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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat saat : 1.40 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacak : 

YlRMİALTINCI İÇTİMA 

24 Kânunuevvel 1340 Çarşamba 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikad ederek 
zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Ev-
raki Varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

8 Nisan 1339 tarihli Kanunun 13 ncü maddesini 
muaddil teklifi kanuninin müstacelen ve mevadı sai-

reye tercihan müzakeresi karargir oldu. Badehu 1340 
senesinde vukubulan yol inşaat ve tamiratı hakkında 
Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin sualine Nafıa 
Vekili Feyzi Beyin cevabı istima edildi ve müteaki
ben berayı teneffüs celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat ve ruznamede mü

zakere edilecek mevad olmadığından Cumartesi günü 
toplanmak üzere tatili içtima edildi. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında bir müta
lâa var mı?.. Zabtı sabık aynen kabul edildi. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İs

tanbul'da Haliç Vapurları Şirketi işçilerine dair şifahi 
sual takriri. 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edildi. 
2. — Konya Mebusu Naim Hazini Efendinin; 

İstanbul'da Halıcıoğlu Lisesinin bulunduğu bina tefer

ruatından emrazı zühreviye Hastahanesi olarak isti
mal edilen binanın tahliyesi hususunun zaman temi
ni hakkında şifahi sual takriri. 

REİS Maarif Vekâletine havale edildi. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdüriyeti 

Umumiyesi ile şuabatının 1341 senesi bütçesi hakkın
da kanun lâyihası (1/571) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

Teklifler 
1. İstanbul Mebusu Doktor Refik Beyin; Tıp Fa

kültesi Tıp Kanunu Müderrisi merhum Doktor Vas-
fi Beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında teklifi kanunisi (2/398) 

REİS — Lâyiha Encümenine verildi. 
2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Beni, bahrî, ha

vaî ve Jandarma erkân ve ümera ve zabitanı ile me

murin ve mensubini askeriye masat ve tahsisatı fev
kalâdelerine mütedair Kanunun, binek hayvanatı ia
şesine dair olan beşinci maddesinin tadili hakkında 
teklifi kanunisi (2/400) 

REİS — Lâyiha Encümenine verildi. 
3. — Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Beyin; 3 

Mart 1340 tarihli Kanunun, Türkiye Cumhuriyeti hu
dudu haricine çıkarılan Hanedanı Osmani'nin muta
sarrıf oldukları emvali gayrimenkulenin tasfiyesi hak
kındaki yedinci maddesinin tadiline dair teklifi kanu
nisi (2/401) 

REİS — Lâyiha Encümenine verildi. 
Mazbatalar 

1. — İstiklâl Mücadelesinin muharebatı muhteli-
fesinde hidematı fevkalâdeleri sebkeden dokuz zatın 

— 245 — 
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istiklâl Madalyası ile taltiflerine dair (3/277) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası. 

REİS —Okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 

Dokuz zata İstiklâl Madalyası itasına dair Başve

kâleti celileden mevrut teklif ve inha evrakı encü

menimizde müzakere edildi. 

İstiklâl Mücadelesinin muharebatı muhtelifesinde 
hidematı fevkalâdeleri görülen, esamisi merbut cet

velde muharrer zevata İstiklâl Madalyası itası tensip 
edilmiş olmakla arz olunur. 
Müdafai Milliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahip Rize 

Ali Ekrem 
Aza Aza 

Erzurum * Siverek 
Rüştü Kadri 

Aza 
Kastamon u 

Halit 
(İsimler okunmadı, sesleri.) 

_ 248 — 



§ 

Rütbesi 

Sınıfı sâlis kâtip 

Hesap Memur Muaivini Vekili 

îhtiyat Mülazımı sani 
Mülâzımısani 
İhtiyat Mülâzımısani 

Mülâzımısani 
Muvazzaf Yüzbaşı 
Levazım Yüzbaşı 
Konya Şoför Mektebi 
Dair iye Müdürü 
Mütekait Binbaşı 

İsmi, Pederinin ismi Memleketi 

Mehmet Ruşen Efendi bin Abdürra-
rahman Aziz Üsküdar 
Osman Nuri Efendi bin Sait Mehmet 
Ali Kelküt 
Ahmet Kâmil Efendi bini İsmail Erzincan 
Mehmet Nuri Efendi bin Hakkı Safranbolu 
Mehmet Efendi bin Hacı Ahmet Anamur 

Mehmet Hilmi Efendi bin Hacı Bekir Bilecik 
Süleyman Faik Efendi bin Ömer Selanik 
Mehmet Efendi bin Hacı Ali Sana 

Sicil veya kayı 
numarası 

(322 - 8) 

(311) 
Kaydı 21137 
Kaydı 22933 
Balberk Talimga 
hından neşet etm 
kayıt numara 
yoktur. 
(12614) 
(323 - 291) 
(323 - 229) 

Hıfzı Efendi bin İbrahim Bursa (304 - 55) 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türkler 
de oğul varken bu (İbni) 1er ne vakit kaldırılacak? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bunların esba
bı mucibeleri var mıdır? 

REİS — Efendim! Bunlar encümende teklif va
rakaları ile birlikte tetkik edilerek bu suretle tespit 
edilmiş. 

KADRİ BEY (Siverek) — Dört sene oldu bu ka
nun yapılalı, mütemadiyen İstiklâl Madalyası verili
yor. Fakat madalya nerede? İstiklâl uğruna canını 
feda eden arkadaşların emeği ne ile tatmin edilecek? 

REİS — Efendim; Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numaralı ka
nun lâyihası ile Kângırı Mebusu Talât Beyin, turuku 
hususiye ve umumiycde ameleyi mükellefe usulünün 
tatbiki hakkında kanun teklifi (2/135), ve Dersim Me
busu Feridun Fikri Beyin tarik mükellefiyeti nakliye
sinin ilgasına ve ameleyi mükellefe usulünün tatbiki
ne dair kanun teklifi (2/349) ve İzmir Mebusu İbra
him Beyin tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi 
hakkındaki kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve Na
fıa encümenleri müşterek mazbatası. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — O müstacel
dir efendim. 

REİS — Encümen tarafından müstaceliyetle mü
zakeresi teklif edilmektedir. 

REİS — Cevapları verilecek sualleri okuyoruz. 
3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

İstanbul'da Defterdarda kâin Feshane amelesinin yev
miye ve sair esine dair Müdafaai Milliye ve Ticaret i 
vekâletlerinden suali ve Müdafaai Milliye Vekili Ali \ 
Fethi Beyin şifahi cevabı. I 

REİS — Suali okuyoruz. 
27 Sonteşrin 1340 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
İstanbul'da Defterdar'da vaktiyle (Feshane) de

nilen askeri mensucat fabrikasında paçavraları, eski 
elbiseleri (Didikleme) dairesindeki işçilerden birinin 
iki gözü kör olmuştur. Buna ne için sebebiyet veril
miştir? Engel olacak tedbir vasıtasını fen henüz keş-
fetmemiş midir? Bu fecaatin tekarrür etmemesi için 
olsun tedbir alınmış mıdır? Hattâ birkaç kısım işçi-

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Meclisi umu
miler haliinikattadır. Halbuki bütçe ile bunun alâkası 
vardır. Bunun için bunun müstacelen ve tercihan mü
zakeresi lâzımdır. 

REİS — Efendim! Bunun müstaceliyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... (Tercihan sesleri) Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyeti kabul 
edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Tevhidi Tedrisat Kanunu ile Maarif Vekâ

letine rap t kılınmış olan askerî mekteplere tayin edi
len mensubini askeriye maaşatının vizesine imkân ola
mayacağı Divanı Muhasebat Riyasetinden bildiril
mekte olduğundan bu bapta Muvazene! Maliye En
cümenince bir karar ittihazına dair Başvekâlet tezke
resi (3/342) 

REİS — Divanı Muhasebat ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edildi. 

Takrirler 
/. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Erkânı Harbiye 

Mektebine derhal ecnebi mütehassıslar celbi hakkında 
takriri (4/109) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

Azayı kiram muamelâtı 
/. — Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nuret

tin Paşanın intihap mazbatası. 

REİS — İkinci Şubeye veriyoruz. 

nin gündeliği az olmak üzünden görülmez surette de
vam eden intihar felâketinin önü alınabilecek midir? 
Kocalmış bir işçiye bile (38) yıldan beri ancak (55) 
kuruşluk bir yevmiyenin lâyık görülmüş olmasına ar
tık cevap verilemeyeceği vadedilebilecek midir? Mü
dafaai Milliye ile Ticaret Vekâletlerince şifahen ce
vap verilmesini teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim! İki gözü 
kör olan amelenin yaptığı işten dolayı gözleri kör ol
mamıştır. Belki ihtiyarlık ve maluliyet hasebi ile göz
lerine sakatlık ânz olmuştur. Ve kendisi gözlerinin 
tedavisi için uzun müddet Gümüşsüyü Hastanesinde 
yatırılmıştır. Fakat tedavi edilmesinin gayrikabil ol
duğu ettibba tarafından barapor bildirilmiş olduğu 

2. — SUALLER, CEVAPLAR (Devam) 
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için Müdafaai Milliye Vekâleti kendisine ikiyüz elli 
lira mükâfatı nakdiye vermiştir. 

Filvaki bu adam, eski kumaş kırıntılarından yün 
yapmak için çalışmakta olan amele arasındadır. Fa
kat bu ameliyat emme vantilatörlerle icra edildiği 
için hâsıl olan tuzlar borular vasıtası ile tuz deposu
na nakil olunuyormuş. Binaenaleyh tuzun mümkün 
olduğu kadar izalei mazarratı için lâzımgelen surette 
vesaiti fenniye ve mihanikiye istimal edilmektedir. 
Emsali olan fabrikalarda nasıl yapılıyorsa burada da 
aynı veçhile tuzların izalesine çalışılmaktadır. Yani 
fabrikamız da, bu hususta diğer Avrupa fabrikaları 
gibi mükemmel alâtı fenniye ile mücehhezdir. 

Birkaç kısım işçinin gündeliği az olmak yüzün
den görülmez surette devam eden intihar felâketinin 
önü alınabilecek midir, buyuruyorlar. 

Malûmuâliniz bu defterdar mensucat fabrikası, 
Devletin bir fa'brikasıdır, Kapitalist tahtı idaresinde 
bir fabrika değildir. 

Devletin fabriıkasıdır. Amelesine ve sanatkârla
rına verilmekte olan ucurat Muvazeneyi Umumiyeye 
dahildir. Muvazeneyi Maliye Encümenince tespit 
edilmiştir. Şurasını da arz etmek isterim ki bu fab
rikada emsali faik olunmasa bile her halde emsali
ne müsavi derecede ameleye ücretler verilmektedir. 
Bilhassa ihtisas sahibi olan sanatkârlara, erbabı ih
tisasa muvafık ücretler verilmektedir. Verilmediği 
takdirde her tarafta aranmakta olan bu sanatkârlar 
bittabi daha pahalı, muvafık ücret buldukları tak
dirde oraya intikâl edecekleri için bizim fabrikamı
zın işi geri kalabilir. Binaenaleyh bizim fabrikamız 
diğer fabrikalardan aşağı ücret vermemektedir, Hi-
dematı Adiye için de hariçte piyasada ameleye veri
len ücret ne ise o kadar ücret verilmektedir. Zaten 
Muvazeneyi Maliye Encümenince tespit olunmuş 
olan bu miktarları da" tezyit etmek malûmuâliniz im
kân haricindedir. Şurasını da arz etmek isterim ki, 
bu fabrika Eyüp civarında sekizyüze yakın ailenin 
mayişetini temin edecek): kadar oradaki ahaliye iş 
bulmuştur. Bu aileler bununla geçinmektedirler. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Müdafaai Milliye Vekâleti namına aynı zamanda 
asalaten ve vekâleten icraaitda bulunan Vekil Beye 
bazı noktalardan dolayı çok teşekkür ederim. Yal
nız bir, iki noktadan iştirak edebileceğim cihetleri 
mühtasaran arz edeceğim. (İşitemiyoruz sesleri) 

Efendim, takririmde iki esas var: Biri umum 
fabrikaya ait, bini de bir zavallının iki gözünü kay

betmesine dairdir. Evvelâ umumî cihette bahsetmek 
isterim. Çünkü en mühim cihet umumî cihettir. 

Vekil Beyefendi buyurdular ki (Burada emsaline 
nispeten verilen yevmiye hakikaten memnun olabile
ceğimiz bir derecededir). Emsali demekten mak
satları acaba resmî fabrikalar mı, yoksa gayrı res
mî fabrikalar mıdır? Eğer resmî fabrikalarsa, arka
daşla, Vekil Beyefendi onlarla iftihar edebilirler. 
Çünkü diğer fabrikaları resmî fabrikalarla mukaye
se ettim. Resmî fabrikalarda ücretleri cidden yük
sek buldum. Bilhassa tersane ustalarının yevmiyele
ri cidden tebrike şayan bir derecededir denilebilir 
nispet tariki ile tersanede veya Defterdar Mensucat 
Fabrikasındaki amele bittabi ikiye ayrılıyor. Birisi 
usta kısmı, diğeri amele kısmıdır. Evet, usta 
kısmının yevmiyelerini ben de muvafık miktarda bul
madım değil. Ancak bir kısım vardır ki bunlar ka
dınlardan ibarettir. Ben, bu memlekette filan zen
ginin, filan fakirin gıdası yevmiyesi şu kadarmış 
fikrinde değilim veyahut ameleye karşı kapitalisler, 
yahut askerî fabrikaların âmirleri idare müdürleri 
şu tarzda hareket ediyorlarmış diye beyanı fikir ede
cek değilim. Arkadaşınız, bu memleketin en bü
yük derdi ile alâkadardır ki bu da memleketin nüfus 
derdidir. Eğer Feshane Fabrikası şu veya bu kadın 
gelip ellibeş kuruş mukabilinde işlemeye mecbursa 
o mecburiyeti içtimâi noktayı nazardan tetkike mec
buruz. Çünkü biz o içtimai mecburiyeti tetkik etti
ğimiz takdirde bu memlekette birtakım analar, ba
balar, kızlar, oğullar kâfi miktarda gıda alamıya-
rak ati için bu memlekete gürbüz bir döl yetiştirmiye-
ceklerdir. Benim bütün endişem bu noktayı nazar
dandır. Şu- halde Vekil Beyden soruyorum: Aske
rî ve diğer fabrikalardan nispetsiz addedilecek bir
takım amele yevmiyeleri gayrî resmî fabrikalara nis
peten yüksek derecede addolunacak iken neden bu 
fabrikada kâfi miktarda yüksek değildir? Birinci 
kısma ait sözlerimi, şahsî, ferdî misalle hitama er
dirmek isterim. 

