene devam edecek
tir? İptidayı dâhil medresesinden mücaz bir ta
libi rüus müddetlerine dâhil oluncaya kadar kaç 
sene devam edecektir? 

MEDARİS MÜDÜRÜ UMUMİSİ AHMED 
HAMDİ Ef. (Devamla) — Efendim, Darülhilâ-
felerin dört kısmı vardır. Birisi ihzari, yani 
mekâtibi iptidaiyeden mezun olan efendiler 
oraya alınır, yahut hiç olmazsa üç senelik me
kâtibi iptidaiyeyi ikmal etmiş bir efendi oraya 
alınır. Orada üç sene kalacaktır. Sonra İpti
dayı Harice geçebilir. Ondan sonra iptidayi 
Dâhile geçer. Üç sene kalır. Ondan sonra Âli 
kısma geçer, ü ç sene da orada kalır. Bu sene 
âli kısım ancak iki yerde açılabilecektir. Bi
risi Elâziz'de, diğeri de, Konya'da. Binaen
aleyh tahsili <le (12) senedir. Bir de ihtisas kıs
mı vardır. O ihtisas kısmı üç senedir. Orada 
bir talebe ikmali tahsil ile ihtisas kısmını ikmal 
eder. Ondan sonra kendisine rüus verilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hamdi 
Efendi, burada (21) tane lisanı ecnebi mualli
mi görüyorum. Encümenin de kabul ettiği gö
rülüyor. 

AKSEKİLİ AHMED HAMDİ Ef. — Encü
men rakamlarını musip diye kabul etmiş, fakat 
parası konur iken koymamıştır. Ö suretle geç
miştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
bunu kabul ederseniz Muvazenei Umumiyeye 
geçirmek meselesi kolaydır. Mademki Encümen 
kabul etmiştir. 

AKSEKİLİ AHMED HAMDİ Ef. — Biz de 
böyle telâkki ediyoruz. Meclis kabul ederse çok 
teşekkür, ederiz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Mazkar 
Müfid Bey müsaade ederlerse bir noktai nazar 
arz etmek isterim. Efendiler, elimizde bir 
program var. Görürsünüz ki, bu program bit-
kaç asırlık programdır. Son zamanlarda da İs
tanbul'da bir program yapıldı. Farzediniz ki, 
mektepler kapandı. Bu ümmeti Islâmiyenin 
doktora, sanatkâra lüzumu yok mudur? Demek 
programımızın anen feânen hattâ her sene için 
tecdidolunmak ihtiyacı karşısındayız, bu dini
mizin ahkâmı icabatmdandır, bir kere demin 
söze başlarken biz de en mühim yara ; çocukları
mızı, çocukluğundan itibaren aralarında hiçbir 
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mesele olmadığı halde yekdiğerine zıt bir şekil- i 
de bulundurmaktır. Benim bir kardeşim var. 
J lâfız. Ben avukat, Sırt sırta veririz fakat bir
birimizin yüzüne bakmayız. (Handeler) sebebi 
nedir? ikimiz de bir babanın evlâdı. Ben de o 
ismi taşıyorum ve benim boynumu kesseler is
mim değiymez. Akidem de odur. Ne ise ortada 
ne var? - Allah tarafından demiyeceğim hâşâ -
bize nifak için bir belâ gelmiş, bu belâ nereden 
geldi? Bu belâ cehilden geldi. 

Efendiler, bu dünyevi ve uhrevi saadetin 
mevcudolduğuna kaani bulunduğumuz dinimi
zin ahkâmı dâhilinde dünyevi ve uhrevi ihtiya-
eatımızı temin edecek asarı lisanımızda bulama
dık. Mektep açamadık derken efendiler iki kıs
ma ayrıldık. Bugün ilmiyeye intisabeden adam 
maddiyatta müstağni görünmek ister. Cüppe 
giymez, yemek yemez. Mesaileri öyle bir hazır
lık ki ; hiçbir ihtiyacı temine muktedir değil. 
Vazifeleri yalnız nasihat etmek öbür tarafta 
diğer bir kısım da kendini lâkaydiye bırakı
yor. Şimdi iki tarafın da beşeriyete yaptıkları 
hizmet mildir? Bir millet tıptan anlamaz. Sa
nattan anlamaz sonra felsefeye nasıl geçer? 
Bir kısım için olsa kabul olunur. Fakat umu
mi düşünce böyle olursa ne dereceye kadar doğ
rudur? Bir kere hayat için oi'addi ihtiyaç, on
dan sonra ruhi manevi zevk. Bunu tatmin etmek 
için hu programlar katiyen kâfi ve doğru de
ğildir. Demek ki efendiler bu iptidai tahsil de
ğil, bu maâliyati tahsil için iptidai ve tâli tah
silden sonra bu Devletin arzu ederim ki on yer
de leylî ilahiyat mektebi olsun. Bana nasihat 
için değil efendiler. Allahm kitabı bunun fev
kinde hiçbir kuvvetin olmadığını isbat edecek, 
nurlu ağızlar bütün beşeriyete islâm felsefe
sinin huzurunda diz çöktüreeek bir merci ol
sun. Böyle -anlarım. Hattâ bundan elli sene, 
yirmi sene evvel icazet almış hoca efendiye zor 
ders okuturum. O ilahiyat şubesinde her sene 
imtihan vermeğe mecburdur, öyle sellemehüs-
selâm latayı giyip sarığı başına, koyduktan 
sonra artık âlim oldu demek değildir. 

Kıyamete kadar bekasını iddia ettiğimiz di
ni yaşatınız ve mekteplerinizin noksanını ve 
beşerim maddi, manevi ihtiyacını temin ediniz. 
Mektep programları yanlıştır. Darülhilâfeler 
noksandır, insanları yanlış yola getirir bir 
mekteptir. Bizim Maarif mektepleri de öyle
dir. Bundan dolayı ihtilâfa düşmeğe sebep yok- i 
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tur. Mademki Müslüman evlâtlarını okutacak
sınız. Açarsınız bir mektep çocuğun ihtiyacatı 
diniyesi nedir, dünyaviyesi nedir; oradan kardeş
çe yetiştirirsiniz, ihtisas meselesi geldiği za
manda açarsınız diğer bir leyli mektep, selle-
roehüsselâm hoca efendinin okutması değil. 
imtihan verir, bir kudreti ilmiye sahibi olan 
bir heyet huzurunda ve her sene ilmini ehliye
tini isbat etmedikçe ders okutmak va'zetmek 
hakkını vermezsiniz, işte efendiler hastalık ne
reden geliyor bir kere aramıza nifak sokuyo
ruz. BiribiriMn zıttı böyle ayrı iki zihniyetle 
açılan mektepler, (hükümdarlık entirikası ile 
milleti oynatmak için yapılan tuzaklardır. 
Bunlar mektep değildir efendiler. (Bravo ses
leri) Orası, hükümdarın huzuzatı nefsandyesine 
alet, olmak ve cahil insanlar yetiştirmek için 
bir menbadır. Efendiler buradan âlim çıkmaz. 
Onun için Büyük Millet Meclisi, Müslümanlı
ğınızı iddia ediyorsanız, kitabınızın kutsiyeti
ni iddia, ediyorsanız; o kitabın kutsiyetini ih
zar edecek merci gösterin. Böyle nifak tohumu 
mahiyetinde olan, cehil menbaı olan yerlere 
Darülhilâfe namını vermeyiniz efendiler. Efen
diler bu programlar hangi ihtiyacı temin ede
cektir? Hayır esasatı Islâmiyede Peygamber 
diyor ki ; elilmü ilma, elûlâ ilmülebdan süm-
me ilmüledyan. Bu noksanları ikmal eden kim
se cehilden uzaklaşmıştır. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — O Hadisi şerif de
ğildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hadis 
olmasın temenni edeceğim şudur. B,İz dinin 
kutsiyetine kaaniiz. Bu feyizden halikın bir kıs
mını mahrum etmeğe ne (hakkınız var. Eğer 
nursa bütün millete niçin saçmıyorsunuz? 
Mektebi ayırmak, araya ihtilâf sokmak bu ma
hiyetteki mektebe para vermek günahtır. Der
siamlarım bile bilmezsiniz. Orada s'ellemehüs-
selâm bugün mektep açacağız. Muallim nere
de? Kim okutacak? Yirmi senedir icazet veren 
o adamın ilmi şu asrın ilmini kâfil değildir. Çün
kü kendisi bu asrın imtihanını vermedikçe onun 
huzuruna talebe vermem. Sonra efendiler mek
tepte talebe noksan, o adama neden malûmatı 
diniyesini esirgiyorsunuz? Açarsınız bir mek
tep, ona malûmatı dünyeviyesi, uhreviyesi ve 
diniyesi nedir? Hikmeti nedir? Onu bir kere 
tetkik ve umumi programını tesbit edersi
niz. Bu nifak ocağı mahiyetinde olan eski teş-
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kilâtlan yıkar, hepsini birleştirirsiniz. Büyük 
Millet Meclisi milletini vahdet üzerine yürü
türse vazifesini yapar. İptidai ve tâli kısımlar 
ikmal olunduktan sonra âli kısımlarda meslek
ler ayrılır. Herkez istidadına göre ilahiyat, 
tıp, hukuk, riyazi ilâh... ilhtıısas şubelerine tef
rik olunur. Eğer böyle vazifesini yapamaz. 
mazinin hatası içinde yuvarlanırsa edebi izmih
laldir efendiler. Başka tbiır şey söylemem. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
— Hüseyin Avni Bey gayet zıddiyle tesmiye 
ettiler. Bu mektebin ihdası esasen ikiliği kal
dırmak: ve nifak ocağını yıkmak içindir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şimdi 
üçlük vardır. Mektep, medrese, darülhilâfe. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ 
Ef. — Ulûm ve fünun ile, ulûmudiniyeyi eemet-
mek maksadiyle bu mektepler açılmıştır. Esasen 
ikiliği ihdas eden biz değil Tanzimatı Hayriyedir. 

Tanzimatı Hayriyeye gelinceye kadar tabip de 
her şey de bir yerde yetişiyordu. Tanzimatı Hay
riye ile bunlar ayrılmıştır. Meslekler tutulmuş
tur. Bugün Hüseyin Avni Beyin kemali talâkat-
le vâki olan beyanlarını tahlil edecek olursak, 
acaba ihtisas mektebinden başka hangi bir mek
tepte ilmi tıp tahsil olunabilir? Yani her hangi 
bir maarif mektebinde tıp tahsil olunur da tabip 
olunur mu?. Rica ederim. Binaenaleyh burada 
tıp tahsili olmadığından dolayı ve bunu nifak oca
ğı telâkki ederek buraya nifak yuvası demeleri 
gayet insafsızlıktır. Ve haksızca bir taarruzdur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yanlış 
anlamışsınız. Ben tahsili umumi hakkında bahset
tim. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
— İyi dinledim efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Öyle de
medim. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
— öyle ise kendisi öfke ile ne söylediğini bilmi
yor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hayır, 
biliyorum efendim. Darülhilâfe iyi bir kanaatle 
yapılmış mekteplerdir. Çünkü Tanzimattan son
ra mektep, medrese namiyle ikiye ayrılmıştır. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
— Bu arayerdeki münaferetin gittikçe derinleş
mekte olduğunu gören erbabı nazar bu ikiliği bir
leştirmek için ortaya Darülhilâfe diye bir şey at

mıştır. Her şey tekâmül kaidesine tâbidir. Bu da 
henüz ihtisas mektebi açılacak derecede terakki 
etmemiştir. Çünkü bu mektepler açılalı henüz 
beş altı veyahut sekiz senedir. (On sene; sesleri) 
Binaenaleyh buı maksatla açılan bir mektebi fesat 