Geçenlerde burada arkadaşlar, Ankara - Sivas 
hattı üzerinde çalışan bir zavallıya iki gözü ile bir 
bacağının kaybedilmesine mukabil elli lira mükâfat 
verildiğinden bahsedildi. O gayrı resmî ile, o gayrı 
resmî keseye, o gayrı resmî şevkât ve merhamete 
ve gayrı resmî vazifeye karşı bugün Cumhuriyet 
idaresinin bir zavallıya hatta malûl olması -ihtiyar
lığı dolayısı ile olsada - ikiyüz elli lira verilmesinden 
kendimi müteşekkir addediyorum. 

4. — Bozok Mebusu Avni Beyin; ihtilâf atı dü-
veliyenin hakem usulü ile halli hakkında Cenevre'de 
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ittihaz olunan takarrürata dair Başvekâletten suali 
ve Başvekil Ali Fethi Beyin şifahi cevabı, 

REİS — Efendim! Bozok Mebusu Avni Beyin 
Başvekâletten suali var. 

(Kitabete Ruşen Eşref Bey (Karahisarısahip) geç
miştir.) 

18.12.1340 
Riyaseti Celi leye 

Ziüddkli mesaiie şifahen cevap verilmesini Baş
vekil Ali Fethi Beyefendiden rica eylerim. 

Bozok Mebusu 
Avni 

1. İhtilâfatı düveliyenin hakem usulü ile halli 
hakkında Cenevre^de ittihaz olunan mukarreratın 
mahiyeti ve düveli muazzamaca tarzı talâkkisi. 

2., Mükarreratı mezkürenin imza edilmemesi 
esbabı. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar! Mâlûmuâlinfe Bu senenin Eylü
lünde Cenevre'de addedilen Cemiyeti Akvam içti-
maında ihtilâfatı düveliyenin hakem usulüne müra
caatla halli hakkında bir protokol ihzar edilmişti. 

Muhterem refikimiz Avni Bey bu protokolün 
mahiyeti hakkında bendenizden sual soruyarlar. 

Efendim! Protokolün mahiyetini hulâsatan Heye
ti Celilenize arz etmek lâzımgelirse diyebilirim ki bu 
protokol, beynelmilel bilcümle ihtilâfatı hakem 
usulüne müracaat ederek halletmek maksadını ta
kip etmiştir ve bunun için bazı ahkâm vazetmiştir. 
Bundan sonra beynelmilel ihtilâfatı düveliyenin si
lâha müracaat sureti ile değil mahkemeye müracaat 
sureti ile hallini temin edecek tarzda ahkâm vaz olun
muştur ve bu, Cemiyeti Akvamın o içtimaında ha
zır bulunan elli dört hükümetin murahhasları tara
fından kabul ve tasvip olunmuştur. Bittabi bu mu
rahhaslar hükümetlerine bu protokolün kabul ve 
tasdiki için lâzımgelen muameleyi tavsiye etmişler
dir. Yani bunun meclislerden geçirilmesini ve bu 
protokolün müktezasınca gelecek sene onbeş Hazi
randa inikat edecek olan kongrede tahdidi teslihat 
konferansına da iştiraklerini tavsiye etmişlerdir. 
Protokol, Cemiyeti Akvamın Nizamnamesinden ile
ri gelmiştir. Cemiyeti Akvam Nizamnamesinin se
kizinci maddesinde fevkalâde bir süretde yapılmak
ta olan teslhatı tahdit eylemek için bir kayıt vardır. 
Orada deniliyor ki teslihat, milletlerin emniyeti ile 
mütenasip bir dereceye indirilecektir. Teslibatı in
dirmek için birtakım hükümetler tarafından ileri sü
rülen itirazat, emniyet henüz tehessür edilmediği 

cihetle teslihata mecburiyet vardır yolundadır. Bi
naenaleyh tahtidi teslihata karar verilmekten evvel 
beynelmilel emniyeti tesis etmek yani muharebenin 
önünü almak lâzım gelir, demişlerdir. 

İşte bu iki noktayı nazarı telif etmek için Cemi
yeti Akvam Meclisi ve Cemiyeti Akvam Heyeti Umu-
miyesi birkaç seneden beri bu meselenin halli ile 
meşgul olmuşlardır. Geçen sene bu meselenin halli 
için daha mühim ve ciddî hat veler atılmış ve bu pro
tokol meydana gelmiştir. Bu protokol mucibince 
harp menedilmiştir. Yani hiçbir devlet herhangi bir 
ihtilâftan dolayı komşu devletlere veya başka dev
letlere ilânı harp edemiyecektir. İlânı harp etmek 
isteyen bir devlet hakkın, Cemiyeti Akvama işti
rak eden devletler, müştereken ve müttehiden ilânı 
harp edeceklerdir. Binaenaleyh vaki olan ihtilâfatı 
hakem usulüne müracaat sureti ile halletmek için 
- Bundan evvel arz ettiğim gibi - ahkâm vazolunmuş-
tur. Bu da beynelmilel ihtilâfat mahkemei adalet 
namı verilen ye Lahey'de inikat etmekte olan ve 
azası müntahip olan mahkemeye tevdi sureti ile va
ki olacaktır. Bu mahkemenin kararı iki tarafça, 
vacibülittiba olacaktır. Şayet tarafeynden birisi, bu 
kadarı kabul etmeyecek olursa ve bu karara muha
lif hareket edecek olursa, yani bu karara muhalif 
olarak silâha sarılacak olursa o zaman bu protokolü 
imza etmiş olan devletler, bu silâha sarılmış olan 
devlete karşı gerek iktisadı, gerek malî tedabirle 
ve gerek ordular ve donanmalar istimal etmek sureti 
ile bu mutarrızı tecziye edeceklerdir. Protokolün 
mevadı mühiimmesi bundan ibarettir. 

Binaenaleyh; mademki beynelmilel bilcümle ih
tilâfat hakem usulü ile hallolunulacaktır ve bu hake
min kararına ittiba etmeyenler hakkında bütün dev
letler tedabiri zecriye alacaktır, bundan sonra em
niyeti beynelmilel teessüs etmiş demektir. Böylece 

. emniyeti beynelmilel teessüs .ettikten sonra devlet
lerin berrî, bahrî kuvvetlerini mümkün olduğu ka
dar tenkis etmek için de ayrıca bir konferans ak-
dolunacaktır. Bu konferansa, her devletin nüfusu, 
ihtiyacatı siyasiye ve askeriyesi nazarı dikkate alına
rak hudutları tayin olunacaktır. Bu konferans 15 
Haziranda inikat edecektir. Ancak, bazı devletler, 
protokol ahkâmının henüz gayrı kabili tatbik oldu
ğu kanaatindedirler. Bilhassa donanma ve ordula
rını böyle beynelmilel bir mahkemenin kararı ile 
şu veya bu devletin aleyhine istimal etmeyi tecviz 
etmeyen veyahut bu hususta düşünmek ve mülâha
za etmek lüzumunu hisseden devletler vardır. Bu 
sebeple bu protokol henüz Eylülde hasıl ettiği hüsnü 
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tesir derecesinde, sahai fiile çıkmak için büyük 
adımlar atmamıştır. 

Bundan evvel Cemiyeti Akvam, «Asistans Mütüel» 
yani milletlerarasında mütekâbil muavenet esasını 
takarrür ettirmiş ve böyle bir muahede müsvettesi 
tertip etmiş ve devletlere göndermiştir. Devletlerin 
muhtelif cevapları vardır. Bâzı devletler bu usule 
müracaat etmenin doğru olmayacağı ve bu protoko
lün gayrı kabili tatbik olduğu fikrini de ileri sürmüş
lerdir. Muhterem refikim Avni Beyefendinin suali
ne, zannederse, kâfi derecede muhtasaran cevap 
verdim. Kendileri kani oldular mı ve kâfi görülü
yor mu? (Kâfi sesleri) 

AVNİ BEY (Bozok) — Kâfi efendim! 

5. — Adana Mebusu İsmail Safa Beyin; onbeş 
gün evvel Firesko Gazinosunda tahaddüt eden mese
le hakkında Dadiliye ve Adliye Vekâletlerinden suali 
ve Dahiliye Vekili Recep ve Adliye Vekili Mahmut 
Esat Beylerin şifahi cevapları 

,REİS — Efendim, İsmail Safa Beyin Dahiliye 
ve Adliye Vekâletlerinden bir suali vardır, okunacak
tır: 

Riyaseti Celiteye 
Onbeş gün evvel Firesko Gazinosundan geceleyin 

müstahıdimlerden bir kadının silâh teşhiri ile cebren 
götürüldüğü ve bunu yapanlardan birinin pek ma
ruf bir zat, bir diğerinin de yüksek mevkili bir em
niyet memuru olduğu matbuat sayfalarında görül
mektedir. Böyle bir valka olmuş mudur? Olmuşsa 
failleri hakkında ne gibi takibatı kanuniye yapılmış
tır? Bu hususta şifahen cevap vermelerini Dahiliye 
ve Adliye Vekillerinden talep eylediğimi arz eylerim. 

22.12.1340 
•Adana Mebusu 

İsmail Safa 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlar, mevzuu bahis meselenin bu
gün arz ettiği manzara; hicab, haya ve faziyet hisle
rini esasından tahrip ve müteessir edecek bir mahi
yettedir. Herhangi vakayii mutadenin, hadisatı ruzu-
merrenin şevkinde hiçbir mahiyeti olmadığı halde bu 
meseleye bir haftadan beri gazeteler için hattâ Baş
makalelerde mevzuu bahis etmeye değecek bir mahi
yet ve manzara verilmesini ve nihayet işin Millet 
Meclisi kürsüsünde mevzuu bahis edilmesini icab et
tirecek bir şümul kasbetmesi, hakikaten çok şayanı 
teessürdür. Meselenin şahsım üzerinde hâsıl ettiği te
siri böylece ifade ettikten sonra sorulmuş bir suale 
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cevap vermek tarzında meselenin resmi safhasına ge
çiyorum: 

Sual Dahiliye ve Adliye vekâletlerinden vuku bul
duğu için bendenizin mağruzatım zabitaya müteallik 
olan noktasına temas edecektir. Bir defa meselenin 
ilk intişarı malumuâliniz 19 tarihli bir İstanbul ga
zetesinde vukuı bulmuştur ve ilk havadiste, hadisenin 
neşri gününden onbeş gün evvel kadar vukuu bul
duğu bahis edilmiş olmasına nazaran gazeteyi gören 
hükümet kendisine böyle bir şikâyetin vâki olup ol
madığını mütalâa etmiştir ve arz ettiğim gibi iki haf
ta evveline ait olan havadis hakkında hükümete vuku 
bulmuş, sebk etmiş hiçbir müracaatın teeyyüt etme
diğini anlamıştır. Eğer hakikaten silâh istimal etmek, 
cebir etmek, her ne mahiyette olursa olsun bir ka
dını merkezi hükümette cebren bir mahalden diğer 
bir mahalle götürmek tarzında bir hadise vuku bul
muş olsa idi bunun hususi veya resmi surette mut
laka mesul makamatın kulağına kadar vâsıl olması 
lâzımdı. Binaenaleyh ilk havadisi hayretle telâkkide 
mu tar kaldım. Hiç şüphesiz Meclisi Âliyi teşkil 
eden azayı kiramın dahi bu kadar yakında vuku bul
muş bu kadar mühim bir hâdisenin tarzı vukuu hak
kında tarzı neşrinden evvel hiçbir malumata sahip 
olmadıklarını zannediyorum. Çünkü bendeniz hükü
mete mensup bir arkadaş olmakla beraber Mecliste 
bulunan bir aza sıfatı ile bunu işitmediğime nazaran 
diğer arkadaşlarımın da böyle bir hâdiseden haber
dar olmadığını tahmin ediyorum. Mamafih her ne de 
olsa heyecan bahş bir surette ve mütecavizane bir 
surette vuku bulmuş gayrı ahlâkı ve tarifteki mahi
yetine göre gayri kanuni bir muamelenin ilk haberi
ne desteris olduğumuzda hükümet makanizmasının 
bu işte taallûk eden bütün organları, bütün vesaiti 
faaliyete gelmiştir ve meseleye tarihi neşir olan 19 
Kânunuevvel gününün mütaakibi günlerde yeni ga
zete buraya gelir gelmez, alelusul vaziyet edilmiş ve 
tahkikata başlamıştır. Yapılan tahkikatta Ankara'da 
bulunan ve hâdise ile alâkası olduğu neşir ve ifade 
edilen bütün zevat alelusul zabıta tarafından isticvab 
edilmiştir ve neticei isticvab, zabita raporu müddei 
umumiliğe gönderilmiştir. Müddei umumilik, müstan
tiklik ve Adliyenin sair makamatı tarafından ne gibi 
muamele yapıldığına dair Adliye Vekili Bey izihat ve
receklerdir. Aynı zamanda bu sual kendilerine de mü
teveccihtir. Şunu da söyliyeyim ki ciheti Adliyeye 
takdim edilmiş olan bu zabıta raporunda; cürüm ad
dedilebilecek, tarifatı kanuniye muhacehesinde cürüm 
teşkil edebilecek hiçbir hareket, bilhassa meselede 
ehemmiyetle mevzuu bahis olan cebir ve tazyik ve 
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silâh istimali gibi hiçbir hareket vâki olmadığı; bu 
meselede alâkadar addedilen zevatın ayrı ayrı istic
vapları neticesinde mazbut ve imzalı ifadeleri ile teey-
yüt ve tevvessük etmiştir. Hukuku şahsiye ve huku
ku umumiyeye mütaallik hiçbir cephesi bulunmayan 
ve bu babda evvelce hiçbir şikâyet sebketmediği gibi 
havadisin neşri üzerine dahi bu mahiyette hiçbir esa
sı haiz olmayan bu hâdiseyi şu suretle kısaca ifade 
edebilirim ki dünyanın her yerinde her adamın her 
zaman ettiği herhangi bir hareketle kabili kıyas ola
bilecek bir mahiyetten fazla hiçbir manzara göster
memektedir. Beşerin hudut kanunu ile takyit ve teh
dit edilmemiş olan bir hareketi hakkında ne resmen 
ne sureti hususiyde hiçbir şekli müdahale mevzuu ba
his olmadığı için hükümetin Dahiliyeye ait* olan ak
samı yani zabitası raporu böyle tanzim ettikten sonra 
ciheti Adliyeye vermek sureti ile vazifesini yapmış
tır. Yalnız bu mesele dolayısı ile intişar eden bazı 
haberlerde, bu sualimin cevabını arz etiğim sırada 
buradan tezkâr etmeye değeri olacak birkaç nokta 
vardır. Bunları maruzatı acizaneme bir zeyl olarak 
ifade edeyim: 

Malumuâlirtiz mevzuu bahis olan kadın İstan
bul'a gittikten sonra orada kendisine münâtıf bir ta
kım ifadeler irtişar etmiştir. Bu ifadelerden birisiki, 
bilhassa memleketin beynelmilel vaziyeti hukukiyesi 
noktayı nazarından ehemmiyetle hazarı dikkate alın
maya lâik bir meseledir. Bendeniz bu noktaya çok 
ehemmiyet verdiğim için bu babda ki izahatı da mem
leketin büyük istiklâli idaresi noktayı nazarında nver-
meye lüzum ve zaruret hissediyorum. Bir gazetede 
şöyle bir havadis intişar etmiştir. Gazetenin tarihi 20 
Kânunuevveldir. «Şehirimiz - yani İstanbul - leh se
farethanesi, ne diyor? Takriben on beş gün evvel An
kara'da Firesko barında lehli bir kadını kaçırmak 
üzere iki mağrur zat tarafından bir teşebbüs yapıl
dığını Ankara'daki muhabirimizin işarına atfen dün 
yazmıştık.» Bu hususta dün malûmat almak üzere 
Leh sefarethanesine müracaat eden bir muharriri
mize şu tafsilat verilmiştir: Kânunuevvelin beşinci 
günü cereyan eden bu müessir hâdiseye maruz ka
lan Lehli kadın sefarethanemize müracaat ederek 
vaziyeti anlatmış ve hükümet nezdinde teşebbüsatta 
bulunulmasını rica etmiştir. Yani Leh sefareti bu 
müracaat üzerine Türkiye Hükümeti nezdinde teşeb
büsatta bulunacak derhal Ankara'da bulunan sefa
rethane başkâtibinden cevap istedik, başkâtipten al
dığımız cevap bu müessif hâdiseyi teyit ediyordu. 
Bunun üzerine gerek merkezi hükümet nezdinde ge
rek İstanbul'daki makamatı resmiyemiz nezdinde mü

racaatta bulunduk bu müracaatımıza cevaben mese
leye müddei umumiliğin vaziyet etmiş oluğu ve mü
tecasirler hakkında takibatı kanuniye icra edildiği bil
diriliyordu, denildikten sonra müddei umumilikçe ta
kibat yapıldığını bizde sureti hususiyede öğrendiği
miz için bu meseleyi ayrıca takibe lüzum görmedik. 
Hükümetin adaletinden eminiz.» tarzında... 

Burada çok şayanı dikkat gördüğüm bir - iki nok
taya temas edeceğim. Birisi şu veya bu mahiyette 
doğru veya yanlış, kanuni veya gayri kanuni, Tür
kiye'de cereyan etmiş ve Türkiye'nin makamatı Tes
miyesine ait olan bir meselenin istiknahı hakikati zım
nında bir gazete muharririn bir sefarethaneye mü
racaatının gayet tabiî ve adi bir meseleyi ruzumerre 
şeklinde telâkki edilmesidir. İkinci sebep, bu mesele
nin mahiyetindeki hakayıkı ahval ile - ki şimdi kı
sacık arz edeceğim - taaruzu tam teşkil eden ve bu 
havadisin kati surette eseri tasmi olduğunu ifade eden 
hakikattir. Burada deniliyor ki, gazete 20 Kânunuev
vel 1340 tarihlidir. (Ankara'dan kaçmış bir vaziyet
le Ankara'da tecavüze maruz kalarak kaçtım. Şu 
veçhile hakkımı arayınız) demek isteyen bir ifade
dir. Muhterem arkadaşlar, mevzuu bahis olan bu ka
dın yolcu kuyudatına nazaran 19 Kânunuevvel 1340 
tarihli trenle hareket etmiştir. Ankara'dan 19'da ha-
raket eden her hangi bir zat malumu âliniz şimen
diferle gittiğine nazaran - tayyare ile olursa o baş
ka - en çabuk yirmi Kânunuevvel sabahı İstanbul'a 
vasıl olabilir ve ondan sonra gazetelere müracaat et
miş olabilir. Herhalde 20 Kânunuevvelde çıkan bir 
gazetenin hiç olmazsa 19'da bu mülakatı yapmış ol
ması lâzımgelir. Binaenaleyh 2 Kânunuevvelde çıkan 
bir gazete; 19 Kânunuevvelde şuradan hareket etmiş 
olan bir kadının sefarete sebk eden ifadesinin sefa
retçe hâsıl olan intibaını herhalde neşir edemez. Bi
naenaleyh kadının sefarete bu yoldaki ifadesi ve se
farete müracaatı - ki meselenin hakikatini bilmiyo
rum çünkü bu cihetin tahkiki Vekâlete ait değil
dir - bu tarzda gazete muhabirine ifadette bulun
ması fiilen aklen ve hesaben imkân dairesinde değil
dir. (Hangi gazetedir sesleri) Tevhidi Efkâr gazetesi.) 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Tevhidi Ef
kâr kapitilasyon istiyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP Bey (Devamla) — 
Sonra muhterem efendiler, gazete devam ediyor ve 
diyorki: Kadının sefarete müracaatı üzerine sefaret 
Türkiye Hükümetine müracaat etmişki, onlar da kim 
olabilir? Birisi İstanbul'da hükümatı ecnebiye harici
ye memurları ile temasta bulunan, Hariciye Vekâle-
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tinin mümessili olan zattır, biri de Ankara'dan Hari
ciye Vekâletidir. İstanbul'daki mümessili ile doğru
dan doğruya temasıma müsaade bahş mesail olma
dığı için meseleyi yerinden merkezi asliyesinden is-
tikna ettim ve Hariciye Vekâleti böyle hiçbir kadı
nın kattiyen müracaatı vâki olmadığını ve hiçbir se
faretin bu babda müracaat etmediği ve hatta huku
ku düvel hususunda çok hassas olan ve çok müta-
hassıs ve müteyakkıs bulunan Hariciye Vekili ve 
hassasiyet göstererek böyle teşebbüsat olmadığı, ola
maz ve olsa bile Türkiye Hariciye Vekâleti Türkiye 
asla kabul edemez tarzında bana beyanatta bulun
muştur. (Bravo çok doğru seslen.) Binaenaleyh arka
daşlar meselenin müddei umumiliğe verildiği hakkın
da gazetedeki haber dahi hakikati hale asla tevafuk 
etmez. Çünkü burada arz ettiğim gibi bu ilk haber 
İstanbul'da 19 Kânunuevvelde Tanin gazetesinde in
tişar etmiştir ve Ankara'ya 20 Kânunuevvelde gel
miştir ve hepimiz- bunu 20 tarihte • okumuşuzdur. 
Müddei Umumilikçe takibat yapılmakta olduğuna 
dair İstanbul'da 20 Kânunuevvel tarihinde intişar 
eden bir gazetedeki haber varit ve muteber olamaz. 

Muhterem efendiler heyecan bahş olmak üzere 
halkın hissi heyecan ve tahassüsünü tahrik edecek ma
hiyette bulunmak üzere her nevi havadis maalesef 
İstanbul'da çıkan gazetelerden bazıları tarafından esaslı 
bir havadis tarzında neşir edilmektedir ve bu neşri
yat bazen ufak ve mahalli ve hiç bir kıymeti ahlâkiye 
ve kanuniyeyi haiz olmadığı halde, koca bir Devletin 
alnına yapıştırılmaya lâyık bir leke gibi telâkki edil
mekte ve bu telâkki muhite telkin edilmektedir. 
Muhterem arkadaşımın sorduğu bir suale cevap ver
mek üzere şu kadarcık olsun bu tarzdaki neşri
yat hakkında tahassüsatımı ifade etmeye fırsat bul
duğumdan dolayı beni mazur görmenizi rica ederim. 
Çünkü bu, ruhumu tazip eden esaslı mesailden bir 
noktadır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Reis Paşa, 
Vekil Beyden bir şey soracağım. 

REİS — Sahibi sualden başka kimse sual sora
maz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendiler, takrir, sahibi Adana Mebusu İs
mail Safa Beyefendinin mevzuu bahis ettiği vakaya, 
Ankara müddeî umumiliğince yalnız gazetelerdeki 
şayiat üzerine - fakat ayrıca bir müracaat üzerine 
değil - 20 Kânunuevvel 1340 tarihinde vaziyet edil-
mitşir. Yani takririm tarihi tahririnden iki gün evvel 

mesele elyevm mü&tantıklığa tevdi edilmiş bulunu
yor. Binaenaleyh, hadise seyri kanunisini takip et
mektedir. Şu ciheti de işaret etmekliğime müsaade bu
yurunuz: Vakaya kanunun bu kabil hadisata atvet-
tiği mahiyetten başka bir ehemmiyet attetmek asla 
doğru olamaz. Çünkü Türkiye'de yaşayan fertlerin 
kanunen muayyen olan hukukî vaziyeti arasında leh-
de veya aleyhte hiçbir fark kabul edilemez. İster ec
nebi olsun ister yerli olsun, Türk kanunlarının hük
mü herkes hakkında bemhal ve seyyanen tatbik olu
nur. Mağruzatım bundan ibarettir. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim, Safa Beyefendi sözlerine başlamazdan ev
vel müsaade buyurursanız arzını sehven unuttuğum 
bir nokta vardır, onu söyleyeyim: Tememvüç etmek
te olan havadisler meyanında Ankara'dan yüksek 
mevkiide zabita memurlarından birisinin de bu me
selede alâkadar olduğu mevzu bahistir. Dahiliye Ve
kili Sıfatı ile bu meselede sarih olan bu sualin bu nok
tasına cevap vermek mecburiyetindeyim. Ne büyük 
ve küçük rütbeli ne zabıta ve ne de Dahiliye Vekâ
letine mensup bir memurun hiçbir suretle bununla 
alâkası yoktur, ve olmadığı taayyün ve tebbeyyün 
etmiştir. Bu noktayı tasrih ederim efendim. 

İSMAİL SAFA BEY (Adana) — Efendim, Vekil 
Beyefendi arkadaşlarımızın verdikleri izahattan dola-. 
yi teşekkür ederim. Hakikaten verdikleri izahata göre 
adi bir zabıta vakasından ibaret olan bir mesele kub
be yapılmıştır ve bu mesele maateessüf dahilde ve 
hariçte milletimizin ve genç hükümetimizin aleyhinde 
geniş bir propoganda zemini olmak istidadını göster
mek istemiştir. 

ALİ SAÎP BEY (Kozan) — Bazı matbuat her ve
sileden istifade ederek böyle yapıyor. Yalnız bunlar 
değil. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Öyle ise 
senin kanunu çıkaralım. 

İSMAİL SAFA BEY (Devamla) — Arkadaşlar 
bendeniz sual takririmi verdiğim zaman gazetelerde 
gördüğüm şekilde bir vakanın genç hükümetin mer
kezinde cereyan etmesine ihtimal vermedim. Çünkü 
Cumhuriyeti ilân etmiş olan bir nesil bunun icabatı 
olan her fazileti şahsımda cem etmiş bir nesildir. 
(Bravo sesleri.) Onun kanunsuzlukla bu gibi şekâvete 
hiçbir zaman göz yummayacağını biliyorum. Benim 
takriri vermekten birinci maksadım, gazetelerde ga
yet vasi bir şekilde aleyhimize yapılan bir propogan-
danın önüne geçmek için hükümetin derhal meseleye 
vaziyet etmemesi ve hassasiyet göstermemesi idi. Ha
dise gazetelere akısettiği gün hükümetin efkârı umu-. 
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miyeye vaziyeti sarih bir surette ifade etmesi lâzım-
gelirdi. Onun için hayeti hükümetten çok rica ediyo
rum aleyhimizde bir propoganda zemini teşkil etme
si muhtemel olan gibi neşriyata karşı hassas olmalı 
ve derhal cevap vermelidirler. 

MUHİTTİN BEY (Elâziz) — Hâkimiyeti Milliye 
yazdı. 

İSMAİL SAFA BEY (Devamla) — İkinci diğer 
bir noktayı daha hükümete arz etmek istiyorum. 
Bu memlekette herkes yeni kurduğumuz bir hükü
metin ve Türk Devletinin aleyhinde ağzına geleni 
söylemekte serbest midir?. (Bravo sesleri) Ecnebi bir 
kadın beyanatında maatessüf gazetelerin neşir ettiği 
şeyleri teyit etmek sureti ile hükümetin ve milletin 
aleyhinde ağır ithamatta bulunuyor. Hükümet bunu 
hakkında ne yapmıştır? Milletin ve hükümetin hay-

1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; ted
risatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 8 Nisan 
1339 tarihli kanunun 13 ncü maddesinin tadili hak
kında (2/387) numaralı teklifi kanunisi ve Lâyiha, 
Maarif, Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları. 