'ocağı tabiriyle tavsif etmek insafsızlıktır. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O sözü 

geri alın efendi hazretleri. Bendeniz öyle deme
dim. İkiliğin fesadolduğunu söyledim. Fesat saç
mak için hükümdarların yapmış olduğu şeyler
dir. Yalnız medreseler değil, mektepler de o zih
niyetlerin mahsulüdür diyorum. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ 
Ef. — Bunlar hükümdarın hükümferma oldu
ğu bir zamanda yapılmamış. Bunu millet hak
kını hükümdarın elinden aldığı bir zamanda 
kendileri aralarında düşünmüşler, taşınmışlar 
ve bu şekil mektepleri koymuşlardır. Medre
seler kaidei tekâmül icabmca tekâmüle tâbi
dir. Mekâtibi İdadide tahsil olunan bütün 
fünunu ihtiva ediyor. Bunun neresinde bir 
mahzur vardır! Yani ortadan bu ikiliği kaldır
mak için ortada ne gibi mâni görülüyor? Bi
naenaleyh darülhilâfe mekteplerini teksir etme
liyiz. Eğer Hüseyin Avni Bey bu ikiliği kal
dırmak istiyorsa bu darülhilâfe mekteplerinin 
teksirini teklif etmelidir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Mek
tepleri birleşi-relim diyorum, tevhidedelim, ih
tilâf kalksın diyorum. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ 
Ef. — Bu tevhit bilâhara tekâmül tariki tutul
duktan sonradır. Ya o, onu bel'edecektir. Ya. 
o, onu bel'edecektir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — İşte 
bunu bekliyorsunuz, bu olmaz İhtilâfın deva
mını arzu etmektir Maarif Vekili ile anlaşınız 
efendi hazretleri... 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Hüseyin 
Avni Bey biraderimiz iki muhtelif terbiyenin 
memleketimize soktuğu zıddiyetten bahsetti, te
zattan bahsetti, hakikaten bu, bizim en büyük 
derdimizdir. Evvelce mektep, medrese farkı 
yoktu. Gerek mektep tâbir et, gerek medrese 
tâbir et bir tarz ile yapılmış ve bu Darülulûni-
dan çıkan efendiler idarei umur ederlerdi. 
Hattâ Devleti de onlar idare ederlerdi. Sonra 
nasılsa bu nifak araya girdi. Alelhusus bu ni
fak Tanzimatı Hayriye dediğimiz zamanı me-
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sumda başlamıştır. Atfınıza mağruren zamanı I 
meşum diyorum. Avrupa'nın asıl maksadı bize 
tânzimatı kabul ettirmek değildi. Bilâkis bizim 
perişan olmamıza, mahvımıza bir sebep bul
maktı. Ne ise onlar ıslâhat ve tan zira at diye so
kurdular. 

Bizim Hükümetimize birtakım tehditlerde 
bulundular. O vakit maatteessüf bizim dinimiz, 
güya tanzimata ıslahata salih değilmiş gibi. 
Bütün ecnebi teşkilâtını aldılar ve memleketimi
ze soktular, işte; mektepler dediler ve medre
seleri de muattar »ir halde bıraktılar. Medrese
ler terakki devirlerini çoktan, asırlardan beri 
bıraktı. Sonra mektep namiyle içimize bir 
tefrika soktular. Onlarla yalnız Avrupa naza
riyelerini Avrupa felsefelerini hattâ Avrupa 
âdetlerim bize anlatmak istediler. Bizim o va-
kitki erbabı dinimiz ulemamız bile maattees
süf bu cereyana mukavemet etmediler. Hattâ bu 
cinayetin en büyük sahipleri, Allah rahmet eyle
sin, Cenabı Hak onlar hakkında- da af ile mua
mele eylesin, o vakit ki, ulema idi. O vakit ki ule
ma çıkıp demediler ki, yahu bizden ne istiyorsu- I 
nuz? Tekemmül ât im, terakkiyat mı? Bizden ma-
kıılât ve felsefiyatla idarei milleti istiyorsanız, 
bunlar bizde yok değil, bizim dinimiz, bunlara 
mâni değil. İşte şöyle şöyle deyip lâzım olan ted- I 
viııatı, lâzım olan teşkilâtı ortaya koymadılar. 
Her ne sebebe mebni ise ihtimal ki, hayatlarından 
korktular. Hayatlarından korksalar bile ben on
ları yine mesul tutarım. Bakınız burada şu âciz 
adamlar hayatlarından körkmadılar, şöyle bir za
manda buraya toplandılar, içtima eltiler. Millete 
yeni bir hayat verdiler. O vakit de toplanabilir
lerdi. Oizli gizli teşkilâtlarla bir cemiyet meyda
na getirip ve bu suretle meydana eıksalardı ve 
Avrupa maarifini ayrı bir şey göstergelerdi, mil
letin içine bu tefrikayı sokmasalardı, büyük bir 
sevap işlemiş olurlardı. O vakit de o merhumlar 
vazifelerini hüsnü ifa edemediler. Sonra tanzi
mata halef olanlar da 1250 filân tarihlerinde ona 
halef olanlar o isirde yürüyüp kaldılar. Ta
ramanı Meşrutiyete kadar böyle idi. Zamanı Meş
rutiyette ise millet kendini toplıyamadı. Meşruti
yet ilân edildi. Aman bunlar uyanacaklar diye 
korkan ecnebilerin her taraftan vukubulan muha-
cematı ile, tecavüzatı ile uğraşıldı. Şimdikileri 
mazur görürüz, eskileri mazur görmüyoruz. Ama 
ihtimal ki, onlar da bizi mazur görmezler. Belki . 
başka şeyler de vardır. İşte muhtelif terbiyeler I 
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bu suretle içerimize girdi. Halbuki hiçbir unsuru 
şer'i, unsuru ilmî terakkiyata mâni değildir. Ar
kadaşlarımızdan birçoğu da söylediler ki; «Hik
met bir müminin yitiğidir, bulduğu yerde alır.» 
İlim için Çin'e kadar bile gider. Çin zamanı saa
dette uzak bir memleket addedilmişti. İlim için 
ecnebi bir memlekete kadar gidilmeye tergıhi 
Peygamberi vardır. Dünya mezraai ahrettir. Di
nimiz terakkiyatı dünyeviyeyi menetmiş değildir. 
Çünkü dünyada insan refah bulmazsa, ne hâliki-
ni bulabilir, ne' dünyasını anlıyabilir, ne eh? ahre
tini tanır. Onun için dünya mezreai âhiret olması 
itibariyle dünyanın dahi imarı maksudu ilâhidir. 
Hattâ diyebilirim ki, insanların sebebi hilkati 
dünyanın imarıdır, dünyanın harabiyeti değil
dir. Bu da nususukatiyei şer'iyeile sabittir. Âyeti 
Kerimesi hatırımda yok ki, okuyayım. Dünyanın 
imarı matlûbu ilâhidir. Onun için de Cenabı Hak 
insanları yer yüzünde halife halk etmiştir. İnsan 
yeryüzünde Cenabı Hakkın emri dairesinde ubu
diyeti ifa edecek. Fakat tuğyan etmiyecektir. 
Meşrutiyetten sonra bâzı erbabı himcin bu tefri
kayı' kaldırmak için mekteplerde ülûmudiniye 
derslerinin saatlerini tezyidetmek, medreselere 
fünunu sokmak, darülhilafetülâliye namiyle med
reseler teşkil etmek suretiyle fünunu .sokmak ar
zu ettiler ki, mühim bir teşebbüstü. Şimdi Süley-
maniye Medresesinden yetişmiş talebe, hoca efen
diler göremediğimizin sebebi nedir? Çünkü orası 
iptidai mektebi gibi çocukluktan başlıyor. Yani 
ihzari sınıflar vardır. Medrese ne yapsın ki, 
ortada okuyacak kimse yok. Altı yaşındaki çocuk
lar var. Ortada 15 - 18 yaşında efendi yok ki; on
ları okutsun. Ona hadis, tefsir anlatsın. Onun için 
ihzari sınıfı namiyle üç sınıf teşkil edilmiştir. 
Oralara küçük talebe konmuştur. Bunların hepsi 
çocuk, âdeta mektebi iptidai gibi okuyorlar. Yal
nız bir parça fazla olarak arabî var. Elhâsıl,bir. 
mektebi iptidaidir, oralarda, üç sene mukaddema!ı 
fünunu gösterdikten sonra iptidai harice çıkıyor. 
îptidayi hariçte ulûmu Arabiycve fünunu biraz 
ilerletmiş oluyor. Sonra iptidayı dâhili ikmal edi
yor. İptidayı dâhili bitirdikten sonra (Salın) ola
caktır. Salından sonra Süleymaniye olacaktır. 
Bunlar henüz başlanmam ıs. iş] erdir. Çünkü başlı -
yacak kimsemiz yoktur. Yeniden çocuk yetiştiri
yoruz. Hüseyin Avni Bey biraderimiz buyurdu
lar ki; bu tefrika kalksa mektep medrese iyi olur. 
Doğrudur. Bendeniz de öyle diyorum. (Âmenna) 
Bunun kabili varsa... Sonra bütün mekteplerden, 
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Biz, dinde mütehassıs adanı çıkartabilir miyiz? 
Biz bunu hepimiz itiraf ederiz ki, her meslek bir 
ihtisas meselesidir. 

Meselâ : Mekâtibi İdadiye ve Mekâtibi Sul-
taniyede biz ulûmu diniyeyi, ulûmu Arabiyeyi 
mükemmel bir surette göstererek oradan mükem
mel bir mülâzım, hoea çıkartmak mümkün mü
dür? Elbette mümkün değildir. Orada bizim gös
tereceğimiz yalnız mukaddemattır. Akaidini bile
cek kadar... Kezalik biz yine fununu medreseye 
alalını, tamam iyi e alalım, oradan bir tabip çıkar 
mı? Efendinin buyurduğu gibi medreseden bir 
tabip, bir ulûmu tabiiyye mütehassısı çıkması im
kânı yoktur, oradan, fünun mütehassısı çıkamaz, 
İni olamaz, imkân haricindedir. Fakat ulûmu Ara-
biyeden o kadar bigâne olamaz. Ulûmu. Arabiye ve 
diniyede mütehassıs olur, onun için bunların ay
rılması pek zaruridir. Sonra Hüseyin Avni Bey 
evvelki çıkışında biraz ifratkârane lisan kullana
rak dediler ki; akidemizi tatmin edecek Türkçe 
bir kitap yok, böyle bir kitap görmedik, bu kadar 
da insafsızlık et m ivelim... Biz noksanımızı bili
riz, evet noksanımız var... Bunu itiraf ederiz. 

MEHMKD ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahil)) 
— İhtiyaca kâfi yok. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — İhtiyaca 
belâğan mabelâğ kâfi değil, fakat arayana kâ
fidir, zorla gözüne sokulamaz, akidemizi tat
min edecek asar pekâlâ vardır, insan ararsa bu
lur, onun gözünün içine sokacak birisi buluna
maz, bununla senin âkidelerin tamam olacak, 
diye bir teşkilâtımız yoktur. Çünkü, dinde bir 
cebir yoktur, kendi ararsa bulur. Nasıl ki Fran-
sızcayı, gavamızına varıncaya kadar arıyorlar
sa ulûmu diniyenin de gavamızmı arayıp bul
makla olur. 

(Türkçede arıyacak asar var mı? Sesleri) 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Türkçede 
var. Meselâ misal arz edeyim; Hüseynilcisri 
Efendi Hazretlerinin yaptığı (Risalotülhamidi-
ye) namı eser Manastır'lı İsmail Hakkı Efendi 
merhum trafından Türkçeyc tercüme edilmiş
tir. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — O Arap-
çadan daha beterdir. 

MUSTAFA TAK t Ef. (Devamla) — Onun 
dördüncü cildini de kendi yapmıştır. Orada ne 
bileyim aklibeşeri ikna edebilecek derecede de-
lâil serd etmiştir. İhtimal ki o daha sonra zuhur 
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eden nazariyatı felsefeye göre kâfi değildir. Da
ha sonra gelen ulema da onu ikmal edebilir. 
Fakat ulemamız işte böyledir, şöyledir diyecek 
kimse yok efendi... Bugün biz dokuz zattan te-
rekkübedecek bir Telif at Heyeti ve Fetva Ema
neti Heyeti mükemmel zevattan ibaret olsun 
diyoruz. Fakat rica ederim efendi bulabilecek 
miyiz? Bunu itiraf edelim. Fakat bu teşkilâtı 
tehir edersek gelecek sene hiç bulamayacaksınız 
Bir iki tane varsa onlar da ölecek. Daha öbür 
sene birkaç tane varsa onlar da ölecek, yoktur, 
yok. Bugün dünyada nerede varsa masrafı esir-
gemiyelim, adam eelbedelim, şu fununu İslâmi-
yeyi inkıraza yüz tutmuş olan felsefei İslâmiye-
yi muhafaza edelim. İşte Hükümetimiz o vakit 
büyük bir muvaffakiyet göstermiş olacak ve 
dünyada namını ilelebet ipka edecektir. 

VttHBİ E l (Konya) — Ortada, bir mesele 
deveran ediyor. Cümlenin arzusu veçhile konu
şulacak bir mesele. Efendiler peşin söyliyeyinı, 
Hükümet adam yetiştiremez, yalnız Hükümet 
yetişeni takdir etsin. Hüseyin Avni Bey biz di
yaneti İslâmiyeyi Türkeeden arıyoruz, bulamı
yoruz, bundan dolayı Avrupa'ya muhtacoluyo-
ruz, dedi. Sora tını Hüseyin Avni Beye; Avru
pa'ya gidinceye kadar istediğini - içinde bulun
duğu - memleketten arasaydı bulamaz mıydı? 
Acaba oraya kadar yorulmakta ne mâna vardı?. 
Ve her hangi bir hoca efendiye bir meselei 
ışer'iye sordu da cevap alamadı mı? Avrupa'ya 
neden muhtaç imiş, muhtaç isek neden buradan 
aramadık? Aramıyorsun ki;... Peki... Aramamak 
kabahati nereden geldi efendiler? Aramamak 
kabahati Hükümetindir. Hoca Efendinin buyur
duğu gibi tanzimatı hayriyede Hükümetin vaz'-
etmiş olduğu ikilik milleti bu hale koymuştur. 
Yoksa milleti İslâmiye içinde diyaneti îslâmi-
yeye, ahkâmı şer'iyeye dair bizi kanaat ettire
cek Türkçe asar yoktur, demekle Hüseyin Avni 
Bey mesuliyetten kurtulacak mı? Hayır. Kur-
tulamıyacaktır. Lâkin Hükümet Avrupa'yı tak
lide yeltenmiştir, o vakitten beri, Avrupa'yı 
taklide yeltendiği günden beri bu kapıları ka
patmak için say eden Hükümettir. Kabahat Hü
kümetindir efendiler. Sonra efendiler. Sorarım 
size, Türkçe esasatı islâmiyeyi yoliyle tanzim 
edecek eser arıyorsunuz. Nereden ve kimden? 
Hocalardan değil mi rica ederim, bedava kalem 
batıranınız var mıdır? Meceanen şuraya, bura-
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ya ayak atan hanginizdir; kimdir?... Söyleyiniz, 
(Doğru sesleri) Ve bugüne kadar bu bahsi Mec
lisi Mebusanm hattâ teşekkülünden beri bile 
şu kürsüde kim ağzına alabildi? Sorarım size efen
diler. Bu mesele hangi günde mevzuubahsoldu ? 
Lehülhamdülvelminne bugün her şey meydana dö
külmüştür, telif ve tercüme ve hakayıkı islâmi-
yeyi ortaya koymak için hangi hocaya beş ku
ruş verdiniz? Şimdiye kadar da ne bekliyorsu
nuz? Bununla beraber efendiler, bakın bugün 
resmî dairelerde müsevvitler maaşı üç yüz ku
ruştur, şu derecede üç yüz kuruşu kabul edecek
siniz. Rica ederim soruyorum efendiler? Hangi 
pabuççunuzun hangi hademenizin maaşı üç yüz 
kuruştur, şu bütçede müsevvitlerin maaşı 200 -
300 kuruştur. (O da livalarda sesleri) Evet. O 
da livalarda... Hüseyin Avni Bey bir şey söyle
di. «Bu mefsedet ocağını, bu fitne ocağını .ka
patmalıdır, şu teşkilât yine ondan ibarettir» de
mek istedi. Hâşâ, efendiler. Hiçbir zaman med
reseler mesfedet ocağı olmamıştır. Onlar daima 
muslih ocağıdır. Yoklayın tarihi beyefendiler. 
Medreseler hiçbir zaman fitne ocağı olmamıştır. 
Fitneyi yapanlar başkalarıdır. Medreseden fit
ne çıkmaz, çünkü medrese esasatı islâmiye üze
re müesses olduğundan esasatı ilmiyede fesat 
yoktur ki, medreselerde de fesat olsun... 

ATIF B. (Bayezid) — Hüseyin Avni Bey 
böyle söylemedi. 

VEHBÎ E l (Konya) — Böylece söyledi. 
(Gürültüler) Sonra rica ederim. Ben başka şey 
söylemiyorum. Müsaade buyurun. Medreseler
de fesat yoktur, diyorum. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 
Onun dediği iki tarafın arasındaki ihtilâftır. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Varsa söyleyin. 
Medreselerde salâh vardır, daima... Ve her ne 
zaman ki, Hükümetin başı sıkılır, koşar med
reselere. Hattâ efendiler şu teşkilâtı meyda
na getiren yine medreselerdir. Medreselere mü
racaatla bu teşkilât meydana gelmiştir. Her 
yerde medreselere müracaat olunmuştur. Her 
yerde öne düşen hocalardır. Bundan fesat mı 
oldu. Efendiler yoksa salah mı oldu? (Salâh, 
«esleri) Sonra Hüseyin Avni Beyin bir dediğini 
teslim ediyorum: «Bizim bundan haberimiz 
yoktur. Yani hakayıkı islâmiyeyi bizd göster
memişsiniz, ikna edememişsiniz Avrupa'dan bizi 
müstağni kılaydmız. Binaenaleyh bizi ikna edin-
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ceye kadar biz Avrupa'ya gideriz», dedi. tik 
Mebusanda bizi Ayastafanus'a biri davet etti. 
ismini söylemeye hacet yok, teklifsiz konuşu
yorduk. Oğlan biı, Garp'la derdiniz nedir?, de
dim. «Hocam bilmiyoruz, dedi, Şark'ın ilminden, 
ahkâmından, dinayeti islâmiyeden haberimiz 
yoktur, biz gözümüzü açmışız, Avrupa'yı gör
müşüz, biz Garplılaşmaya çalışacağız ve çalış
maktayız, siz de diyaneti islâmiye dairesinde 
çalışın, milleti yürütmeye çabalayın, bakalım 
siz mi alt olursunuz, biz mi alt oluruz.» Peki 
rica ederim, şimdi bu adamın babası da bir pa
şa... Bu paşacağıza sorsak oğluna Fransızca, 
Riyaziyat okutan muallime kaç kuruş verdin, 
ulûmu diniye okutana kaç kuruş verdin? De
sek ne cevap verecek? Mutlaka ulûmu diniye 
okutana elli kuruş, Fransızca okutana on lira 
vermiştir. (Bravo, sesleri) Bakın efendiler 
içinizde bâzı bileniniz var. Rica ederim. Milaslı 
Topal Hımza Bey vardı. Onun Üsküdar'da bir 
emmizadesi vardı. Allahu Zülcelâl ona bir em
salsiz kız vermiş. Rum lisanı okutmak üzere beş 
lira, Fransızca okutmak üzere beş lira, Alman
ca okutmak üzere beş lira - ki ceman etti on beş 
lira - bir Ermeni kadinma mürebbiye olmak 
üzere üç lira, çalgı çaldırmak için bir Rum ka
dınına dört lira veriyor. Hesabettim, (Nerede, 
sesleri) Üsküdar'da. Hesabettim. Ayda yirmi şu 
kadar liraya varıyor. Çocuğa dedim. «Kızım bir 
süphaneke oku, bilmem. Bir fatiha oku, bil
mem. Kızını bir ihlâs oku, bilmem. Emmizade-
me dedim ki, diyor, Hamza Bey», Emmizade 
ben senin neseben kardeşinim, yani akrabayım. 
Ben elli gün gelmiyeceğim Şu elli gün 
zarfmda şu çocuğa bir ulûmu diniye mu
allimi tutar, ihlâs, süphaneke, fatihayı, 
amentüyü belletirsin. Elli gün sonra her zaman 
gelib gideceğim, elli gün sonra gelip bu çocuğu 
bu halde görürsem bir daha ne selâmüaleyküm, 
nealeykümüsselâm diyeceğim» dedim. Şimdi kırk 
gün kadar oldu, on gün kadar daha durup gi
deceğim, dedi. Bakın efendiler. Bu paraların 
hepsi nereye gidiyor? Üç lira, dört lira, ediyor 
şu kadar. Bu hepsi nereye gidiyor rica ederim. 
Peki bir muallim tutup da üç yüz kuruş da 
ona verip ulûmu diniye okutsaydı ne olurdu? 
O çocuğun diyaneti islâmiyeden haberdar olma
masından hocalar mı mesuldür? Bunda kabahat 
Türkçe asar bulunmaması mıdır? Böyle akaidi 
diniyeye dair kitap bulunmaması mıdır? Med-
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î : 93 30. 
reselerin kabahati midir? Rica ederim bu kadar 
ithamın mânası yoktur. Şimdi meseleyi uzatmı-
yalım. İşte Meclis bugün buna muvaffak oluyor. 
Bu azaları Seriye Vekili ehlini arar bulur. Altı 
ayınız kaldı. Bu altı ay içinde Meclisi tesis eder. 
Aradan bir sene geçer. Bir sene geçtikten son
ra ben de sizinle beraberim. Sizinle beraber 
olduğumu söylediğim şu esas dairesinde bir iki 
tane eser bulamazsak o zaman Şer'iye Vekilinin 
yakasından tutacak en evvel benim. (Bravo 
sesleri) Fakat ortada fol yok yumurta yokken 
«bilmem bunu mekel yapacaksınız, bunu bilmem 
ne yapacaksınız, burası mefsedet ocağı bu bil
mem ne ocağıdır» demek insafsizliktir. Efendi
ler bir kere mesele bitsin, paraları verelim efen
diler her zaman kahır, lütuf karşısında olur. 
Rica ederim lûtfunuz nedir ki kahrediyorsunuz? 
Lûtfunuza göre kahrediniz (Doğru sesleri) 
Ha şimdi lûtfunuz var. Şu bütçeye üç beş bin 
lira koyuyorsunuz. Bunun mükâfatını istemeye 
hakkınız vardır. Fakat bugün değil, bir sene 
sonra istemeye hakkınız yardır. Şahsımdan bah
setmek fena bir şeydir, ben biinayetillehi Tâalâ 
Kuranı Âzîmüşşanm bidayetinden nihayetine 
kadar türkçe bir tefsirini yazmışımdır. Buyurun. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bunun tabını isteriz. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Rica ederim. He
piniz lehülhamd velminne okur yazar adamlar
sınız. Alıp birer cüzü okursunuz. Beğenirseniz 
tabettirirsiniz. Hiçbir şey istemem. Hep benim 
yaz ımdı r . (Bastırın sesleri) Kudreti maliyem 
tahammül etmez efendim, «yoktur» diyorlar da, 
var, cevap veriyorum, vardır efendim vardır. 
Fakat para yoktur. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir vardır. 

BESİM AT ALAY B. (Kütahya) — Kifayetin 
aleyhinde söyliyeceğim efendim. 