Riyaseti Celileye 
İlk tedrisat ve muallimleri hakkında bir kanun lâ

yihası hazırlandığına dair malumatımız olmakla be
raber Vekâlette vukubulan tebeddül ve Meclisi Âli
yi işgal eden ve edecek olan diğer bazı meselelerin bir 
gün evvel intacı ne kadar şayanı arzu olsa da bu lâ
yihanın kanuniyet ittisap etmesini mutlaka geciktire
cektir. Halbuki bu kanunun muallim bulmak ve bu
lunan muallimleri mesleğe bağlamak noktasından en 
mühim ve hayatî bir maddesi olacaktır ki, Meclisi 
Âli bunu vilâyet bütçelerinin tertip ve tespit edildiği 
şu günlerde tefrikin ve intizamen çıkarmazsa talim 
ve terbiye yolunda bir sene daha geri kalmamız mu
hakkaktır ve elbette bu bir senenin irfanımıza taal
luk eden tesirinin »asırlara muadil olduğu Heyeti Ce-
lilenin nazarı dikkatinden kaçmayacaktır. Binaena
leyh bugün müstacelen alınacak tedbir ve itikadımca 
ilk tedrisata ait bütün teşkilât teferruat ile meşgul 
olmayı vakti merhununa bırakarak, muallimlerin ha
yat ve mayişesine ait olan ve bütçelerindeki müsaade
ye rağmen Meclisi Umumilerin hakkı takdirini takyid 
eden maddeyi değiştirmekten ibarettir. İlk tedrisat 
muallimlerinin maaşları hakkında merii olan maddei 
kanuniye 8 Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü mad
desidir. Bu maddeye göre ilk tedrisat muallimlerinin 

siyetini sarsacak bir surette böyle serbest beyanatta 
bulunan bir kadın hakkında hükümet bir tedbir al
mış mıdır ve almak lüzumunu, vazifesini idrak et
miş midir? Yoksa herkes ağzına geleni söyleyebilecek 
midir? Bu nokta üzerinde hükümetin dikkatini celb 
ve bu mesele üzerinde onu ikaz etmek isterim. (Bra
vo, çok doğru sesleri.) 

6. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Lo
zan Muahedenamesinin emvali gayrimenkule tasar
rufuna ait protokolü ahkâmının suret ve zaman tat
bikine dair Hariciye Vekâletinden suali. 

REİS — Efendim, Mazhar Müfit Beyin Hariciye 
Vekâletinden suali vardır. Hariciye Vekili Bey hasta 
olduğu için bugün cevap veremiyecektir .Binaenaleyh 
müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

maaşları altı yüz kuruştan başlar ve her iki senede 
bir yüz kuruş zammedilmek sureti ile müddeti hiz
metlerinin 29 ncu senesi maaş miktarı 2 000 kuruşa 
baliğ olur. 

Muallimlerle birlikte Meclisi Umumiler ve onlar
la birlikte de' bütün memleketin maarifi işte bu mad
denin tadilini beklemektedir. Bendeniz şimdilik bu 
maddenin yalnız miktara ait noktalarını tadile mün-
hasir bir teklifi kanunî takdim ediyorum. Teklifi 
Meclisi Âlice kabul buyurulduğu takdirde ilk tedri
sat muallimlerinin maaşı 1 000 kuruştan başlaya
cak ve 25 nci seneye kadar iki senede bir ikişer yüz 
kuruş zam ile 3 500 kuruşu bulacaktır. Maaşın tek
lifindeki mebde ve müntehası Maarif Vekâletinin 
hazırladığı lâyihada da böylece kabul olunmuştur. 

Meclis umumilerin bu sene içtimaları hitam bul
madan 1341 bütçelerini bu esas dahilinde tanzime 
imkân vermek üzere teklifim hakkında ayrıca müs
taceliyet kararı rica ediyorum. 

Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Adet 

32 11 . 12 . 1340 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Tedrisatı İptidaiye Kararnames'inin tadiline dair 

8 Nisan 1339 tarihli Kanunun 13 ncü maddesinin ta
dili hakkında Giresun Mebusu Llakkı Tarık Beyin 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 
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teklifi kanunisi Encümenimizce ledcttetkik esase iti
bariyle şayanı müzakere görülmekle Heyeti Um ilmi
yeye arz olunur efendim. 

Lâyiha Encümeni 
Tokat 
Emin 

Kâtip 
Kângırı 

Yusuf Ziya 

-

Reisi 

Aza 
Erzurum 

Raif 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maarif Encümeni 

4 Karar 

Mazbata Muharriri 
Trabzon 

Nebizade Hamdi 

Aza 
Karesi 

Haydar Ali 

16 20 . 12 . 1340 

Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 
Maarif Encümeni esbabı mucibe mazbatası 

Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli Kanunun 13 maddesini muaddil 
olmak üzere Heyeti Umumiyeden Encümenimize ha
vale olunan teklifi kanunî bilhassa esas noktalarında 
Maarif Vekili Beyefendi de hazır bulunduğu halde 
etrafı ile müzakere edildi ve neticede atideki madde
ler tespit olundu. 

Şöyle ki, : Memleketin irfan hayatında en esaslı 
mevzulardan birini teşkil eden ilk tedrisat muallim
leri ihtiyacatı hazıraya ve idamei mayişete katiyen 
gayrı kâfi aylıkları ile ve bu yüzden kendilerinden 
beklenilen hizmeti bihakkın ifadan mahrum kal
maktadırlar. Çoğu başka bir mesleğe intisap etmek
tedirler. Bu mağduriyet ise gerek kendi şahıs ve aile
lerinin gerek hizmetlerinden semereye intizar eden 
memleketi manen ve maddeten zarar dide etmekte
dir. Bütün Devlet memurlarının terfii Heyeti Celile-
nin de tasvip ettiği bir keyfiyet olmasına nazaran 
ve bilhassa geçen sene orta tedrisat muallimleri hak
kında kabul olunan kanun bu sınıf mensuplarını mu
ayyen bir terfi ve terfih kaidesine tabi tuttuğu cihet
le işbu müsip teşebbüsü ilk tedrisat muallimlerine 
de teşmil etmek kendilerinin mesleklerinde daha sa
rih ve müemmen bir atiye nail kılacağı onları mes
leklerine sadakatle rapt edeceği ve bu suretle irfan 
heyetini inkiraz ve inhilâlden vikaye edeceği müstağ-
nii izahtır. 

Ancak ilk tedrisat muallimleri diğer hemmeslek-
lekleri gibi muvazeneyi umumiyeden maaş almayıp 
muhasebei hususiyelerin emrinde bulundukları için 
muhasebeyi hususiyelerin siai maliyesi de nazarı iti
bara alınarak ilk teklifteki bin kuruş maaş miktarı 
sekiz yüz kuruşa indirildi. Bununla beraber Encü
menimiz askerî olmak üzere konan bu aylıktan daha 
fazlasının verilmesine katiyen muarız telâkki edil
memelidir. Hatta imkânı maddi görüldüğü takdirde 
esas teklifte vaki olduğu üzere maaşların bin kuruşa 
iblağını memnuniyetle kabule mütemayildir. Zira bir
çok yerlerde muvazeneyi umumiyeye ilk tedrisat 
muallimleri bin kuruş maaş aldıkları gibi Maarif 
Vekâletinin hazırladığı ilk tedrisat lâyihai kanuni-
yesinde muallimlerin maaş mebdei bin kuruş olmak 
üzere tayin edildiği malumunuzdur. Bundan başka 
bir teklifi kanunî muallim muavinleri hakkında hiç
bir noktayı ihtiva etmiyordu. Halbuki bugün memle
ketin her noktasında vazife gören bir muallim mua
vini sınıfı mevcuttur. 

Umumî Maarif ihtiyacı nazarı itibara alınınca 
mevcut muallim mekteplerinin ve mezunlarının ade
di katiyen bu ihtiyaca tekabül etmediği için muallim 
muavinlerinden istiğna kabil olamamaktadır. 

Binaenaleyh o sınıfta uzun müddet istihdam edi
len bir muallim muavininin büsbütün metruk ve 
münşi kalmaması için, hem de kararname! mahsus
ta münderiç maddeye tab'an imtihan verdiği takdir
de muallim sınıfına terfi arzusunu teşvik için iki sı
nıf arasındaki maaş ve zam tefavütünün tespitiyle 
beraber bu sınıfın da hayat ve ihtiyaç zaruretleri 
karşısında daha mukavim olabilmesini müemmin, 
mutedil bir nispet dahilinde zam görmesini kabul et
tik. Diğer maddelerinin sebebi ilâvesine gelince : 
Hali hazırda mevcut eksik veya fazla maaş alanla
rın hukuku müktesebesinin ve bütçenin hukukunu 
ihlâlden masum bulundurmak emniyesidir. Kanunun 
neşri tarihinde muallim ve muallim muavini bulu
nanlara kıdemleri iktizasınca icabeden zamlar hak
kında dahi ayrı bir madde tanzimine lüzum görül
müştür. Encümenimiz zamların kanunun neşri tari
hinden itibaren mer'i olması esasını iltizam etmekle 
berazer uzun müddetten beri hizmeti mesbuk olan
ların bu kıdemlerine mukabil hiçbir zamma nail ola
mamalarını da muvafıkı madelet bulmamıştır. Bina
enaleyh muayyen kıdemi ihraz edenlere defaten bir 
ve iki derece terfi hakkının tehpitini lüzumlu gör
müştür. Bu ve müteakip maddeler Orta Tedrisat Ka-
nunuyle kabul edilen esaslara tevfikan tanzim ve tek-
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lif kanununun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul 
edilerek Dahiliye Encümenine tevdi edilmiştir. 

Maarif Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahip Karahisarı Sahip 
Ruşen Eşref Ruşen Eşref 

Kâtip Aza 
Ergani Giresun 

Kâzım Vehbi Bazı noktalarına 
muhalifim 

Hakkı Tarık 
Aza Aza 

İstanbul Karahisarı Şarki 
Akçoraoğlu Yusuf Mehmet Emin 

Aza 
Karesi 

Haydar Adil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 
23 Kânunuevvel 1340 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin; Maarif En

cümeninden tevdi edilen teklifi kanunisi - Maarif Ve
kili Beyefendi de hazır olduğu halde - Encümeni-
mizce tetkik ve müzakere olundu. 

Maarif Encümeni ilk tedrisat muallimlerinin 
maaşlarını bin kuruş teklife mukabil, idarei hususi-
yelerin siyai maliyelerinin tahakkukuna taliken, se
kiz yüz kuruş olarak tespit ve esbabı mucibesini de 
dermeyan etmiştir. Ancak Encümenimiz, bilhassa 
mektepler gibi memleketin istikbalini ihtiva eden mil
lî müesseselerin canlı anasırı olan muallimler mev-
zuubahis olduğu sırada her şeyden evvel ve her me
mur ve müstahdeme kıyasen mutedil bir haddi asgarî 
tayin etmek lâzım ve zarurî olduğuna ve bu haddin 
de muallimler için bin kuruştan, muallim muavin
leri için de - hem imtihan vererek muallim sıfatını 
ihraz etmeleri imkânı mevcut, hem bu imkânı teşvik 
etmek faydalı olduğu mülâhazasıyle - altı yüz kuruş
tan aşağı olamayacağını kani olmuştur. Encümeni
miz ekseriyetinin noktai nazarınca idarei hususiye 
bütçelerinin bu esasa göre tespiti mukaddem ve büt
çenin tevziini tali bir mesele olup, muallim ve mua
vinlerine bu hadlerden dûn maaş tayini çocukları
mızı emniyetle ellerine tevdi edebileceğimiz talim 
ve terbiye erkânından her gün mesleği terk ve ihmal 
edenlerin adedini artıracak ve bilerek, bilmeyerek, 
isteyerek, istemeyerek açılabilen mekteplerimizin ya 

boş, yahut daima kifayetsiz ellere kalmasına yol aça
caktır. 

Bununla beraber Encümenimiz, muallimlere meb
dei maaş olarak bin kuruş tayininden sonra iki se
nede bir iki yüz kuruş zam icrasını muamelâtın se
lâmet ve intizamı noktasından da muhtacı tadil gör
müş ve üç senede bir iki yüz kuruş zam esasını ka
bul ve birinci ve ikinci madde ona göre tashih olun
muştur. 

Üçüncü ve dördüncü madde muvafık görülmüş
tür. 

Beşinci madde kanunun neşri tarihinde, zamma 
istihkak kespedecek surette kıdemli muallimler hak
kındadır ki, bunda da dokuz senelik kıdem müd
deti on iki seneye kadar temdit ve teşmil ve bundan 
fazla kıdem için hiçbir şey zam edilmeyeceği tasrih 
edilmiştir. 

Kanun, muallim ve muallim muavinlerinin as
garî alacakları maaşı gösterdiği, hakkı müktesepleri 
de muhafaza ettiği için altıncı maddeye lüzum gö
rülmemiş ve bu maddenin tay ve diğer bazı madde
lerde vuzuh tenlini için bazı ibare tadilâtı icrası su
retiyle teklifi kanuninin heyeti umumiyesi kabul 
olunmuş ve heyeti umumiyeye müstaceliyetle ve der
hal müzakeresinin teklifi karargir olmuştur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kâtip 
Karesi 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Ordu 
Faik 

Aza 
Karesi 

Mehmet Vehb 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

27 
23 . 12 . 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 

8 Nisan 1339 tarihli kanunun on üçüncü maddesi
nin tadil hakında Giresun Mebusu Hakkı Tarık Be
yin; teklifi kanunîsi Maarif Encümeninin mazbata-
sıyle birlikte tetkik ve müzakere olundu. Tedrisatı 
İptidaiye Muallimleri maaşının Muvazenei Umumi-
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yeye ciheti taallûk görülmediğinin Heyeti Celileye 
arzı takarrür etmiştir. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum Çatalca 

Ferit Recai Şak ir 
Kâtip Aza 
Konya İsparta 
Fuat Mükerrem 
Aza Aza 

Ertuğrul Niğde 
Doktor Fikret . Galip 

Aza Aza 
Gaziayıntap Giresun 
Ahmet Remzi Musa Kâzım 

Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin teklifi. 