Müzakere kâfi değildir. Çünkü mesele lâyı-
kiyle tenevvür etmedi. Heyeti Aliyeniz bende
nizi beş dakika dinlemek lûtfunda bulunur mu? 
Bendeniz tacir olmadan şair olmadan evvel «med
reseliydim. Feyzi oradan aldım. Binaenaleyh il
min hadimiyim. İki dakika da bendenizi' dinle
yin.. (Devam sesleri) Bendenizi memnun eden 
şeylerden birisi son senelerde medreselerin ıs
lâhı hususunda atılan adımlardır. Fakat arka
daşlar bu adımlar atılırken bâzı yanlışlıklar 
yapılıyor. Evvelâ iptidai derecesinden başlanı-
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yor. Arkadaşlar her millette her devlette ter
biye, talim yeknesaktır. Tahsili iptidaisini ço
cuk müessesatı umumiyeden alacak, nasıl ki 
eskiden de çocuk «Mukaddematı ilmiyesini al
dıktan sonra ikmali nüsah ve tahsili ulûm için 
(Buhara) ya gitti, (Rey) e gitti, şuraya gitti bu
raya gitti» diyorlardı. Mukaddematı ulûmu ço-
euk mektepte mi, medresede mi nerede elcbe 
edecek? Milletin ilim için, terbiye üçin tesis et
tiği müesseselerinde alacaktır. Orada memle
ket nasıl bir terbiye verecekse o terbiyeyi al
dıktan sonra, doktor olacaksa doktor mektebi
ne, dinî, ruhani ihtisas kesbetmek istiyorsa Me-
darîsi îlmiyei Âliyeye, hulâsa herkes ihtisası 
derecesinde birtakım ımedarise gidecektir. Şua-
bata ayrılacaktır. Böyle daha iptidai derecesin
de başlıyarak intihayı .açmamak, açamamak mu
vafık değildir. Bunda her halde Hüseyin Avnİ 
Bey arkadaşımızın, ifratı mı diyeyim, herkesin 
kendi kanaati muhteremidir, hemen onun kanaa
tine doğru varırız. Arkadaşlar daha iptidai de
recesinde çocuğa verilecek terbiyei umumiye, ve 
terbiyei milliye, terbiyei vataniye tamamiyle ve* 
rilmeden evvel başka muhitlerde başka yerlerde 
terbiye muvafık değildir. Ben candan, ruhtan 
arzu ederim ki, dini mübirii îslâm bugünkü ku
ru mihaniki şeklini katiyen kaybetsin. Ben ilâ
hi cezbe, ilâhi vecid isterim arkadaşlar. Ben 
(Yunus Emre) 1er istiyorum, ben^ (Ahmedl Ye-
sevi) 1er istiyorum. (Birgivi) 1er istiyorum. Ben 
(Oazali) der istiyorum.. Allath dediğiniz zaman
da veeitle yürek titremeli, yoksa bu tarzı ter
biye ile bununla bir şey çıkmaz. Vehbi Efendi 
Hazretleri buyurdular k i ; «Hükümet adam ye
tiştirmez. Hükümet yetişen adamları himaye 
eder.» Çok doğrudur, onun içindir ki ben mil
letin bütçesini Darülhil'âfe Medresesi, Fetvaha
ne Emaneti, Meşihat ibütçesi anlamam. Onlar 
devairi devlet sırasında değildir. Dinî vilâyet, 
dinî meclis, dinî vekâlet, dinî müesseseler ayrı 
olur. Bugünkü Meclis yüz kuruş tahsis eder. Ya
rınki Meclis elli kuruş. Belki öbür seneki yüz 
elli kuruş. Bugünkü bir Ser iye Vekili, yarın 
başka, bir fırkanın başka, bir grupun hadimi 
âmâli olur. Bunları görmedik mi? Arkadaşlar 
Şer'iye Vekâleti, ne derseniz deyin o çok yük
sek, çok kudsi ve ilâhi bir dairedir. O devairi 
devlet sırasından çıkmalı arkadaşlar. 

TEVFÎK Ef. (Kanığın) — Zaten öteden be
ri istenen de odur. 
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HASAN BASRd B. •(»Karesi) — Söyleyiniz, 

söyleyiniz... Zaten maksadınız din ile devleti 
ayılmaktır. Fakat buna muvaffak olaımıyaeafc-
smız. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) _ Değil 
efendiım, eskiden böyle idi. İşte Tarihi İslâm. 
Acaba Emevîler zamanında da mı îböyleydi 1? 
Acaba Abbasiler zam'amnda da mı 'böyleydi? 
Yoksa Endülüs'te mi böyle? Yoksa Buhara'da 
mı böyle idi? O 'zamanlar böyle değildi efen
dim. Makamı İfta mukaddes idi. Makamı lfta 
erişilmem bir meviki idi, nıual'lâ idi. 'Kaza ile if-
tayı karıştırmaımıaJk için Hazreti İmamı Âzam 
hayatını 'bile feda •etti. 

Sonra ikilik meselesi. Arkadaşlar Tanzinıatı 
Hayriye'den beri değildir. Tarihi Islâmı abınız. 
Halife Memun'e rasathane memuru mudur? Ha
life midir? dediler. Hüecetülislâm İmamı Gaza-
li'nin asarı Endülüs'e girmezdi, yakılırdı. İşte 
Taibakatülimam namı kitaba bakınız, ikilik bu
gün değil dünden vardır. Evet Taırzimatı Hayri-
yeden sonra iştidatetdi. Bunun esbabını ben bu
rada izah edecek değilim. Sorarsanız bildiğim ka
dar izah ederim. Sonra medreseden, hem tabip, 
hem âlim, hem müderris, hem her mes-
leke aşina adamlar yetişirdi deniliyor. Hayır böy
le de değildir. Burada da tegafül buyuruluyor. 
Arkadaşlar bugün İstanbul medreselerini tetkik 
ettiğinizde darülhâdis ayrıdır. Tıp mektepleri 
ayrıdır. Tegafül istemem. Burada bilen söyleme
lidir. Sonra yine deniyor ki, bu Devleti idare 
eden adamlar hepsi medreseden 'çıkmıştır. Efen
diler ben âlimin ayağının türabıyım, ilme hür
met ederim. Arkadaşlar ilmin hadimiyim. Fakat 
evvelâ hakikata bakalım. Vaktiyle bütün memle
keti muhafaza eden efendiler, paşalar, idare ri
cali ve askerî rical medreseden yetişmiştir den
di. Bilâkis medreseden yetişmedi. Bilhassa En
der undan yetişti. Bana medreseden bir tane yeti
şeni gösterin. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Çandarlı Halil Pa
şayı unutma. Medreseden yetişmiştir. (Cüıültü-
ler) 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Enderun da 
medreseden başka bir şey midir?. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Pekeyi 
efendim bırakıyorum. Medeserelerin bugünkü 
taşradaki teşkilâtı çok bozuktur. Çok fena bir mec
raya girmiştir. Şer'i ye Vekâleti sorsun söyliye-
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yim. Babası, oğlu, "clamadı aynı medreseden maaş 
alıyor. Sebebi ne imiş? Şayanı hürmet adamlar 
imiş, verin buna! Sonra rastgele şayanı hürmet
tir. diye (diğer devair de değil mi sesleri) deva-
iri takdir eden kimdir? (Handeler) Nemelâzım 
Allah onları da ıslah etsin. Sonra ellerine fener 
alıp talebe arıyorlar. Hele bilhassa, askerlikten 
istisna, meselesi meydana çıktıktan sonra saatçi 
çırakları bilmem filan ve filanlar da başlarına sa
rık sarmaya başladılar. (Doğru sesleri) bunları 
arz ettiğim gibi yine her halde medreseleri ihti
sas medresesi şekline koymaktan başka çare yok
tur. Çocuk mekâtibi iptidaiyede iptidai tahsil U 
ni ve mekâtibi aliyede ihtisas tahsilini alsın. 
Mekâtibi iptidaiyemizde terbiyei diniye hususun
da noksan ise Maarif Vekili şahittir. Maarif Ve
kili ile beraber encümende çalıştık. Evet mane
viyat lâzımdır. Maneviyatsız olmaz. Halkın ih
tiyacı maneviyesi tatmin edilmeli. Arkadaşlar, 
edilmeli ama, arz ettiğim gibi, bu şekilde değil, 
aniıyabileceği bir şekilde sade üslûp ile okutmalı 
çocuk mekâtibi umumiyede, din tahsilini, millî 
terbiyesini aldıktan sonra darülfünunu âli-
y en in ilahiyat şubesi gibi büyük bir şube olmalı 
çocuk orada mütahassıslar tarafından okuttu-
turulmalıdır onlar tam cizvit ruhiyle dini ter
biyesini aldıktan sonra nasıl ki, Cizvitler cihanın 
her tarafına dağılıyorlar ve kendi şeylerini neş
re çalışıyorlarsa buradan yetişecek talebeler de 
o ruhu almalılardır. Arkadaşlar biz bazı yerlerde 
taııasNiır edenleri görmüyoruz da tetkikat ve te-
lifatı Şer'iye ile uğraşıyoruz... 

BE IS — müzakerenin kiyafetine dair bir 
takrir var. (Çürüttüler) müsaade buyurun re
yinize; koyacağım. İsterseniz kabul etmezsiniz. 
Müzakeremin kiyaf etini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere kafi görülmüştür. 

21.5 nci faslı zammiyle beraber reyi alinize 
koyuyorum. Zammiyle beraber bu faslın yekû
nunu 40866 lira olarak... 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
(Eskişehir) -— Müsaade1 buyurun Beis Bey. Ec
nebi lisanına ait erkanı, fasla konmamıştır, lüt
fen fasla onu da ilâve etsinler. 

BEİS — Efendini mevcut takrirler, zamma 
aittir. Fakat birer imzalıdır. Onun için okuya
mam. Demek erkamı hükümet teklif ediyor. 

ABDULLAH AZMİ Ef. — ta evvelden tek
lif ediyor efendim. 
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RAGIB B. (Kütahya) — Bendenizin takri

rim, Hükümetin teklifinin kabulü merkezindedir. 
REÎS — Mazhar Müfid Bey! Son zamla bera

ber faslın yekûnu ne ediyor?. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — (42 756) 

lira edivor. 

RKtS — 215 nei faslın yekûnunu (42 756) li
ra olmak üzere reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Beş dakika teneffüs. 

Hitamı celse; saat : 3,42 

ÎKİNCÎ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,15 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf B. (Kayseri), Hakkı B. (Van) 

REİS Efendini celseyi açıyorum. 2.16 ncı fasıl okunacak. 

F. M. Nev'i muhassasat 

216 Darülhilâfe Medresesiyle mülhakat 
medar i si masarifi 

1 Merkez masrafı 
2 Mülhakat masrafı 

İki vüz on altıncı faslın vekûıuı 

Encümeninin 
1337 senesi 

tenkihatiyle 1338 senesi için. 
1337 se- Birinci Avans t

 A- N 

nesi Muva- Kanunu Muvazenei 
zenci Ma- tadilâtına Maliye 

üye Encü- göre 1338 se- Hükümetçe Encüme-
menince ka- nesi için tes- teklif ninee tek-
bul olunan bit olunan olunan lif olunan 

0 
2 500 

2 500 

>00 

2 500 

0 
4 000 

4 000 

0 
2 700 

2 700 

MAZHAK MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis Bey 
bu fasıl tashih olunacak. 216 ncı faslın yekûnu 
4 500 liradır. 

REİS — Pekâlâ tashih edilsin efendim. Bu 
fasıl hakkında SÜZ istiyen var mı? Söz istiyen 
yoktur. 216 ncı faslı 4 500 lira olarak reyi âlini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Fasıl, kabul edilmiştir. 

431 
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1337 senesi 

Encümeninin 

F . M 

217 

İ. Nev'i nıuhassasat 

Üçüncü kısım - İdarei vilâyat memu
rini ilmiye 

1 Mülhakat müftüleriyle vilâyat ve el-
viye müftü müsevvitleri maaşatı 

2 Müderrisin ve vaizler 

217 nci faslın yekûnu 

Üçüncü kısmın yekûnu 

1337 se
nesi Muva-
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul olunan 

34 000 
4 500 

38 500 

38 500 

Henkihatiyle 
Birinci Avans 

Kanunu 
tadilâtına 

göre 1338 se
nesi için tes-
bit olunan 

34 000 
2 250 

36 250 

36 250 

1338 senesi için 
A 

r 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

34 000 
26 000 

60 000 

60 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

34 000 
5 000 

39 000 

39 000 

ŞER'İYE VEKÂLETİ MEDRESELER MÜ
DÜRÜ UMUMİSİ AKSEKİLÎ AHMED HAMDİ 
Ef. — Efendim bu iki yüz on yedinci memurini 
ilmiye faslında müftüler var, müsevvitler var, bir 
de müderrisin ve vaizler demlen bir şey var. Müf
tülerle, müsevvitlere ait bu fasılda bir fazlalık 
yoktur. Yalnız müderisîn ve vaizlerde biraz faz
lalık var; bunu izah edeceğim. Geçen sene Muva
zenei Maliye Encümenince müderrisin ve vaizler 
namına verilen dokuz bin on beş lira tayyedilmiş 
ye bu para 314 medreseye veriliyormuş. Bunlar 
belki bir hata v6 anlaşılmamazlık neticesi olarak 
birdenbire tayyedilmiş, halbuki müderrisin maaşı 
denilen bu maaşın bir kısmı yirmi seneden beri, 
diğer kısmı on beş seneden beri verile gelmiş 
bir maaştır. Bunların bir kısmı İstanbul'da vak
tiyle 150 kuruş maaşla taşralara gönderilmiş 
olan vaizlere veriliyor. Bir kısmı da 1325 se
nesinde Meşrutiyetten sonra müstahikkin fas
lından değil fakat yine müstahikkine verilmek 
üzere bâzı kazalara, livalara, vilâyetlere, birer 
vaiz göndermişler; onlara verilmiş. Bunların 
Hemen hepsi ikişer yüz kuruş maaşlıdır. Geçen 
sene bu maaşlar arz ettiğim veçhile anlaşılama
mış. Bunların vazifesi yoktur denilerek hepsi 
tayyedilmiş ve sonra şunu da arz edeceğim ki 
hattâ o sırada maaşları tayyedilmiş olan zeva
tın birçoğu memleketi için köylerde, kasabalarda 

geziyor, vazediyor ve hükümeti milliyenin meş
ruiyeti hakkında vaiz ve irşatta bulunuyorlardı. 
Tam o sırada maaşları kesilmiş ve onlar bazı 
yerlerde mütemadiyen vazifelerine devam etmiş, 
kendilerine maaş verilmiştir. Bunların fedakâr
lığına bakarak oranın mülkiye memurları ken
dilerine takdirname yazıyorlar. Ve buraya da 
diyorlar ki «Bunlar Hükümeti Milliyenin meşru 
iyetini anlatmak için şu kadar fedakârlıkta 
bulunmuşlardır. 200 kuruş maaşları 400 kuruşa 
iblâğ edilsin» Vekâletten cevap veriliyor. «Bun
ların maaşları bütün, bütün kesilmiştir şimdiye 
kadar aldıklarını da derhal istirdad edin» 
deniyor. O vakit emrin karşısında adeta onların 
maaşının tezyidini talebedenler şaşıyor, yani 
kendileri sebebolmuş gibi bir vaziyette ka
lıyorlar. Bilâhara taşrada medarisi ilmiye açıl
dığı cihetle bu paranın bir kısmı taşrada tedri
satı ilmiyede bulunan zevata verilmek üzere Mu
vazenei Maliye 9 015 liranın 2 '500 lirasını kabul 
ediyor. Bu 2' 500 lirayı kime vereceklerini tabiî 
şey ediyorlar. Yani 314 kişiden ancak medrese
de ders okutanların bir kısmına yani (97) 
müderrise veriliyor, mütebakisi • maaşsız kalıyor. 
Tamam bir seneden beri maaşı kesilen bu ze
vatı kiram Şer'iye Vekâletine, Meclisi Aliye is
tidalarla müracaatta bulunuyorlar ve diyorlar 
ki : hangi kanuna, hangi maddeye tevfikan kes-
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tiniz. Biz şu kadar sene tekaüdiye verdik. Biz 
vazifede devam ediyoruz. Bu suretle maaşları
nın yeniden bütçeye ilâvesi teklifinde bulunu
yorlar. Fakat haddizatında bakıyorum ki eğer, 
biz bunların maaşını katedersek, bunların zaten 
maaşları, İstanbul'da faslı mahsusunda var. 
Devanı ediyor ve şimdi oraya merbut bulunanlar 
o maaşı alıyorlar. Hiçbir sebep göstermiyorek 
bunların maaşlarının kat'edilmesi bilhassa bu 
sırada, onlardan istifade edeceğimiz bir za
manda hâlâ maaşlarının verilmemesi muvafık 
«olmasa gerektir. Bunun için bendeniz kat'- ! 

edilen maaşlarının ve bununla beraber i 
I 

medarisi ilmiyede tedrisatı ilmiye ve 
fenniyede bulunan müderrislere de veril- '. 
mek üzere 17 bin liranın daha maddeye ilâve- ! 
si suretiyle yekûn 26 bin liradır. Geçen sene ; 

kat'edilen 9 bin lira ile bu gösterilen 17 bin 
lirayı daha zammediyoruz ki, mecmuu 20 bin li
ra ediyor. İşte Vekâlet meblâğın bütçeye vazı 
ve ilâvesini teklif ediyor. (Muvafık sadaları.) j 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim 217 i 
nei faslın muhtevi olduğu iki maddeden birin- •• 
eisindc . mülhakat müftüleri ile vilâyat ve el- ! 
viye müsevvitleri maaşatı, ikinci maddesinde [ 
müderris ve vaızlar maaşı namı altında iki ; 
kalemde 39 bin lira Muvazenei Maliye Encüme- I 
ninee teklif olunuyor. 60 bin lira da Hükii- j 
metçe teklif olunuvor. Ser'ive Vekâleti büt- : . . . ( 
çesmi müzakere ettiğimiz esnada Heyeti ('eli- ! 
lenize birçok hususa t arz edildiği gibi if tanın ; 
derecei ehemmiyetini ve bunun teşkilâtı Hü- ' 
küınetteki mevkiini arkadaşlarımız bütün kud- ; 
reti ilmiye ve fesahati lisaniyeleri ile Heyeti : 

Cclilenize bildirdiler ve bendeniz de binaya ; 
bir noktayı ilâve etmek istiyorum ki - Teşkilâtı I 
Esasiye Kanunumuzun birinci maddesi büâ- S 
kaydüşart hâkimiyeti millete vermekte ve onnn i 
dördüncü veyahut da rakamını tâyin edemiyo- \ 
rum. Yedinci maddesi bilâkaydüşart kendisi- j 
nin idaresine hâkim olan millet umura idareci ! 
hususunda vücuda getireceği kanun ve nizama- j 
ti, teşkilât ve içtimaiyata mütaallik esasatı esa- i 
satı fikhiyeden alacağını tasrih ve teşvik et j 
mis olmasına binaen teşkilâtımızın hiçbir za- j 
man doğrudan doğruya esasatı fıkhiye ve Şer'i- f 
yeden avrı bir şev olmadığını hatırlatmak iste- I 

- i 

rım. Burada hiçbir arkadaşımızın Teşkilâtı [ 
Esasiye Kanununun o maddesini ve hâkim iye- -. 
tin bilâkaydüşart milletin olduğunu unutmuş 
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idiğini katiyen tasavvur edemem. Hepsinin hâ-
tırmdadır. Bizim Hükümetimiz Hükümeti ak
liye değil, akıl ile tâyini hakayikı Âliye eden 
şer'i ile memzuç bir Hükümettir. 

SELÂHADDİN B. (Mersin) — Asıl han
gisidir? 

MÜFİD Ef. (D,evamla) — Arz edeceğim. 
Şerayii Âliyeyi akıl ile meczederek vüeude 
getirilecek bir hükümette takibedilecek esa-
sat yine fıkhın, Şer'in esasatı olmakla beraber 
akıl ile nakil, taaruzettiği zaman akıl tercih, 
nakil tevil edilmek suretiyle vücudu beşerde 
hâkim olan aklın nakilden ayrılmadığını ispat 
ederek, bu Hükümeti Celilei İslâmiyeyi idare 
etmekte bulunuyoruz. Şimdi bu suretle mem
zuç bir Hükümeti İslâmiyeyi teşkil eden biz 
Türkler ayrıca bir kudreti, ayrıca bir kuvveti 
haiziz ki, o da Hilâfeti lslâmiyedir. Evet Hilâ
feti İslâmiyeyi uhdemizde cemetmiş bir Hükü
metiz. Saltanatı Muhammedi'yenin vücuda ge
tirdiği.. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Saltanat 
değil, Hazreti Muhammed'de saltanat yoktu. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Merhamet •• bryu-
run, ispat edeceğim... Saltanatı Muhammedi'-
yenin vücuda getirmiş olduğu bu teşkilâtı islâ
miyeyi... 

BESfM ATALAY B. (Kütahya) — Saltanat 
değildir. 

HAC! TEVFİK Ef. (Kângırı) — Tâbir sa
kat ise de tevil mümkündür. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Besim Atalay Beye 
karşı yine ısrar ederim ki, saltanatı suıiye ve 
mâneviyesi bütün dünyada kendisini gösteren bu 
İslâm Hükümetin şaşaasını inkâr edecek bir 
fert tasavvur edemem. 

' BESİM ATALAY B. (Kütahya) --- Efendi 
ben inkâr etmiyorum. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Besim Atalay Be
yin beyanatını biz kemali sükûnetle dinledik 
ve beyanatına hürmetkar olduk. Beyanatı ara
sında zuhulen vuku bulan bâzı hatalarından do
layı muahezeye kıyam etmedik ve etmek de 
hakkımız değildir. Kendisinden istirham ede
rim, beyanatımız kasdi bir esasatı takibetmek 
değil, beyanatımız vicdani, derunidir. Bütün 
arkadaşlarımız bu millet için en büyüjkvmusibet 
olan ve onun gerilemesine sebebolah^çhaleti yık
mak hususunda mütalâalarını; söylüyor, dert
lerini döküyor.. Onu maaşşükrarr dinlemeliyiz; 
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ve kabul etmeliyim... Şimdi sadri islâmda bu | 
islâmiyetin doğrudan doğruya müessisi olan I 
Hazreti Fahri âlemin zamanında vukubıtlaıı I 
ihtilâf atı halleden mahkeme hangi mahkeme I 
idi? Sorarım? Esasa ti islâmiyeyi hududu islâ- I 
miyeyi yıkmak istiyeıı düşmanlara karşı harbe- I 
den, hudutlarda, Uhut muharebesinde, Bedir I 
gazasında ve diğer gazalarda canını, malını ve i 
her şeyini ortaya koyup, feda edip bu islâmi- I 
yeti kurtaran acaba Saltanatı Muhammediye J 
değimliydi? Rica ederim efendiler, saltanatın I 
mânasını bendeniz zatıâlinizden daha iyi bi- I 
lirim. I 

Eğer; saltanat kelimesinin lügat ve istilân mâ- I 
naşı hakkında ders okuyacaksak okuımıyalım... i 
Mademki Sadrı İslâmda müftü olan Hazreti Sıd- J 
dik, daha doğrusu hâkim olan Hazreti Muham- I 
med hükme razı olmıyanlarm kendisine imanı I 
olmadığım Cenabı Allah «Felâ ve. Rabbüke lâ yü'- I 

mimûne hattâ yuhakkimûke fima seçere beynehüm» I 
ayeti eelilesinde kasem ederek beyan buyuruyor. I 
O halde, biz elbette ilâ yevmilkıyame onun hâki- i 
miyetini muhafazaya, çalışacağız ve öleceğiz* I 
Bunda lıiç şüphemiz yoktur. (Hay hay; sesleri) I 
Şimdi bu suretle teessüs eden, bu suretle hakkı, I 
bâtılı tefrik eden, hak mabudu, bâtıl mabudu, I 
değil, hak ile bâtılı tefrik eden bir kitabın cemi- I 
yeti islâmiye için bahşettiği, vücuda getirdiği I 
esasatı bulabilmek ancak belâların âzami olan i 
cehlin yıkümasiyle mümkündür. Bu cehlin yıkıl- I 
masında deminki fasılda darülhilâfe medresele
ri doğrudan doğruya medresei âliye olmak üzere I 
telâkki buyuruldu. Onun hakkında beyanatta 
bulunuldu ve hattâ birçok muhterem arkadaşları-
mız kanaatlerimize muvafık olarak »söyledikleri 
halde, biraz da yanlış anlaşılan noktalar oldu ki 
onu da bendeniz arz ve izah etmek isterim. Mese
lâ; Hüseyin Avni Bey biraderimiz buyurdular 
ki : (O mesele geçti; sesleri) Rica ederim; müsaa
de buyurunuz. Hüseyin Avni Bey biraderimiz bu- I 
yurdular ki; bizde mekteple medrese kelimeleri
ni yanlış anlamak ve mefhuma yanlış girmek su
retiyle mekteple medrese arasına atılmış nifak 
ve şikak tohumu vardır. Mekteple medrese arası
na atılmış olan o nifak ve şikak tohumunu izale 
etmek, ancak but ikiye ayırdıkları daireleri tevhid-
etmekle olabilir. Binaenaleyh; nifak ve şikakm 
Maarif mekteplerinde de, ve medreselerde de olması 
kabul edilemez, bunu yıkın, tahribedin! Dediler. 
Bu yanlış anlaşıldığı için bendeniz izah etmek is- I 
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tiyorum. Maariften maksat doğrudan doğruya 
cehlin izalesi için irfan müessesatı açmaktır. Bun
lar da evlerdir, mekteplerdir. Cehlin izalesi han
gi evde yapılacaktır? Medrese ne demektir, mek
tep ne demektir!. Bugün gazetelerimizde maaşşük-
ran görüyoruz ki, darülfununlardaki muallimine 
müderrisin tesmiye olunuyor. Müderrisin bir ara
ya gelerek aralarında dersleri taksim ediyorlar. 
Mesele tedrisat meselesi olduğundan dolayı mek
tep meselesi mektep zihniyeti - lâtife olarak arz 
ediyorum - şuradan inbias ediyor, zannederim. 