Madde 1. — Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin 
tadiline dair 8 Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü 
maddesi şu suretle tadil olunmuştur. İlk Tedrisat 
Muallimlerinin maaşları 1 000 kuruştan başlar ve 
her iki senede bir ikişer yüz kuruş zam edilmek su
retiyle maaş miktarı 3 500 kuruşa baliğ oîur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden meridir. 
Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maa

rif, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 8 Kânu
nuevvel 1340 

Giresun Mebusu 
. Hakkı Tarık 

Maarif Encümeninin Tadili 
Madde 1. — İlk Tedrisat Muallimlerinin aylığı 

talim mesleğine girdiklerinde asgarî sekiz yüz kuruş
tan başlar. İki senede bir iki yüz kuruş zam edilir. 

Madde 2. — İlk tedrisat muallim muavinlerinin 
maaşı asgarî (500) kuruştur. Muallim muavinleri bu 
sıfatla istihdam olundukları müddetçe maaşlarına üç 
senede bir yüz kuruş zammedilir. 

Madde 3. — Meclisi umumiler muallim ve mu
allim muavinlerinin istihdam edilecekleri mahallin 
şeraiti hususiyesini nazarı dikkate alarak maaş ve 
zam miktarlarını artırabilirler, ancak bu tezyitten 
mütevellit maaş farkı gösterilen yerde üç sene hiz
metten başka mahallere nakilleri halinde kendileri 
için bir hakkı müktesep teşkil etmez. 

Madde 4. — Hali hazırda müstahdem bulunan 
İlk Tedrisat Muallim ve muavinlerden bu kanunun 
neşri tarihinde kıdemlerine nazaran fazla maaş alan
lar maaşı hazırlarını muhafaza ederler ve kıdem 
müddetini ikmal etmeden zamma nail olamazlar, 

Madde 5. — Bu kanunun neşri tarihinde kıdemle
rine nazaran dûn maaş alanlardan kıdem müddetini 
altı sene tecavüz edenler defaten bir derece dokuz se
neyi tecavüz edenler iki derece terfi edilir. Kıdem 
müddetini beş sene tecavüz etmiş olanlar bir sene 
sonra zammı maaşa nail olurlar. 

Madde 6. — Kıdemlerin mukabili olan maaşlara 
nazaran mütefavit maaş alanların maaşları terfileri 
zamanında kanunun gösterdiği miktara iblâğ olu
nur. 

Madde 7. — Bu kıdem zamları her senenin Mar
tı iptidasında yapılır. 

Madde 8. — Muallim ve Muallim Muavinleri
nin almakta oldukları maaşlar kanunî bir sebep ol
madıkça tenzil olunamaz. 

Madde 9. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 10. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye, Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Dahiliye Encümeninin Tadili 

Madde 1. — İlk Tedrisat Muallimlerinin aylığı 
asgarî bin kuruştur. Üç senede bir iki yüz kuruş 
zammedilir. 

Madde 2. — İlk Tedrisat Muallim Muavinleri
nin aylığı asgarî altı yüz kuruştur. Muallim Mua
vinleri bu sıfatla istihdam olundukları müddetçe üç 
senede bir yüz kuruş zam görürler. 

Madde 3. — Meclisi Umumiler Muallim ve Mu
allim Muavinlerinin istihdam edilecekleri mahallin 
şeraiti hususiyesini nazarı dikkate alarak maaş ve 
zam miktarlarını artırabilirler. Ancak, bu tezyitten 
mütevellit fark, gösterilen yerde üç sene hizmetten 
evvel başka mahallere nakilleri halinde, kendileri 
için bir hakkı müktesep teşkil etmez. 

Madde 4. — Hali hazırda müstahdem bulunan 
ilktedrisat muallim ve muavinlerinden bu kanunun 
neşri tarihinde kıdemlerine nazaran fazla alanlar bu
gün almakta oldukları aylık miktarını muhafaza 
ederler ve kıdem müddetini ikmal etmeden zamma 
nail olamazlar. 

Madde 5. — Bu kanunun neşri tarihinde kıdemi 
altı seneye baliğ olanlara bir, on iki seneye baliğ 
olanlara iki sene kıdem zammı verilir. Ve fazla müd
det için bir şey zammedilmez. Beş senelik kıdemi 
olanlar bir, dört. senelik kıdemi olanlar da iki sene 
sonra zamma nail olurlar. 

Madde 6. — Bu kıdem zamları her senenin Mar
tı iptidasında yapılır. 
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Madde 7. — Muallim ve muallim muavinlerinin 
almakta oldukları maaşlar kanunî bir sebep olma
dıkça tenzil olunamaz. 

Madde 8. — Bu kanun neşri tarihinden meridir. 

Madde 9. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maa
rif, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — 
Muhterem Efendiler! Geçen sene Maarif hayatına 
ait olmak üzere tanzim buyurmuş olduğunuz kanun
lar arasında Darülfünun ve Orta Tedrisat Muallimle
rine dair pek kıymetli bahisleri ihtiva eder kararlar 
vermiştiniz. Bunlardan şimdiye kadar iptidai mual
limler hakkında hçbir şey yapılmamıştır. Gerçi ge
çen sene bir ilk tedrisat kararnamesi nazarı tasvibi
nize arz edilmiş ve tatbik edilmekte bulunmuştur. 
Fakat hayatın pahalılığı nazarı itibare alınınca ora
da gösterilen maaşların kifayetsizliği her taraftan 
vki olan şikâyet ve bilhassa bu sene rüfekanın dairei 
intihabiyelerinde gidip gördükleri gibi böyle bir me-
selenn iyi br karara ktran ettrilmes lüzumunu his
settiriyor. Onun içindir ki, bir taraftan Maarif Ve
kâleti ilk tedrisata dair yeni br kanun hazırlamakla 
beraber Hakkı Tarık Bey arkadaşımız aynı zamanda 
gayet lüzumlu bir zamanda şayanı teşekkür bir tek
lifte bulundular. Encümeniniz, bu teklifi çok hüsnü 
telâkki etmiştir. Onun için, Tedrisatı İptidaiye Ka
rarnamesinin 13 ncü maddesini bu yeni vermiş oldu
ğu şekilde tespit etmiştir. Ve Heyeti Umumiyenizin 
vermiş olduğu karar üzerine aynı maddeler, Dahiliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenlerine de gitmiş, on
ların da nazarı tasvibinden geçtikten sonra huzuru 
celilenize arz edilmiştir. Ümit ederiz ki, gayet bahir 
olan ve hakikaten nazarı tasvibinize arz edilmekle 
bir hüsnü neticeye iktiran etmesi muhakkak bulunan 
bu mesele hakkında uzun uzadıya münakaşayı bile 
lüzumsuz addedersiniz ve bu kanun hakkındaki ka
rarlarınızı süratle verirsiniz. Bu vesile ile de iptidai 
muallimleri dahi kendilerinden beklenilen vazifeye 
daha lyakatle sarılırlar. Bu suretle hizmet etmeye 
muvaffak olurlar. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

8 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı (İdarei Vilâ-
yat Kanunuyle Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin 
tadiline dair (kanunun on üçüncü maddesini muaddil 
kanun. 

Madde 1. — İlk Tedrisat muallimlerinin aylığı 
asgarî bin kuruştur. Üç senede bir iki yüz kuruş 
zammedilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
İZZET ULVİ BEY (Karahisarı Sahip) — Bu mad

de hakkında bir takririm var efendim. 
REİS — Birinci madde hakkında mı? 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarı Sahip) — Evet 
efendim. 

REİS — İzzet Ulvi Beyin takririni okuyorum 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
İlk tedrisat muallimlerinin maaşı bin iki yüz, mu

avinlerin maaşı sekiz yüzden başlamalıdır. 
Karahisarı Sahip 

İzzet Ulvi 

HAKKf TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Bendeniz bu maddenin bir noktasına itiraz ediyo
rum. Muallimlere üç senede bir verdiğimiz zam, iki 
yüz kuruştan ibaret oluyor. Bu hesapla devam ede
cek olursa otuz sene nihayetinde bir muallim ancak, 
2 600 kuruş alabilecektir. Bu miktarı hiç şüphesiz ta
lim hayatında vakit geçirmiş, mesai sarf etmiş bir 
muallim için, her halde az bulacağınıza kaniim. Esa
sen Maarif Vekâletinin hazırlamış olduğu bir lâyiha
da senede yüz kuruş zam kabul edilmiştir. Binaena
leyh üç senede bir üç yüz kuruş zam esasının kabul 
edilmesi esasını teklif ediyorum. (Doğru sesleri) 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen
dim! Maarif Encümeni de Flakkı Tarık Beyefendi
nin bu noktai nazarına muvafakat etmektedir. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Efendim! 
Bir sual soracağım. Muvazenei Maliye Encümeni 
bütçe ile bu kanunun alâkasını görmüyorlar. 

Demek ki, bu maaşat mahalli varidatı hukukiye-
sinden temin edilecek varidatı hususiyesinin bunu 
vermeye kâfi istitaatı maliyesi yoktur. Ne olacaktır, 
mektep açamayacak rmdır? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen
dim! Bu mesele Encümende uzun uzadıya mevzuu-
bahis olmuştur. Tevfik Fikret Beyin, buyurdukları 
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meseleye hakikaten temas ettik. Bu müzakere esna- j 
sında Maarif Vekili Beyefendi de hazır bulundular. 
Biz de aynı noktai nazardan kendilerine bazı itirazat 
serdettik ve aylıklarını vermekte izharı acz eden vi
lâyetlerin adedi ne kadardır diye sorduk. Bu vilâyet- I 
lerin onu geçmediğini söylediler. Zannıma kalırsa I 
Maarif Vekâletinin bütçesinde ıdarei hususiyelerin 
muallimlere verdiği maaş yetişmediği takdirde bir 
yardırn faslı vardır. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Ne vakte kadar de
vam edecektir? I 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Ne vakte 
kadar devam edeceğini bilmiyorum. Vekil Bey bu
radadır. Kendisinden sorabilirsiniz. Ancak şunu bili
yorum ki, maaşı hazırı ile hiçbir muallimin hüsnü 
hizmet ifa etmesi hatta görebilmesi kabil değildir. 
Bunu hepiniz de biliyorsunuz. Meselâ altı yüz kuru
şa bir muallim oturup çalışmıyor, kendi mesleğini 
terk ediyor. Uzun senelerden beri mesleğine vakfet
miş olduğu hayatını bir tarafa bırakıyor, geçinmek 
endişesiyle meselâ gidiyor. Biletçi oluyor, kimi kont
rolör oluyor. Bazısı da bakkal, çakkal yanında çalı
şıyor. Binaenaleyh bunları bu sefalet hayatından kur
tararak Maarif hayatında iyi bir âmil olmalarını te- ı 
min etmek lâzımdır. Şayet maaşlarını şimdiye kadar 
olduğu gibi böyle mühmel bir halde bırakacak olur
sak hiç şüphe etmeyiniz ki, yakın bir zamanda mual
lim arayacağız ve bulamayacağız. Yalnız muallimle
rin değil, bütün memurların terfihini bir umde itti
haz etmiş olan Heyeti Celileniz geçen sene zabitanm 
maaşatını artırdı. Bütün memurların terfihini de ça
lışıyor. Idarei Hususiyelerin parası kâfi değildir diye 
bütün bir sınıfı ve bilhassa Maarif hayatında en mü
him bir kısım olan ve temel teşkil eden iptidai mual
limlerini böyle ihmal etmek zannederim ki, Maarif 
hayatını memlekette büsbütün öldürmek demek ola
caktır. Bu ise halk idaresiyle, doğrudan doğruya 
memleketi bir tenevvürü esası üzerinde kurmak ve I 
ilerletmek isteyen bir fikirle katiyen kabili telif ol
mayacaktır. Bu itibarla bu teklifi kabul etmek çok 
muvafıktır. I 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Demin dediler ki, Vekil Beyden sorduk, varidatı mu
allimin maaşatına kâfi gelmeyen on vilâyet vardır, 
onlara da muavenet ederiz. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Za
ten muavenet faslı vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Var
dır, fakat şimdi vilâyetler mevcut mekteplerin ade- J 

.1340 C : 1 

dini tezyit etmek isterlerse maarifin muaveneti - va
ridatı mahalliye kifayet etmezse - ne zamana kadar 
devam edecektir ve ne fayda temin edecektir? Ma
hallerinden mütalâa soruldu mu acaba? Muallimleri
nizin maaşatı ne kadardır, bunu biz tezyit ediyoruz. 
Vermeye imkân var mıdır? Bunlar sorularak mı, ya
pıldı, yoksa Encümen kendiliğinden mi yaptı? 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Efendim! 
Esasen Muvazenei Umumiyeden maaş alan muallim
ler kısmı bin kuruş aylık alıyor. Bunun haricinde za
ten vilâyetlerden mühim bir kısmı şimdi iptidai mu
allimlerine ayda altı yüz kuruştan fazla maaş veri
yor. Yalnız şu var ki: Evvelki kararnamede asgarî 
miktar tespit edilmediği için bazı vilâyetler daha ek
sik veriyorlardı. Binaenaleyh asgarî miktar tayin 
edildikten sonra zamları da muayyen bir esasa göre 
icra edildikten sonra böyle hiçbir mahzura yer kal
mayacaktır. 