Vaktiyle medariste mektup yazacak kudreti 
olmıyan hocalarımız vardı. îlim noktai nazarın
dan yeditulâya malik, fakat zavallı bir mektup 
yazamaz. Mektup yazamadığından dolayı demiş
ler ki, bir de mektup yazacak adam yetiştirecek 
bir yer açalım, oraya da mektep diyelim. (Han
deler) Mektebin mânası lisanı Arapta yazıhane 
manasınadır. Yazıhane mânasına olduğundan 
dolayı mektep denilmiştir. Yoksa bunların hep
si medresedir. Şimdi efendiler! Medreseye ge
lince; medresede ne okunacak? Ne okuyacağız? 
Burada buyuruldu ki medreselerdeki tahsili 
ikiye ayıralım. Elbette ayırmak lâzımdır. Biri
si tahsili iptidai, diğeri tahsili âli. Tâlisi de 
olacak tabiî; dereeatı itibariyle. (Bu fasılda 
yok sesleri) Nasıl yok efendim, görmediniz mi! 
Müderrisleri, taşra medarisi ilmiyesi hakkında
ki maddeyi göı*mediniis mi? 200 kuruş maaşla 
tedrisat yaptıracağız. Şimdi taşradaki medaris, 
medarisi ilmiye olmakla beraber iptidai şekilde 
bir medresedir. Halbuki bu medreselerin iptidai 
şekilde olmadığını ispat edeceğim. Taşra me-
darisinde ilmi hadis okunur, ilmi fıkıh okunur, 
taşra medarisinde ilmi hikmet okunur, ilmi tef
sir okunur, ifani tarih okunur. Bunlar okundu
ğu halde Darülhilâfe medresesi bir şekle, bir 
usule girdiğinden dolayı oradaki müderrisin 
bin kuruş, sekiz yüz kuruş maaş alıyor da... 

VEHBÎ Ef. (Konya) '— Kabul olunacak 
efendim, kabul olunacak. 

' MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Taşra medarisin-
deki müderrisine verilen parayı tetkik edi
yorum. Bir tane müderrise 850 diğerlerine 300, 
500 kuruş görüyorum. Rica ederim, tedrisatı 
aynı tedrisat olduğu hâlde bunların bir tanesi 
850 kuruş alıp da diğerleri neden 300, 500 ku
ruş alsın. Taşradaki cehli bu suretle mi izale 
edeceğiz? 
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ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 

Tezyidi için takrir veriniz. 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Hükümet 26 bin 

lira teklif etmiştir. Encümen 5 bin lira ka
bul etmiştir. Meclisi Âliniz encümenin kabul 
ettiği beş bin liranın Hükümetin teklifi veçhile 
26 bin liraya iblâğını kabul buyurduğu takdir
de asıl meselenin, derdin büyüğü olan taşrada
ki cehlin izalesine sebebolur. Binaenaleyh Hü
kümetin teklif ettiği 26 bin liranın kabulünü 
teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim Şer'iye Vekâleti Celilesi namına burada 
izahatta bulunan memur efendi hazretleri bu
yurdular ki bu müderrisin, vaizler maaşatını 
geçen sene encümen kesmiş. Encümen kesone-
miştir. Ancak Şer'iye Vekâleti Celilesinden ge
çen sene encümene gelen memur efendinin be
yanat ve talebi üzerine kesilmiştir. Hattâ en
cümen niçin bu müderrisin •maaşatını kesiyor
sunuz diye sorduğu zaman demiştir k i ; meselâ 
filânca yere dörder yüz kuruşla iki müderris 
getirilmişken; tutmuşlar, bu sekiz yüz kuruşu 
mahallinde altmış kişiye taksim etmişlerdir. 
demişti. Yani iki müderrise dörder yüz kuruş
tan sekiz yüz kuruş verilmesi lâzımgelirken 
kırk kişiye kırkar kuruş, ellişer kuruş tevzi et
mişler. Sebep kırk kuruş maaşı asli olsun. Fa
kat 1 800 kuruş tahsisatı fevkalâde ulsm.. İş
te geçen sene bu suretle 2 250 liraya tenzil 
olunan bu parayı bu sene encümen beş bin li
raya çıkarmıştır. 

FEYZİ EF. (Malatya) — Nerede olmuş
tur 1 

MAZHAR MÜFİI) B. (Hakkâri) — Kah
vehanede olmuştur. Nerede olacak? Encü
mende olmuştur. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Bu. tahsisi maaş 
hangi vilâyette olmuştur? Anlıyalım. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Şimdi 
efendim bu sene encümenin kabahati yoktur. 
G-eçen sene Heyeti Aliyeniz bunu, böyle ve bu 
suretle kabul etmiştir. Bu sene, geçen senenin 
iki misli, yani beş bin lira etmiştir. Fakat He
yeti Aliyeniz arzu ederse Hükümetin teklifi 
veçhile kabul eder. Yirmi altı bin lira yapa
bilir 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Encü- ' 
menin kabul ettiği beş bin liranm teferruatı 
hakkında izahatı yoktur. Yani bu ne parası- , 
dır? I 
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MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Müfre

datı vardır efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müfre

datı yoktur efendim. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Müfre

dat var efendim. Demin Tedrisat Müdürü Umu
misi Bey buyurdular ki, müterakim nıaaşatı ve
rebilmek için Hükümetin teklif ettiği meblâ
ğın kabulü lâzımdır. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Hükümetin tek
lif etmiş olduğu bu yirmi altı bin liranın kabu
lünü teklif ettiler. Encümen bu müterakim 
maaşatın verilmesi için bu yirmi altı bin lira
nın verilmesinde neden te.reddüdediyor? Ve 
bu müterakim maaşatın verilmesi için yirmi 
altı bin lirayı kabul etmekte ne gibi mahzur 
görmüş? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Geçen 
sene Heyeti Celüeniizin emriyle tenzil edilen 
bu parayı biz nasıl koruz? Geçen sene, siz bu
nu tenzil ettiniz. Bu sen'e arzu ederseniz kor
sunuz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Encümen 
beş bini kabul etmiştir. Müfredatı yoktur. Med-
resei ilmiye müderrisleri düye fasılda vardır. 
Hükümet teklif etmiştir. 

REİS — Belki bir yanlışlık olmuştur. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Muva-

zenei Maliye Encümeni hanelinin karşısı boş
tur. Söylesin. Bu neden böyle boş kalmıştır? 

'REİS — Encümence teklif olunan yoktur. 
Fakat Hükümetçe teklif olunanda vardır. De
mek ki tekrar basılması unutulmuş, öyle ola
caktır. 

ŞER ÜYE VEKÎLÎ ABDULLAH AZMİ Ef. 
— Efendim Hükümetin teklifinde vardır. Ve bu 
teklifde taksim edilmiştir. 

F'EYZÎ Ef. (Malatya) — Medresede müder
rislere verilen yirmi 'altı bim lira hiçbir vakit t 

haizi ehemmiyet değildir. Hiç ehemmiyeti yok
tur. Yalnız sellemehüsselâm, Şer'iye Vekilinden 
rica ederiz, ki hocalara 200 kuruş, 150 kuruş, 
300 kuruş verip de pıarayı heder etmesin. ('500) 
kuruş versin, bin kuruş versin. Vazife istesin. 
Yüz elli kuruş alırlar, vazife görmezler. Hangi 
hocaya gidersek «Ne yafpayım bu parayla mai
şetimizin temini pek güçtür» der ki doğrudur. 
Ayakkabısına verse yine kâfi gelmez. Evet. Efen
di Hazretlerinden rica ederim ki' her memlekette 
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bir medrese ihdas «tein. ©ucalara versin. Binaen- I 
aleyh zamana ait ibir hoca koysun. OBin kuruş 
versin, tş çıkarsın. Yüz elli ıkuruşla ne çıkar! 
Sonra tefelini müftülerin müsevriitlerine, bun
ların parası fazladır. Müftüler ayda veyahut 
senede bir veya iki defa veya beş fetva veriyor
lar. 

FEYYAZ Alil B. (Yoagad) — Kaldıralım 
mı! Lâğvedelim mi? 

FEYZİ Bf. (iMalatya) — Gerek vilâyatta, 
gerek sancaklarda müsevvit yerine onlara ve
rilen parayı müderrisliğe versinler. Müderris iş 
•görsün. talebe yetiştirsin. Bu ^suretle fazla para 
telef olmasın ve bu 26 bin lira da heder ol
masın. 

VEHBÎ Bf. (Konya) — Kifayet takriri var
dır. Refe Bey kifayet takririni reye koyunuz! 
(Müzakere kâfi değil sesleri) 

REİS - - Takrir var. Müsaade buyurun efen
dim. Kabul buyurmazsınız efendilm. 

REFİK ŞEVKET B. OSarubah) — On kişi 
söz alır. İki kişi söz söylemekle kifayet reye mi 
konur efendim? 

REÎS — Takriri reye koymaya, mecburum. 
ZİYA HURŞÎD B. (Lâzisfran) — Nizamna

meyi efendiye takdim buyurunuz. 

REÎS — Heyeti Oelile kâfi görmezse devam I 
eder*. Benim vazifem reye koymaktır. Kabul et
mezseniz sabaha kadar devam edem... Müzake
reyi: kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzake
renin kifayeti ekseriyetti azîme ile kabul edil
miştir. 

YAHYA GAIÜB B. (Kırşehir) —Aleyhinde 
söz söyliyeceğim. (Geçti o «adadan) 

REÎS -— Müsaade buyuran efendim. Hükü
metin bir teklifi var. Beş bin lüra yerine yirmi 
altı bin liranın, kafbulünü, yani yirmi bir bin li
ramın zammını teklif ediyor. Bu maddedeki beş 
bin liranın 26 b&n liraya iblâğım teklif ediyor. 
Muvazenei Maliye Rneümeni buna ne diyor? 

MAZHAR J1ÜFÎD B. (Hakkâri) — Heyeti 
ITmıumiye kabul ederse encümen de kabul eder. 

REÎS *— Efendim Hükümet 21 bin liranın 
zammını teklif ediyor. Fasıl 26 bin lira oluyor. 
Muvıazenei Maliye Encümeni ne fikir beyan 
ediyor ? 

MAZHAR MÜMT) B. (Hakkâri) — Heyeti 
Umumiye ne arzu ederse onu kabul ediyor. Ben 
bnraıdn yalnızım. Encümen yok M, ben ne di- 1 
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yeyim? Heyeti Umumiye kabul ederse encümen 
de kabul eder diyorum. Yalnız başıma encümen 
namına söz söyliyemehı efendim. 

REİS — iki tane takrir var efendim. 

Riyaseti Celileye 
Mülhakîitta müderrislik hizmetiyle- maaş 

alan vaizinin çoğu vazifesini ifa etmiyerek [ha
vaya «maş almaktadır. Vazifesini ifa eden müs-
tahilklere verilmek üzere encümenin teklifinin 
kabulünü talebed erim. 

30/8/1338 
Kütahya 

Cemil 

ZİYA HORŞÎT) B (Eâzfefcm) - - Encümen 
kabul etmiştir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey şimdi encümen âzıalariyle görüştük. 26 bin 
lirayı kabul ettik efendim. 