Esasen Maarif Encümeni bu kararı yalnız başı
na vermiş değildir. Dahiliye Encümeni de bunda 
müşterektir. Dahiliye Encümeninin mazbatası da bu
nu gösteriyor. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Bir sual sora
cağım. Maarif Encümeni iki senede bir zammı ka
bul ediyor. Orta Tedrisat Kanununun 13 ncü mad
desine nazaran Orta Tedrisat Muallimleri maaşına 
üç senede bir zam yapılır. Bunu iki sene yaparsak 
bir nisbetsizlik olmaz mı? Üç sene olsa dahi iyi ol
maz mı? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen
dim! Dahiliye Encümeni bunu üç seneye çıkarmıştı. 
Maarif Encümeni de buna itiraz etmiyor. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Bu madde Muvazenei 
Umumiyeden maaş alan iptidai muallimlerine de şa
mil midir? Bunu anlamak istiyorum. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Sualiniz 
bendenize ait değil, Maarif Vekiline aittir. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Bu kanunun bilhassa ruhu birinci maddesinde ve 
zamlarındadır. Maarif Encümeni ile Dahiliye Encü
meninin noktai nazarları arasında ufak bir fark var
dır. Maarif Encümeni İlk Tedrisat Muallimlerinin 
maaşlarını vazifeye başladıkları anda sekiz yüz ku
ruş olarak kabul etmiştir. Dahiliye Encümeni bin ku
ruş olmak üzere kabul etmiştir. Şimdi bundaki mak
sat meslekler arasında mukayese yapıldığı zaman 
muallim sınıfında bulunanların diğer mesleklerden 
dûn bir derecede olmasını Dahiliye Encümeninin 
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muvafık görmemesidir. İptidai tahsilini ikmal ettik
ten sonra muntazam beş sene daha Darülmuallmin-
lerde tahsil görerek her halde müşkülâtı kabul bu
yuracağınız muallim mesleğine ve tedris hayatına 
dahil olduktan sonra her hangi bir muallimin her 
hangi bir zatın aynı şeraiti içtimaiye altında daha 
kolay bir hizmet ifa ederken aldığı maaştan dûn 
maaş almasını kabul etmeyen Dahiliye Encümeniniz 
bin kuruştan aşağı maaş almamasını da kabul etti. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarı Sahip) — Biraz 
daha zam etseydi daha iyi olurdu. 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Ancak ba
zı arkadaşlarımız bir noktada itiraz ettiler ve dedi
ler ki, muhasebei hususiyelerin caziyeti müsait mi
dir, değil midir? Bütçe meselesinde esas olan bir 
vazife nazarı itibara alınır. O vazifeye ve o vazifeyi 
ifa şeraitine nazaran maaş ve mayişet düşünülür ve 
evvel emirde bu temin edildikten sonra varidat ko
nur. Malûmuâliniz hükümet teşkilâtında evvelâ aya
ğını uzatıp sonra yorganı ona göre tedarik eder. 
Yorgana göre ayağını uzatmak hükümet teşkilâtında 
menafii aliyeyi belki ihlâl eder. Binaenaleyh evvelâ 
vazife nedir? Meslek nedir? Onu ifa şeraiti nedir? 
Onu tayin ettikten sonra maaşı temin etmek, yani 
herhangi noktai nazardan yapılmak lazımsa onu te
min etmek vazife olur. 

Ondan başka efendiler, iptidai mektepleri yok 
iken, memlekette - bilirsiniz - Her mahallede bir ma
halle mektebi, bir sübyan mektebi vardı ve o zihni
yete göre o sübyan mekteplerini idare eden cemaat
ler vardı. Hiçbir köy- gösteremezsiniz ki, oranın bir 
iptidai s mektebi olmasın. İptidai mektebi ve muallimi 
vardı, muallimin kendi bulunduğu muhitte müreffeh 
bir hayat yaşayacak şekilde mayişeti temin ediliyor
du. İnkılâp oldu, teceddüt oldu. Sübyan mektepleri
nin şüphesiz ki, muntazam bir programla iptidai 
mektepleriyle istibdal edilmesi icabederdi. Edildiği 
zaman da eğer yine muntazam bir düşünce ve zihni
yetle mahallî muhasebei hususiyeleri takip edilecek 
olursa muhakkaktır ki, her mahallenin muntazam 
bir iptidai mektebi olacaktır. Onu düşünmek ve onu 
hazırlamaklığı bir gaye ve bir müfekkire şeklinde 
kabul ettirmek ve bu hissi vermek lâzımgelirdi. Bu 
his verildiği takdirde bendeniz zannetmiyorum ki, 
muhasebei hususiyelerin varidatı olacaktır. Evvelki 
sübyan ve mahalle mekteplerine mukabil asrî fikir 
ve zihniyetle mücehhez mektepler olacaktır. Yani bu 
ağır bir yük olacaktır. Bin kuruşu kabul edeceğiz. 
Bundan sonra üç senede bir zamma mazhar edeceğiz. 

Badema muallim mesleğinde refah ve onlara az çok 
ümidi istikbal verecek şekli kabul ederek bu suretle 
mekteplerimizde lâzımgelen tekâmülü görecek ve 
terakkiye doğru gidecektir. 

REİS — Daha söz almış üç zat vardır. Kifayeti 
müzakere hakkında da takrir vardır. (Kâfi sesleri) 

TALÂT BEY (Kângırı) — Kifayet aleyhinde söz 
söyleyeceğim. Efendim! Müzakere kâfi değildir. 
Çünkü mesele oldukça mühimdir. Bir defa bu sene 
aşar ilga olunduğuna göre vilâyette verilecek hisse 
kalmıyor demektir. Binaenaleyh bu ciheti düşünmek 
lâzımdır. Maarif Vekili, 200 bin lira yardım edece
ğiz diyor. Bu parayı nereden alacaktır? Binaenaleyh 
bu mesele tenevvür etsin. Ondan sonra müzakereyi 
kâfi görelim. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. Tadil takrirleri 
okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Birinci madde olarak Maarif Encümeni tadilinin 

kabul edilmesini teklif ederim. 
Kângırı 

Ahmet Talât 

Riyaseti Celileye 
Muallimlere üç senede bir iki yüz elli kuruş zam 

kabulünü teklif ederim. 
Giresun 

Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
İlk Tedrisat Muallimlerinin maaşı bin iki yüz, 

muavinlerin maaşı sekiz yüzden başlamalıdır. 
Karahisar 
İzzet Ulvi 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Köy
lüyü unutmayın, veremez. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarı Sahip) — Az ol
sun da mükemmel olsun. 

REİS — Efendim! Bu üç takrir ayrı ayrı mahi
yettedir. En büyük tadil mahiyetini haiz olan teklifi 
reyinize arz ediyorum ki, o da Maarif Encümeninin 
teklifinin reye vazını teklif eden takrirdir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen
dim! Zatıâlilerine hatırlatmak isterim ki: Maarif 
Encümeni Dahiliye Encümeninin teklifine iltihak et
tiğini söylemiştir. Binaenaleyh birinci ve ikinci mad
dede dahi tamamen Dahiliye Encümeni ile berabe
riz. 
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REİS — Efendim! Siz kabul edersiniz. Fakat re
ye vaz etmeye mecburum. Talât Beyin takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... (Muvafık, ret ses
leri) Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. 

(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu) 
RElS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 

el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el 
'kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Karahisar Mebusu izzet Ulvi Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Birinci 
maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... (Dahiliye En
cümenine sesleri) Dahiliye Encümeninin maddesi ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — İlk tedrisat muallim muavinlerinin 
aylığı asgarî altı yüz kuruştur. Muallim muavinleri 
bu sıfatla istihdam olundukları müddetçe üç senede 
bir yüz kuruş zam görürler. 

REİS — Bu madde hakkında bir tadil teklifi var
dır. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Efendim! Mektepler
de müstahdem olan muallimler iki kısımdır. Birisi 
muallim muavinleri, diğeri muallimlerdir. Binaena
leyh muallim muavinleri muallime ihtiyaç olduğu 
zamanda açılacak imtihana girerler, muvakkat ehli
yetname alırlar. Bunlar üç senede bir imtihan ver
mek mecburiyetinde bulunurlar. Vermedikleri halde 
ehliyetnameleri istirdat olunur. Yani vazifelerine ni
hayet verilir. Eğer ihtiyaç olursa kendileri muavin 
veya vekil veya muvakkat asil olarak kullanılırlar. 
Şimdi bu madde aynen bu şekilde kabul edildiği tak
dirde vaziyet şöyle olacaktır: Memlekette muallim
lerin adedi azalacak, muallim muavinlerinin adedi 
çoğalacaktır. Binaenaleyh eskiden köy muallimi olan 
şimdi muallim bulunacaktır. Muavin olan o adam 
- ki, hiçbir işe yaramaz - köyde mektepte bulunacak, 
Maarife musallat olacaktır. Düşünmek lâzımgelirse 
bu adamda zaten liyakat ve kabiliyet yok ki, üç se
ne sonra gelip imtihan vererek bir muallim olabil
sin. Yani Darülmuallimin de okunan derslerden im
tihan verebilsin. Bunların yüzde altmışı böyledir. 

Binaenaleyh millet bunlara beyhude maaş verdi
ğinden dolayı şuradan buradan cahil... 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Tanımadığı
nız şahıslar hakkında nasıl söylüyorsunuz? 

TALÂT BEY (Devamla) — Tecrübe üzerine söy
lüyorum, tecrübe istinat ettiriyorum, müşahedatımı 
söylüyorum. Fakat bunların içinde liyakatlıları da 
yok değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Cahil ol
duğunu gördüğünüz halde niçin istihdam ettiniz? 

TALÂT BEY (Devamla) — Hayır efendim, fakat 
çok gördüm. Bu gibiler el'an kullanılmaktadır, hiç
bir işe yaramazlar. Binaenaleyh esas mesele bu şe
kilde kaldığı takdirde bunlarda hiçbir işe yaramaz 
sınıfı demektir. Teklifimin kabulünü istirham ede
rim. (Müzakere kâfidir sesleri) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Muallimler gerek muallim ve gerekse muallim mua
vini olsunlar, ya şayanı istihdamdırlar, yahut değil
dirler. Şayanı istihdam iseler bittabi kanunun kendi
lerine tayin ettiği maaşı vermemiz lâzımgelir. Şayanı 
istihdam değilseler onları esasen o vazifede tutmak 
hata olur. Mevzuubahsolan istihdama şayan olanlar
dır. Ancak, muallim muavinleri ile muallimler ara
sına bir fark koymak zaruridir. Bununla beraber Ta
lât Beyefendi ile esas itibariyle hemfikir olduğumu 
arz etmek isterim. Tedrisat kanunu zaten iki sınıf 
muallim tespit etmiştir. Biri muallimler, diğeri mual
lim muavinleridir. Muallim muavinlerinin imtihanla 
ispatı liyakat etmeleri mecburiyeti vardır. Bunlar yi
ne kanun mucibince üç senede bir imtihan verip eh
liyetname almaya mecburdurlar. Kanun ancak ken
dilerini muallim muavinleri sıfatıyle istihdam olun
dukları müddete münhasır ve maksur olmak üzere
dir. Binaenaleyh maddenin aynen kabulünü rica ede
rim. (Müzakere kâfi sesleri), (Kabul, kabul sesleri) 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem efendiler! Muallimlerin liyakatsizliği umumî 
bir surette mevzuubahsolamaz. Bir meslek erbabı 
arasında liyakati olmayanlar da bulunabilir. Onlar 
görüldükçe meslekten çıkarılır, vazifelerine nihayet 
verilir. Biz, bir meslek tesis etmek vazifesini üzerine 
almış bir heyetiz. Şimdiye kadar maarif sahasında 
ittihaz buyurmuş olduğunuz kararların ruhu, hedefi, 
bunu bir meslek haline koymaktır. Muallime olan 
namütenahi ihtiyacımız aşikâr iken, ve muallim mua
vinleri diye bir teşkilât da mevcutken bunun dahiline 
girenlerin terfihi ve sureti istihdamı, derecatı terfii 
bizim tarafımızdan nasıl olup da büsbütün mühmel 
bırakılır? Bu kabili tasavvur değildir. Mademki 
memleketin ihtiyacına binaen meslek dahiline alını-

— 261 — 



t : 27 27 . 12 . 1340 C : 1 

yorlar ve böyle kendilerine bir vazife veriliyor. Bun
ların iaşe edilebilecek kadar bir para kazanmaları ve 
muayyen bir derecata göre irtikaları bir zarurettir. 
Bunun üzerinde münakaşa olmaz. Liyakatsizler var
dır demek, doğrudan doğruya her hangi bir mesleğe 
kusur atfetmek demektir. Bu ise varit değildir. (Doğ
ru, kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Kifayet takriri yoktur. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 

Mesleki Maariften yetişen muhterem arkadaşım Ta
lât Beyin, beyanatına çok teessüf ederim. Bu Meclisi 
Âli bir kanun yaptığı zaman liyakatsizleri nazarı 
dikkate almaz. Kanunlar erbabı liyakat için yapılır. 
Muallim muavinleri içinde liyakatsizleri varmış, sa
kın ha altı yüz kuruş vermeyelim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hayır efen
dim, edebiyat yapmıyorum, hakikati söylüyorum. Ço
cuklarımızı o muallim muavinlerinin eline teslim edi
yoruz. Binaenaleyh beyefendiler, evinize tuttuğunuz 
hizmetçiye altıyüz kuruş maaş veriyorsunuz. (Bir oda
cıya 1 200 kuruş maaş veriliyor sesleri) 

Muallim muavinlerinin bir muallim kadar vazi
feleri vardır. Beyefendi de benden daha iyi biîirlerki 
bunların muallimler kadar hizmetleri vardır. Rica 
ederim, bu zamanda beyefendiler, altıyüz kuruş maaş 
nedir? İstirham ederim, bunlar hakkında münakaşa 
caiz midir? Beyefendiler! Malûmu ihsanınız harpten 
evvel ne verdik? 200 kuruş değil mi? Şimdiye yine 
ikiyüz kuruş veriniz. İki liraya razıdırlar. Çünkü 1 600 
kuruş eder. Yine harpten evvel köylü 40 kile buğdağ-
la odununu yiyeceğini verirdi. Böyle muallimlerde 
vardı. Çok gördük şimdi bunu hesap edecek olursak 
şimdikinin birkaç misli oluyor. Rica ederim, böyle 
terbiye ve talim ile meşgul olacak ve yetiştirilecek bir 
mesleğe böyle 600 kuruş maaştan başlanmaz efendi
ler. (Bravo sesleri) 

TALÂT BEY (Kângırı) — Efendim! Şahsım mev
zu bahsolmuştur, cevap vereceğim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bu bir fikirdir. 
Mevzubahsolan şahıs değildir. 