SALÂHADT>ÎN B. (Mersin) — Encümen
den bir sual soracağım. Rica ederim. Reye vaz'-
edilmeden evvel söz veriniz. Kanunda sarahat 
olmadığı gibi konan yirmi altı bin lira altı aylık 
mıdır? Bir senelik midir? Bir senelikse geçin iş 
ayların parası ne olacak? 

REİS — Ne yapayım efendim? Rica ederim. 
Bunun müzakeresinde soraydınız. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Sual sormak 
hakkımızdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Meselâ 
kaç vaiz olduğunu öğrenmeliyiz. 

REİS — Refik Şevket Beyefendi, bendenizin 
elimde değildir. Heyeti (-etileniz müzakereyi kâfi 
gördü. Ekseriyeti azînıe ile müzakereyi kâfi gör
dünüz elendim. 

' MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — 25 bin 
lira için müfredat vardır efendim. 

Rivaseti Celileye ' 
217 ne i faslın ikinci maddesinde müdiriyet ve 

vaizlerin tahsisatı olarak Hükümetçe teklif olu
nan yirmi altı bin liranın kabulünü teklif eyle
rim. 

30 . VIII . 1338 
Kırşehir Mebusu 

Müfid 

REİS — Birinci takrir tay takriridir. Onun 
için evvelâ onu reye koyacağını. 

(Cemil Beyin takriri tekrar okundu.) 
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REİS — Cemil Beyin takririni nazarı dikka

te alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Takrir mı/arı 
itibara alınmamıştır. 

Şimdi Hükümetin teklifinin reye konması için 
Müfid Efendinin bir teklifi vardır. Halbuki Mü-
fid Efendinin teklifini reye koymaya Hizam yok. 
Çünkü Hükümet teklif ediyor ve encümen de ka
bul ediyor. Binaenaleyh faslın ikinci maddesine 
Hükümet 21 biti lira. zammını teklif enliyor. Bu 
teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka-
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bul edilmiştir. Şu halde 217 nei fasıl 60 bin lira 
oluyor. 

SERİYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
(Eskişehir) — Evet efendim. 

REİS •—- Efendim 217 nei faslı 60 bin lira ola
rak reyi âlinizi1 vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. 217 nei fasıl kabul edilmiş
tir. 

218 nei faslı okuyoruz. 

F. M. Nev'i muhassasat 

Dördüncü kısım - Masarifi uınumiyoi 
mütenevvia 

218 Masarifi mütenevvia 
1 Talebei ulûm ve memurin harcırahı 
2 Mükâfatı teli fiye 

İki vüz on-sekizinci faslın vekûnu 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 

1337 se- Birinci Avans , 
nesi Muva- Kanunu 
zenci Ma- tadilâtına 
I iye Bncü- göre 1338 se- Hükümetçe 
ıııenince ka- nesi için tos-' teklif 
bul edilen bit olunan olunan 

1338 senesi için 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

3 000 
500 

3 500 

3 000 
500 

3 500 

3 000 
500 

3 500 

3 000 
0 

3 000 

MEDRESELER MÜDlRİ UMUMİSİ AK-
SEKİLİ AHMED HAMDİ Ef. — 218 nei fasıl
da 2 nei maddede bir şey var. Orasını arz edece
ğim : Tetkikat ve Telif atı İslâıniye Heyeti Aii-
yesi masarif atı tetkikıye ve neşriye ve tab'iyesi 
diye 20 bin lira teklif edilmiştir. O yirmi bin lira 
encümence ancak bin lira olarak kabul edilmiş ve 
on bin lira 219 nen faslın merkez masarifi müte
ferrikasına zammolunmuştur. Halbuki faslın 
ikinci maddesi olan Darülhilâfei İslâıniye mü
kâfatı nakdiyesi kalkacak o, buraya konacak. 
Hükümetin telifi 20 bin liradır. Mademki Mec
lisi Âliniz tetkikat ve telifat heyetinin on kişiye-
iblâğına razı oluyor. Ve bugün-bu heyet teşekkül 
edince faaliyete geçmesi için kitap tedarik et
mesi ve kitap neşretmesi için mutlaka paraya 
ihtiyacı vardır. Bunun için Hükişnet 20 bin lira 
kabul etmiştir. Bu virmi bin lirada fetvaha

neye alınacak olan kitaplar da dâhildir. Bina
enaleyh bunun Hükümet aynen kabulünü tekli t' 
ediyor. 

MAZILAR MÜFİD B. (Mazbata Muharriri) 
— Reis Beyefendi, Hükümetin teklifiyle Encü
menin teklifi arasında çok fark vardır. Bunu 
tetkik için encümen istiyor çok rica ederim. 

ZİYA HURŞÎT B. (Lâzistan) — Tetkikat 
ve telifat heyeti maddesi de Encümene git
miştir. 

REİS — Ziya Bey siz burada yoktunuz bu 
madde geçti. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) Mükâfat'. 
nakdiye obırak Hükümetin teklifi beş yüz lira
dır. 

ALİ KIZA Ef. .(Amasya)-— O başkadır. 
MUSTAFA TAKİ Ef. (Devamla) — Yani 

bendeniz diyeceğim ki, efendim, Tetkikat ve 
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Telif atı İslâmiye Heyeti Meclisçe kabul olun- . 
du. Ve tasdik edildi. Bu tetkikat ve telif at için 
mükâfatı nakdiye olarak konulacak rakam ne 
kadar olmalı? Bunu Heyeti Celile takdir etme
lidir. Böyle olmaz, zannediyorum. (O başka 
sadaları). 

ALÎ RIZA Ef. (Amasya) — Hariçten telif 
edilecek kitaplara verilecek. 

MUSTAFA TAKI Ef. (Devamla) — Hariç
ten telif edilecek kitaplara olsun meselenin 
ehemmiyeti takdir olunduktan sonra bu kadar 
para ile ne olur efendim? 

ALİ &IZA Ef. (Amasya) — 0 değildir. O 
aşağıda ayrıca 1 400 liradır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Mazbata Muharriri) 
— Hükümet 20 bin lira teklif etmiş. Encümen 
ise 1 400 lira kabul etmiştir. Arada çok fark 
vardır. Encümen diyor, k i : Biz Şer'iye Vekâ
letiyle birleşiriz, bunu tetkik ederiz. 

MEDRESELER MÜDÜRÜ UMUMÎSİ AK-
SEKİLt AHMED HAMDİ Ef. — İkinci 
maddede bir mükâfatı telifiye vardır. Bu
nu Hükümet beş yüz lira teklif ediyor. 
Encümen kabul etmiyor. Halbuki bu darülhik-
ıneye yani istanbul'daki Darülhikmeye ait
tir. Biz onu tayyettik, onun yerine tetkikat 
ve telifat şeysini koyduk. Yirmi bin lira tek
lif ettik. Encümen mükâfatı telifiye maddesini 
koymamıştır. Tayyetmiştir. Ve bizim teklif 
ettiğimiz yirmi bin lirayı o, ikinci maddeye 
koymuştur. Merkez masarifi müteferrikamı d e 
ğildir. Bu. Merkez müteferrikası olsa herhalde 
bu çoktur. Yirmi bin lira merkez masarifi mü
teferrikası elbette olmaz biz Tetkikatı ve Teli-
i'atı islâmiye Heyetinin neşredeceği ve tabede
ceği eserler için ve vaızlara vereceği parayı- I 
buraya koyuyoruz. Yirmi bin lira merkez ma
sarifi müteferrikası olan dört yüz lira o başka
dır. Encümen masarifi müteferrika ile Tetki
kat ve Telifatı Islâmiyenin masarifi tetkikiye 
ve telif iyesini birleştirmiş. Dört yüz lira koy
muştur. Bir kere bunda bir yanlışlık var. On 
kişilik bir heyet kabul ediliyor. Bu on kişinin 
telif ve tabedeceği eserler için zannederim. Bu 
yirmi bin lira çok birşey değildir. 

HASAN BASRÎ, B/ (Kares i ) — Çofc azdır. 
AKSEKÎLÎ AHMED HAMDÎ Ef. — Sani

yen harcırah maddesi vardır. Harcırah mad
desi üç bin lira olarak konmuştur. Halbuki 
bu üç, bjn lira Darülhilâi'elere ve sair medarise J 
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aidolan harcırahtır. Diğerlerine aidolan har
cırah konmamıştır. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Reis Bey bir 
sual soracağım. Muvazenei Maliye Encümeni 
Hükümetin şu teklifine karşı tetkikat icra 
edeceğiz dedikten sonra bunu Encümene ver
mek için hattâ reye bile koymaya lüzum yok
tur. Nizamname sarihtir. Encümene istediği 
zaman verilir. Tetkikatı ikmal edildikten sonra 
buraya gelir müzakere edilir. Binaenaleyh mü
nakaşaya lüzum yoktur. 

REİS — Fakat efendim, Encümene vermek 
için ortada birşey yoktur. Neye Encümene ve
receğiz? Hükümetin teklifini Heyeti Âliyeniz 
kabul etti mi ki. Encümene vereceğiz? Neyi ve
reyim? Müzakere edeceğiz, ondan sonra vere
ceğiz. 

MAZHAR MÜFll) B. (Hakkâri) — EiVndim 
memur efendinin beyanatından anlaşılıyor ki, 
yalnız 218 nci fasıl değil 2.1.9 nen da encümen'' 
gelmek lâzımdır. Zira bize harcırah olarak üç 
bin lira teklif etmişler. Geçen sene, biz de üç 
bin lirayı kabul etmişiz. Fakat şimdi yeni med
reseler açıldığı için yeni müderrisler tâyin edi
lecek. "Müderrisler var. Fetva Heyeti var. Bu 
zevat belki taşradan eelbedilecek ve kendi
lerine harcırah verilecek. Onun için bunun tez
yidini talebediyorlar. Ve biz de bunu tetkik et
mek üzere encümene istiyoruz. Sonra yine 219 
ncu faslı da Şer'iye Vekâleti masarifi mütefer
rika maddesine 20 400 lira koymuş. Fakat bunu 
encümen 1 400 liraya indirmiştir. Şimdi anla
şılıyor ki, masarifi telifiye olarak 218 nci fasla 
konacak imiş. Mademki böyledir. Biz bunu o 
niyetle tenzil etmişiz. O halde 218 fasıl ile 
219 ncu faslın bu maddesine yirmi bin liranın 
ilâvesi lâzımgeliyor. Biz rica ediyoruz. Bunu 
bize veriniz tetkikat icra edelim. Ondan sonra 
Heyeti Aliyenize takdim ederiz. 

REİS — Şimdi efendim daha mesele müza
kere edilmemiştir. Meselede bir sehiv olduğu anla
şılıyor. Encümen diyor ki, fasıldan fasla para 
geçmiştir. Bir yanlışlık vardır. Münasip görü
yorsanız bu üç faslı encümen tekrar tetkik et
sin. Gelecek îçtimada müzakere ederiz. (Hay, 
hay, sadaları) 

NUSRAT Ef. (Erzurum) --* Efendim, me
sele encümene gitmezden evvel bendenizin ufak 
bir mütalâam var, onu arz edeceğim. 

REİS — Efendim, encümen istedikten sonra 
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vermemek elimizde değildir. Nizamname sarihtir. 

NUSRAT E l (Emmim) — Halbuki Hükü
metin teklifi de yanlıştır. Daha fazla para ver
mek lâzımdır. 

REÎS — Onu geldikten sonra müzakere ede
ceğiz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Şimdi 
efendim bir yanlışlık daha vardır. Hükümet 
harcırah maddesine zam teklif ediyor. Bu zam
mın miktarı söylenmelidir. Yoksa biz kendi ken
dimize zam yapamayız. Heyeti Umumiye bunu 
kabul etmedikçe biz kendi kendimize zam yapa
mayız. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Et*. 
(Eskişehir) — Efendim bizim teklifimiz encü
mence ayrı maddeye konmuş. Yani biz masarifi 
telifiye maddesinde teklif etmedik. Yukarda, mü
kâfatı telif iye maddesi vardır. Orada teklif et
tik. Bu encümene gitsin, yalnız harcırah maddesi 
vardır ki, bu maddeyi encümende müzakere etti
ğimiz vakit, tabiî Meclisin kabul ettiği adedi âza 
o zaman kabul edilmemişti. Bugün on dokuz âfea 
kabul ettik. İhtimal ki bu azaları gayet uzak yer
lerden getireceğiz. Bütçede üç bin lira harcırah. 
vardır. Halbuki Meclisi Alinin kabul ettiği esasa 
göre harcırahın tezayüdetmesi lâzımdır. Binaen
aleyh harcirahm on bin liraya iblâğını teklif edi
yorum. Buı, burada müzakere edilmez... 