REİS —- Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal-
dırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Kâfi 
görülmüştür fendim. Efendim! Tadil teklifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin şu suretle tadilini teklif ede

rim. 
Kângırı 

Ahmet Talât 

Madde: 2. — Muallim muavinlerinin maaşı asgari 
beşyüz kuruştur. Üçüncü sene nihayetinde muallim
lik imtihanı veremediğinden ehliyetnameleri istir
dat olunan muavinlerin devamı hizmetlerine ihti
yaç görülürse «Muvakkat asil» olarak istihdam olu
nurlar. Bu suretle istihdam olundukları müddetçe 
üç senede bir yüz kuruş zam görürler. Tedrisatı İpti
daiye Kanunu muvakkatinin (97) maddesinde gös
terilen muavinler bu kanunun diğer maddelerinden 
istifade ederler. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Esa
sen kanunu mevcut. Burada mevzubahsolmaz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu maaş hak
kındadır, bu kanun ile buyurdukları muallimlerin ıs
lâhı başka şekildedir, buraya ait değildir. 

REİS — Efendim! Nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 
İkinci maddeyi aynen reyinize arz ediyorum, mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... İkinci madde kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — Meclisi umumiler, muallim ve mual
lim muavinlerinin istihdam edilecekleri mahallin 
şeraiti hususiyesini nazarı dikkate alarak maaş ve 
zam miktarlarını artırabilirler. Ancak, bu tezyitten 
mütevellit fark, gösterilen yerde üç sene hizmetten 
evvel başka mahallere nakilleri halinde, kendileri için 
bir hakkı müktesep teşkil etmez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam, 
kanunun birinci maddesinde «aylık» yazıldığı halde 
burada «Maaş» yazılmıştır. Bunu da (aylık) yazma
lı. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Başüs-
tüne Encümen kabul eder. Aylık olsun. 

Encümen kabul ediyor efendim. Maaş kelimesi 
bu şekilde tashih edildikten sonra maddeyi reyini-

TALÂT BEY (Kângırı) — Fakat bilerek söylü
yorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Pek rica 
ederim, Beyefendi! Bu mantık değildir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Altıyüz kuruş 
maaş odacı maaşıdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY ((Devamla) — Altıyüz 
kuruş maaşla muallim muavinîi altıyüz kuruşa efen
diler! uşak tutamazsınız. (Çok dioğru sesleri) Altıyüz 
kuruşla evlâtlarımızı ilk terbiyeye almak için mayi-
şetin bin türlü icabat ve istirahatı ve bin türlü dü
şünceleri arasında.. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Edebiyat yapma! 
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ze arz ediyorum. Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Hali hazırda müstahdem bulunan 
ilk tedrisat muallim ve muavinlerinden bu kanunun 
neşri tarihinde kıdemlerine nazaran fazla alanlar 
bugün almakta oldukları aylık miktarını muhafaza 
ederler. Ve kıdem müddetini ikmal etmeden zamma 
nail olamazlar. 

REİS — Efendim! Dördüncü madde hakkında 
söz isteyen var mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Geçen sene bu Meclis Türkçe kaideler arasın
dan acemce ile arapçayı kovmuştur. Ve bu ac'izin 
Kanunu ile ebediyen kovulacaktır. Şu halde nasıl 
oluyorda Maarif Encümeni Arapça, Acemce kaide
ler kullanarak buraya böyle uydurma, melez bir 
şey getiriyor. (Handeler) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Onlar zatiâli-
nizden daha ziyade Türkçüdürler. 

REİS — Efendim! Dördüncü madde hakkında ta
dil telifi yoktur, maddeyi aynen reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Dördüncü madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Bu kanunun neşri tarihinde kıdemi 
altı seneye baliğ olanlara bir, oniki seneye baliğ olan
lara iki kıdem zammı verilir ve fazla müddet için bir 
şey zammedilmez. Beş senelik kıdemi olanlar bir, dört 
senelik kıdemi olanlar da iki sene sonra zamma nail 
olurlar. (Kabul sesleri) 

REİS — Bu madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — Bu kıdem zamları her senenin Martı 
iptidasında yapılır. 

REİS — Bu madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Muallim ve muallim muavinlerinin 
almakta oldukları maaşlar kanunî bir sebep olma
dıkça tenzil olunamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Burada da 
maaşlar kelimesi aylıklar olmalıdır. 

REİS — Maaşlar kelimesi aylıklar suretiyle tas
hih edildikten sonra maddeyi reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun neşri tarihinden meridir. 
HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim! Kü

çük bir eksikliği ikmal için müsaadenizi rica ediyo
rum. Bu kanun muallim ve muallim muavinlerinin 
maaşları hakkında lâzım gelen ahkâmı ihtiva ediyor. 
Fakat ilk tedrisat müfettişleri vardır ki onların maaş
ları hakkında maalesef bu cihet ihmal edilmiştir. 
Binaenaleyh bir takrir takdim ediyorum. Bu takririm 
bu noksanı ikmal edecek mahiyettedir. Kabulünü 
rica ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Maliye Vekili Beyden sual soracağım. Bu maddede 
bu kanun tarihi neşrinden muteberdir, diyor. Eğer 
böyle ise henüz 1340 senesi içindeyiz. Yeni bütçeye 
buna göre tahsisat konmuş mudur. Daha ziyade 1341 
senesinde muteber olacağına nazaran bu hususta 
bütçeye tahsisat konmak icabeder. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — (Bu idarei hususiyeye aittir sesle
ri) Bu kanun, doğrudan doğruya Muvazenei Husu-
siyelere attir, Muvazenei Umumiyelere ait değildir, 
bizim bütçemiz yapılmıştır, hiçbir şey zammede-
meyiz. Malûmuâliniz İdarei Hususiyeler henüz ken
di bütçelerini yapmaktadırlar. Bu kanun çıktıktan 
sonra bunlarda buna göre kendi bütçelerini tanzim 
ederler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Demin, 
Maarif Encümeni Mazbata Muharriri Bey, Van Vilâ
yetinin varidatı kâfi gelmiyor, Varidatı umumiye-
den muavenet edileceğini Vekil Beyefendi söyledi
ler. Buyurdular. Şu hale göre muavenetin daha faz
la olması lâzım gelir. Bütçeye buna göre tahsisat kon
muş mudur? Konmamış mıdır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — 1341 bütçesi Meclisi Âlinize tak
dim edilmiştir. Fazla hiçbir şey koymadık, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Öyle ise 
kanun 1341'den itibaren olmalı 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! İdarei Husu-
siyelere muavenet için bütçeye yüzbin lira konul
muştur, bu azdır; sırf mekâtibi iptidaiye muallimle
ri zamaimine karşılık olmak üzere hatta beşyüz 
bin lira koymak lâzım gelir. Bunu bilhassa şimdi
den rica ederiz ve şimdiden bütçede nazarı dikka
te almalarını temenni ediyoruz. Bütçe gelince de 
ayrıca mücadele edeceğiz. 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bütçe Meclisi Âliye takdim edil
miştir, Encümendedir. Şimdi Meclisin malıdır. Büt
çe müzakere edildiği vakit münakaşa edilir, teklif 
ederler, Heyetei Umumiyenin yüreğine vabestedir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Konmuşmudur?. Ben
deniz onu soruyorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Eğer bütçe 
içine konmazsa esnayı müzakerede elli imzalı tak
rir ister. Elli imza olmayınca kabul edemeyiz der
ler. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Sorduğum suale cevap 
vermediler, bu yüzbin lira konmuşmudur, konma
mış mıdır? 

TALÂT BEY (Kângırı) — Maarif Vekili Beyden 
bir sual soracağım. Deminde sordum, cevap verme
diler. Bu kanun ahkâmı liselerde bulunan iptidai 
muallimlerine de şâmil midir, değil midir? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! Talât Bey sual soruyorlar, di-
yorlarki, bu kanun Maarif Vekâletinin doğrudan 
doğruya emrinde bulunan iptidai mekteplerine de 
şâmil midir, onlara da kabili tatbik midir?.. 

Bir kere, şimdiye kadar Maarif Vekâletinin em
rindeki muallimler bin kuruş alıyorlardı. Saniyen 
Maarif Vekâletine aidolan bütçe her sene buraya 
geliyor, hiç şüphe yokki bizdeki aldıkları parayı 
bunlar da almaya başlayacaktır. Nihayet bunlarda 
bizimkilerin aldığı dereceye çıkabilecektir. Yani Me-
kâtibi İpt'idaiyenin şimdiye kadar iki sınıf üzerine 
yürümesi bu kanundan sonra zail oluyor demektir. 
Bir de paranız var mı, verecek misiniz? diyorlar. Efen
diler! Onu ben sizden soracağım, ben sizden istiye-
ceğim. Şimdiye kadar memleket, mekâtibi iptidai -
yesi için çalışmıştır. Vilâyattan yapılan tetkikattan 
anlaşıldığına göre yüzde altmışı taahhüdatmı ifa et
mektedir. Bunların içinden % 10 - 12'si var ki üç, dört 
ve beş ay fasıla ile taahhüdatmı ifa ediyor. Bina
enaleyh bunların bu halde kalmasını istemek de
mek, peyderpey mekteplerin, maarifin kapanmasını 
arzu etmek demektir. Mekteplerin açılmasını istiyo
ruz. Fakat ayni zamanda kaniiz ki muallimlerin 
maaşını birçok vilâyatta, değil yalnız bu nispette, 
bundan daha çok fazla bir nispette verebilecek 
kuvvet ve kudret mevcuttur. Onları kanunî bir ka
yıtla takyit etmek ve şu paradan fazla veremeye
ceksiniz demek, birçok yerlerde mekâtibi iptidaiye-
fiin geri kalmasına sebebiyet vermek demektir. Biz 
bu kanunla bir kere bağlan çözüyoruz. 

Saniyen, birçok mahallerde uyanmış olan fikri 
I inkişaf neticesi ben yine kâniimki, vilâyetlerin yüz

de altmışı bu parayı bu nispet üzerinden, merkeze 
hiç ihtiyaç hissetmeksizin, verecektir. Vilâyat da pek 
âlâ biliyor ki, mekâtibi iptidaiyesi için, Devletin 
Muvazenei Umumiyesine ağır bir yük halinde ge-

I lecek olurlarsa esasen varidatı taşkın bir şekilde 
I bulunmayan Muvazenei Umumiye kendilerine kâfi 
I derecede yardım edemeyecek bir mevkidedir. Fakat 
I Muvazenei Umumiye, cidden muhtaç bulunan vilâ-
I yata elden gelen yardımı esirgeyecek olursa mem-
I leketin ihtiyacı ile telif kabul eder bir hareket yap-
I mamış olur. Bütçeler vilâyetlerde yapılmak üzere-
I dir. Bu kanun biran evvel çıkacak olursa bu kanu-
I nun iltimaz ettiği mecburiyeti yapabilecek şekilde, 
I bütçelerine tahsisat koyacaklardır. Esasen umum 
I vilâyatın bütçeleri buraya geliyor, tetkik ediliyor 
I ve bizden yardım istiyor. Bunların makûl ve meşru 
I olanlarına kudretimiz nispetinde yardım edebiliriz. 
I Muvazenei Umumiye Kanunu buradan geçerken, 
I bendeniz ilâvesi lâzım gelen muavenet kısmını He-
I yeti Celilenize arz edeceğim. Ve zannederim ki, He-
I yeti Celileniz makûl bir rakamı hiçbir vakit reddet-
I meyecektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bu sene yüzbin lira büt-
I çenize konmuş mudur? Maliye Vekâleti de bütçeyi 
I çıkarırken bu yüzbin lirayı ipka etmiş midir? Ve 
I bütçeniz Muvazenei Maliye Encümeninde tespit edi-
I lirken bu yüzbin lira orada da ipka edildi mi? Ve-
I yahut tenzil veya tenkis edildi mi? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
I (İzmir) — Suallerinizin en sonuncusuna henüz daha 
I cevap veremeyecek mevkideyim. Çünkü bütçemiz 
I Muvazenei Encümeninden henüz çıkmamıştır. Ge-
I çen sene konmuş olan yüzbin lira bu sene bütçeye 
I konmamıştır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Vekâletiniz koymamış 
I mıdır?.. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
I (İzmir) — Yüzbin lira konmamıştır. Ben koymadım 
I demiyorum, konmamıştır. Heyeti Celileniz huzu-
I runda bütçeleri geri almamayı vaadetmiştik. Geri 
I almadık. Fakat geri almamak demek, Muvazenei 
I Maliye Encümeninde bütçeler tetkik edilirken her 
I hangi bir tahsisatı istemeyeceğiz demek değildir. 
I Esasen Maliye Vekili Beyefendi ile de mutabık kal-
I mıştık. İsteyeceğimiz tahsisat mahtut dairede kal-
I mak ve bütçenin Heyeti Umumiyesinde fazla bir si-
1 ma arz eder bir şekilde olmamak şartıyle Maliye 
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Vekili Beyefendi ile mutabakat edilmiştir. Bütçe
miz bugün öğleden sonra konuşulmaya başlana
caktır. Bendeniz Muvazenei Maliyeden bir mik
tar parayı isteyeceğim. (Miktarı sesleri) Elbette is
teyeceğim, kâfi bir para istiyeceğim.. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS — Zeki Bey!.. Encümenden bir sual sora
caktınız? 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane> — Benden evvel de sor
dular Paşa Hazretleri!... Muvazenei Maliye Encüme
ninde bu para konulmuş mudur, diye soracaktım. 
Vekil Bey Muvazenei Maliye Encümeninden bunun 
için kâfi bir parayı talep edeceğim buyurdular. Ben
denizin sualim de bundan ibaretti. 