REİS — Efendim; Hükümet yeni kabul et
tiğimiz şerait dâhilinde üç bin lira harcırahın 
az olduğunu nazarı itibara alarak bunun on bin 
liraya iblâğını teklif ediyor. Bu teklifi nazarı iti
bara alırsak bunu da encümene göndermek iea-
beder. 

HASAN B. (Trabzon) — Nazarı itibara alın
dıktan sonra mı encümene gider Reis Bey? Bütün 
usulleri alt - üst ediyorsunuz. 

REİS —• Rica ederim efendim. 
HASAN B. (Trabzon) —' Böyle bir teklif 

üzerine nazarı itibara alınmaz. 
REİS — Ya nasıl olur efendimi 
HASAN B. (Trabzon) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
HASAN B. (Trabzon) — Efendim; Şer'iye 

bütçesinin ihtiva ettiği hidematı nafıaya fazla 
para verilmesi taraftarıyım. Müsaade buyurur
sanız biz Şer'iye bütçesinde, bütçe usulü tetkikin
den büsbütün ayrıldık. Böyle bütçe çıkarmanın 
imkânı ve ihtimali yoktur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — İşte çıktı. 
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• HASAN B. (Trabzon) — Çıktı ama, bütçe

nin de canı çıktı. Böyle Hükümetin bidayeten vâ
ki olan teklifi encümence tetkik ve tenkis edildi 
mi Hükümet noktai nazarını burada müdafaa 
eder ve kendisinin teklifinde ısrar eder. Heyeti 
Celile hakem vazifesini ifa eder ve bir cihetin 
noktai nazarını kabul eder. Burada Hükümetin 
bidayeten teklif etmediği, encümence tetkik 
edilmiyen bütçeye taallûku olmıyan bir masraf, 
bütçenin esnayı müzakeresinde zamaim şeklinde 
Hükümet tarafından teklif edilemez. Binaena
leyh. böyle vâki olan tekliflerin bidayeten bura
da müzakere olunmasına imkân yoktur. Muva-
zenei Maliye Encümenine sevk olunur. Şimdi 
iki fasıl müzakere edildi. Ye her iki fasla da 
muhtelif zanıaim icra edildi. Halbuki elimdeki 
lâyihaya bakıyorum, mükâfatı Telifiye madde
sine Hükümetin bidayeten teklifi 500 liradır. 
(Hayır sadaları) Cetvel öyledir efendim. 

REİS — Efendim yanlışlık olmuş. 
SERİYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 

— Efendim bizim teklifimizi yanlış koymuşlar. 
Encümen cetvelin yanlış olduğunu da söyledi. 

HASAN B. (Trabzon) — Cetvel elimdedir. 
REİS — Efendim encümen itiraf etti ki, en

cümenin teklifinde, sehiv vardır. 
MAZHAR MÜFİD B. — Yanlış basılmıştır. 
REİS — Efendim encümen yanlış basıldığını 

da söylüyor. 
ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 

— Rica ederim efendim, biz yirmi bin lira tek
lif ettik. Encümen bin lira verdi. Katiyen ben 
yalan söyüyemem. 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim bende
nizin istirhamım Hükümetin yeni teşkilâta göre 
ne gibi tekâlif varsa... 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
— Ben yalan söyliyemem. 

REİS — Rica ederim, Abdullah Azmi Efen
di oturunuz. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. 
— Reis Bey rica ederim maksatları ne ise söy
lesinler. Âdeta bahane arıyorlar. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) ~ Ben en-
cümende bulunamadım ama maruzatımı... (Encü* 
men namına söylüyor, sadaları) 

REİS — Encümende bulunmadı diyorlar da 
onun için söylüyorum diyor. Hasan Beyefendi 
yanlış olmlış diyoruz. 
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HASAN B. (Trabzon) — Bundan evvelki 

yirmi bin lirayı encümen kabul etmiş midir? 
REİS — Efendim burada kabul ettiler. 
HASAN B. (Trabzon) - ~ Oldu mu bu ! 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Elli imzalı 

takrir vardır. 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim usule ri
ayet edilmelidir. Bu elli imzalı takririn talebet-
tiği hizmet Muvazenei Maliye Encümenince bi-
dayeten tetkik edilecek ondan sonra aidolduğu 
yere gelecektir. 

REİS — Hasan Beyefendi encümen diyor ki : 
Yirmi bin lira için tetkikat icra ettik ve kabul 
ettik. Ben ondan bahsediyorum. Encümen bura
da toplandılar, kabul ettiler. 

HASAN B. (Trabzon) '—- Müsaade buyuru
nuz. Burada toplanmayı anlamam. 

— — w — * • 

2. — Gazianteb Mebusu Şakin Efendiyle ar
kadaşlarının, Kilis muallimlerinin tahtı silâha 
davet ve şevklerine dair suali ve Maarif Vekili 
Vehbi Beyin tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Bâzı taraflarda ezcümle daireı intihabiye-

miz olan Kilis'te muallimlerin tahtı silâha da
vet hatîâ sevk olunduklarını istihbar ettiği
mizden bu bapta ne düşündüklerini Müdafaai 
Milliye ve Maarif Vekâleti celilelerinden sual 
ederiz elendim. 

29 Temmuz 1338 

Gazianteb Gazianteb 
Şahin Yasin 

<1 M. Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Hulâsası: Muallimlerin tahtı .si
lâha davet edilmesine karşı Ve
kâletçe ne düşünüldüğü hakkın
da Gazianteb Mebusları tarafın
dan verilen sual takrir:, üzerine 
yazılan cevap hakkındadır. 

Muallimterin tahtı silâha davet edilmesine j 
karşı veRâleti âciziee ne düşünüldüğü hakkın- i. 
da Gazianteb mebusları tarafından verilen su- ; 
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REÎS — Meclisi mebusanlarda hep burada 

toplanılır ve burada yapılır. 
; HASAN B. (Trabzon) — Af buyurunuz be-
| nim kanaatim böyledir. Bu bütçenin fusul ve 
! mevaddı üzerinde Hükümetin ne gibi tekâlifi 
j cedidesi varsa bunları toptan encümene verelim. 

Encümen fasıllarını yapsın, buraya bildirsin. 

RElS — Efendim burada üç fasıl kaldı ki, 
üçünde de birçok tashih olunacak nıkat var
dır. Bu üç taslan encümene gitmesi icabediyor. 
Yani 218, 219, 221 nci fasılları encümene gön
deriyoruz. Encümende tetkik edildikten sonra 
ilk içtimada tabiî ruznamemizdedir. Müzakere 
eder, meseleyi hallederiz. 

Yarın içtima etmek üzere celseyi tadil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,10 

l 
al takriri üzerine berveçhiati arzı malûmat olu
nur: 

1. Acizlerinin vekâlete intihabım tarihin
den beri memleketimizin en ziyade muhtaç bu
lunduğu maarif ve mualim işlerine zamanın 
bahşedebileceği imkân dairesinde âzami bir 
ehemmiyet atfedilmiştir. 

2. Bu bapda sarf edilen mesai neticesinde 
ve Müdafaai Milliye Vekâletiyle cereyan eden 
muhabere ve mükalemeden sonra vekâleti mü-
garünileyha tarafından 3 Kânunusani 1338 tari
hinde bilûmum ahzı asker kalemlerine berveçhi
ati tamim gönderilmiştir. «Hizmeti maksura er
babından bulunmak hasebiyle celpleri emrolu-
nan mektep muallimleri en yaikm hastaneler 
heyeti sıhhiyeierince muayene edilerek derhal 
mekteplerine iade olunacaklardır. Bunlardan 
gayri müsellâhaya ayrılmış olanlar şimdilik su
reti muti aka d a- terk ve tecil edilecekleri ve hiz
meti müsellâhaya tefrik olunanların da verile
cek cınr» kadar,tehiri şevkleri.» 

•'!. .Bilâhara 1.3,17 teveJlütlülerin celbi üze
rine yapılan teşebbüs neticesinde ve bu sinde 
bulunan muallimlerin 1.338 senesi Temmuz ni
hayetine -kadar tecillerine, müsaade istihsal 
edilmiştir. 

4. Leffen arz ve takdim kılman iki kıta 

440, 
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cetvelin mütalâasından müsteban buyuru laca ğı | 
veçhile elyevm ifayı vazife eden darülmualli- I 
minlerden mezun ve gayrimezun 1.31.6, 1317 
tevellütlü dört yüz muallim vardır. Muhtelif | 
darülmualliminlerin bu sene mezunlarından da j 
(117) efendi mevcuttur. Bugün bunlar silâh 
altına davet olunmaktadır. Memleketimizin mu-
ali imsizi iğini mehmâemken tahfif etmek, bir 
e ok mekteplerin kapanmasına mahal bırakma
mak üzere yekûnları ufak bir adedden ibaret 
bulunan • salifülarz efendilerin ve hiç olmazsa \ 
vilâyatm birçok fedakârlıkla yetiştirdikleri da-
rülmuallimin mezunlarının tecilleri hakkı.-ıda 
Müdaf'aai Milliye Vekâlet-iyl*1 Heyeti Vekileye 
vukııbulan müracaat semeresiz kalmıştır. 

F>. Mekteplerimiz aynı zamanda ordumuzun 

İçtimai Âti 

1. -— Zaptı sabık hulâsası j 
2. — Evrakı varide j 
1. — Taşra darülhilâfe medreselerinin lâğ- ı 

viyle İlahiyat medresei âliyeleri teşkili hakkın- | 
da Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin tek
lifi kanunisi j 

2. — Sivil mükellef etıbbayı mülkiye hak- j 
kındaki Kanun müzakeresinin itmamı için ilk ı 
nıznamedeıı. birine ithaline dair Sıhhiye Encü- i 
meni tezkeresi 

3. — Encümen intihabına dair üçüncü şube 
tezkeresi 

4. -— Divanı Riyaset kararı 
5. — Lâzistan Mebusu Abidin Beyin tebrik 

telgrafı 
Encümenlerden mevrut mazbatalar 

1 — İstiklâl mahkemeleri harcırahlarına 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
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en feyyaz menbaı kudretini teşkil ettiği cihet 
le maarif umurunun sekteden vikayesi bugünün 
en âcil vazifesidir. Bundan başka istiklâlimiz 
silâhımıza ne kadar istinadediyorsa irfan ve 
medeniyetimize istinada da o kadar muhtaçtır. 
İstiklâl ve istikbalimizi harbi mütaakıp irfan 
ve iktisat kudretimiz tahtı zımana alacağı He
yeti Oelilelerinec malûmdur. 

6. Binaenaleyh ordunun mütehassıs zâbita-
nı olan muallimlerin kamilen veya kısmen as
kerlikten tecili hususunda he\eti muhteremece 
bir karar ittihaz buyuruFmasım vatanın men
faatleri namına maalihtiram istirham^ eylerim 
efendim. 

Maarif Vekili 
M'ehmed Vehbi 

>m*< » • 

Ruznamesi 

2. — Zonguldak'ta mevcut bir duvarın Ev
kaftı terki hakkındaki teklifi kanuniye dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

3. — Kurayı mevkuf e aşarı hakkındaki tek
lifin reddine dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

4. — Sinema şeritleri Resmi hakkındaki Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası 

5. — Merakibi bahriyeden alınacak Resme 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

' Müzakere edilecek mevad 
Şer 'iye bütçesi 
Abdülvehab imzalı istida 
Eskişehir Muhasebecisi Sabri Bey hakkın

daki evrak 

Tetkik Heyeeti vazaifinin tevsiine dair Dahi
liye Encümeninin mazbatası 



^ 

uo, 
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