REİS — Efendim! Tadil teklifleri okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
8 nci madde olarak kanuna maddei atiyenin ilâ

vesini teklif eylerim. 
İlk Tedrisat müfettişlerinin aylığı askari binbeş-

yüz kuruştur. Üç senede bir üçyüz kuruş zammedi
lir. İlk mekteplerle muallim mektepleri müdür ve 
muavinliğinden müfettişliğe naklolunanların maaş
larına defatan üçyüz kuruş zammolunur. 

Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci maddeler ah
kâmı İlk Tedrisat Müfettişlerine de şâmildir. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenün ber - vech - i âti şekilde tadilini 

teklif ederim: 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

tır. Sekizinci madde olarak o madde ilâve olunacak
tır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen
dim! Müsaade buyurursanız o takriri alalım, mad
de haline koyalım. (Pekâlâ sesleri) 

REİS — Efendim! Sekizinci madde dokuzuncu 
madde olmuştur. Okuyoruz: 

Madde 9. — Bu kanun neşri tarihinden meridir. 
REİS — Bunun için tadil teklifi vardır. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu.) 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bunlar doğru 

değil/Mânâları arasında büyük fark vardır. Bir kere 
kıdem zammı, bugünden başlayacağına iki ay sonra 
başlayacaktır. Kanunun neşri tarihi ki, budur. Za-
zaim ise zaten Marttan başlayacaktır. Binaenaleyh 
bu maddeyi kabul etmek bütün muallimlere iki ay 
kaybettirmek demektir ki doğru değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maliye Ve
kili Bey tahsisatı olmadığını söyledi. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hayır efendim, bu tah
sisat meselesi değildir. Marttan başlayacaktır. Bu 
tarihi neşir zammın mebdeini gösterecektir. 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Beyin takriri
ni nazarı itibara alanlar lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Binaenaleyh doku
zuncu maddeyi aynen reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim! Kanuna onuncu madde olmak üze
re Kângırı Mebusu Talât Bey bir madde ilâvesini tek
lif ediyor: 

Riyaseti Celileye 
Onuncu madde olarak berveçhi ziir maddenin 

kabulünü teklif ederim. 
Kângırı 
Talât 

Madde 10. — Tedrisatı İptidaiye Kanunundaki 
muallim muavinleri hakkındaki maddeler ahkâmı 
muteberdir. . 

(Lüzum yok sesleri) 
RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen

dim! Buna hiç lüzum yok. Esasen bakidir ve vardır. 
VEHBİ .BEY (Karesi) — Bu, usule mugayirdir. 

Esasen bu kararnamedir. Kararnameyi Meclis gör
meden buna karar vermesi muvafıkı usûl değildir. 
Kanun başkadır, nizamname başkadır. Bu ise karar
namedir. Meclisi Aliden geçecektir. Meclisi ÂK bu 
kararnameyi görmeden burada tespit etmiş olu-

Madde 8. — Bu kanun 1341 senesi Martından iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Efendim! Bunların ikisi ayrı ayrı teklif
lerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hakkı Be
yin, teklifi müstakil tekliftir. Lâyiha Encümenine 
gitmelidir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Hayır 
efendim, lüzum yok. 

REİS — Hakkı Tarık Bey, sekizinci madde ola
rak yeni bir madde ilâvesini teklif ediyor. Takrir, 
kanuna iki madde ilâvesi mahiyetindedir. Evvelâ 
bunu reyi âlinize arz edeceğim. Hakkı Tarık Beyin 
teklifini nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın.., Aksini reye koyuyorum, nazarı dikkate al
mayanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate abnmış-
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yor ki, hilafı usuldür, kabul edilemez. (Çok doğru 
sesleri) 

REİS — Bu tadilnameyi nazarı itibara alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı iti
bara alınmamıştır. 

Madde 10. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maa
rif, Dâhiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Efendim! Maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim! Sekizinci madde olarak Hakkı Tarık 
Bey tarafından teklif olunan ve Meclisi Âlice nazarı 
dikkate alınan maddeyi Encümen ay nen kabul et
miştir, okunacak: 

Madde 8. — İlk Tedrisat Müfettişlerinin aylığı 
asgari binbeşyüz kuruştur. Üç senede bir üçyüz ku
ruş zam verilir. 

lik mekteplerle mahallî mektepleri müdür ve mual
limliğinden müfettişliğe naklolunanların maaşlarına 
def atan üçyüz kuruş zarnmolunur. 

Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci maddeler ah
kâmı ilk tedrisat müfettişlerine de şâmildir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini reye koyu-
yprum, (Tayini esami ile sesleri) kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, on dakika tenefüs için celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse Saat : 3.20 

«amt»" -»«-

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 3.50 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum, 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 

REİS — Ruznamenin ikinci maddesini müzakere 
edeceğiz. 

2. — Mücahedei Milliyeye iştirak etmeyen ve mil
li hudut haricinde kalan memurini mülkiye hakların
da yapılacak muameleye dair (1/488) numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası : (1) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Büyük Millet Meclisi, şimdi nazarı müzakerenize arz 
edilen ve bu kanuna benzeyen bir kanunu geçen se
ne müzakere ve kabul etmiştir. Bu kabul edilen ka
nun askerî mahiyette olan ceraimi ihtiva ediyordu. 
Şimdi mülki memurlar hakkında da böyle bir lâyiha 

(1) Evveliyatı yirmialtıncı içtima zabıt ceridesin-
dedir. 

hazırlanmış ve Dahiliye Encümeninden geçmiştir. 
Dahiliye Encümeninden geçtiği vakit, bilmiyorum 
bir affı umumî kanunu olup olmadığı nazarı itibare 
alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Bu lâyiha Büyük 
Millet Meclisine 3 Nisan 1340 tarihinde tevdi edil
miştir. 16 Nisan 1340 tarihinde ise Büyük Millet 
Meclisinden bir affı umumî kanunu kabul ve ilân 
edilmiştir. Bn noktai nazardan, teklif edilen lâyiha
nın ruhu, esası bu Affı Umumî Kanununun ruhuna 
tamamen zıttır. 

Affı Umumî Kanununun birinci maddesi şudur : 
(1 Ağustos 1914 tarihinden, 20 Teşrinisani 1922 ta
rihine kadar geçen müddet zarfında askerî veya si
yasî mahiyeti haiz ceraimden ve Lozan Sulh Mııahe-
denamesine vazıûlimza ecnebi bir devlete veya te-
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bâasina herhangi bir muavenet fiilinden veyahut bu 
fiili ceraime bedihi bir surette mürtebit bilcümle ci
nayet ve cünha efalinden maznun ve mahkûm olup 
da Türkiye'de ikâmet eden veya ikâmet etmiş olan 
veyhut Lozan Muahedesi mucibince Türkiye'den ay
rılan arazi ahalisinden bulunan kâffei eşhas ile mez
kûr 20 teşrinisani 1912 tarihinden mukaddem Tür
kiye'de ika edilen aynı mahiyeti haiz cürümlerden 
maznun ve mahkûm bulunan düveli mezkûre tebaası 
haklarında affı umumî ilân edilmiştir.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Af edilen 
cezadır. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Demek ki 
16 nisan 1340 tarihinde ilân edilmiş bir kanun o ta
rihe kadar irtikâp edilmiş bütün siyasî cürümlerin 
hepisini af etmiştir. Acaba bir adamı memuriyetten 
mahrum etmek bir ceza değil midir? Bu cezayı han
gi cürüm için tertip ediyorsunuz? Siyasî bir cürüm 
için ve affı umuminin dairei şümulünde olan zaman 
dahilinde irtikâp edilmiş bir cürüm için tertip edi
yorsunuz. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 9 ncu mad
desini nazarı dikkatinize arz ederim. «Hukuku siya-
siyeyi haiz her Türk ehliyet ve istihkakına göre dev
let memuriyetlerinde istihdam olunmak hakkını ha
izdir» deniliyor. Siz ki 16 nisan 1340 tarihinde Tür
kiye'de yaşayan ve Türk evsafını haiz herkes için 
bir hakkı siyasî tanımışsınız, af etmişsiniz. O takdir
de tarafınızdan tamam olmuş olan bir şeyi nakza 
sağ etmek herhalde mevdut olmak lâzım gelir. Me
celle maddesi mucibince kaidei umumiyedir, binaena
leyh bendeniz affı Umumî Kanununun hükmüyle bu 
lâyihayı tamamıyle arz ettiğim gibi tezat halinde bu
lunuyorum ve esasen bu lâyihanın Meclisi Âliye 
tevdi tarihini nazarı dikkate alacak olursak görü-
rüzki affı umumî ilânından evvel verilmiştir ve as
kerler hakkında teklif edilen kanuna mümasil bir 
şekilde çıkarılması için verilmiştir. Fakat ne yapa-
lımki, Büyük Millet Meclisi affı umuminin ilânın
dan evvel bu kanunun kanuniyetini temin edeme
miştir. Daha evvel çıkarılmış olsaydı - ki elbette çı
karılabilirdi - o vakit bu itiraz vaki olmazdı. Fakat 
bir kerede affı umumiyi ilân ettikten sonra bu hak
kı siyasiyi, bu memuriyet hakkını kendisinden nez 
eder surette bir yeni hüküm vaz etmek herhalde doğ
ru olmaz, adilâne olmaz. Bundan başka bu kanun lâ
yihası diğer bir noktaî nazardan da nazarı mütalâa
ya alınmalıdır. Acaba herhangi bir memur mesleği 
bir memur asker gibi telâkki edebilir mi? Askerlerin 
tabi tutulması iktiza eden ahkâma tabi tutulması ik

tiza eder mi? Birisi müdafaai memleket ile mükel
leftir, davet olunmuş gelmemiş kaçmış, elbette hak
kında bu cezayı tatbik etmek lâzım gelir. Acaba, 
memurini mülkiyeyi de aynı surette mütalâa etmek 
kabil midir? 

İBRAHİM BEY (Ertuğrul) — Vatan müşterek
tir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Onlar mü
dafaai memleketle alâkadar değil midir? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Buna ait 
hiç bir şey söylemedim ve bilhassa bunun- üzerinde 
ben de İsrar ederim ki, vatan hiç bir surette şu veya 
bu sınıfın değildir, müşterektir. Arz etmek istedi
ğim; herkesin vazifesi tevzi edilmiştir. O vazife da
hilinde çalışırlr ve neticeleriyle muatap olurlar ve
yahut mükâfat görürler. Bu büsbütün ayrıdır. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Kanun dev
rindeyiz. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Evet, ka
nun devrindeyiz. Eğer biz, dün yaptığımız kanunu 
bugün bozacak olursak, eğer Türkiye Büyük Millet 
Meclisi dün yaptığı affı - mütalâaya almaksızın -
bugün geri alacak ve yarın yeniden yeniye bir ceza 
açacak olursa herhalde kanun devrinde olmadığımı
zı kendimiz ilân etmiş oluruz. Onun için herhalde 
vaz ettiğimiz kanuna herkesden evvel kendimizin 
riayet etmemiz lâzım gelir. Bu ruh ve bu esas nok
tasından bu lâyihanın tamamıyle kabule şayan ol
madığını iddia etmek isterim. Esasen maddeler He
yeti umumiyesiyle nazarı mütalâaya alınacak olur
sa, memurlara bir hakkı müdafaa verilrhiyecektir. 
Bir heyet teşkil edeceğiz. O heyet, filân şu işi yap
mıştır diyecek ve hükmünü verecek o kimse, mü-
ebbeden memuriyette bulunmak hakkından mahrum 
kalacak bu hükmün ne temyizi var, ne istinafı var, 
ne Meclisi Âliye hakkı müracaatı var. Binaenaleyh 
Muhamat Kanununa benzer bir lâyihadır. Bu lâyi
hayı kabul etmek imkânı yoktur. Lâyihanın nazarı 
mütalâaya ve nazarı iltifata değer tarafları olabilir. 
Mücahedei Milliye zamanında çalışmış memurlar 
için kıdemlerine zam icrası mevzubahis olabilir, fa
kat bunlar, büsbütün ayrı bir meseledir. Yani Affı 
Umumî Kanunu ile tezat olmayan cihetlerdir. Bina
enaleyh bendenize öyle geliyorki, bu Affı Umumî 
Kanunu varken bu lâyihanın meclisten çıkması ka
tiyen caiz değildir. Ancak, mademki orta yerde bir 
memurin kanunu vardır ve müzakere edilmektedir. 
Encümenlerde tetkik edilmektedir, evet memurin ka
nuna girebilecek bazı ahkâm vardır, orada onların 
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müzakeresi sırasında nazarı mütalâaya alabiliriz, 
yoksa bu kanunun heyeti umumiyesiyle reddini tek
lif ederim. (Çok doğru sesleri). 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlar, geçirdiğimiz büyük cidal dev
rinin muhtelif teşkilâtı; hükümete ve safahatı me
muriyete, tabakatı askeriyeye ait olan hesapları mec
lisin bulunduğu zamanlarla mütenasiben ve peyder
pey tasfiye ediliyor B.u işin ciheti askeriyeye ait olan 
aksamı, geçen devrei içtimaiyede Meclisi Âlice kabul 
edilen bir kanunla temin edilmişti. Hesabata ait olan 
diğer hususatı dahi diğer müteferrik malî kanunlar
la temin ve tesfiye edildi. Mücadele esnasında bu 
cidal vaziyetinin hayatı memuriyete tesiri noktaî na
zarından hasıl olduğu vaziyetin tasfiyesini dahi şim
di huzuru âlinize takdim edilen lâyiha temin edi
yor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Geç kaldı. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar! Malûmu Âliniz bu meselenin 
ordu mensubinine ait olan kısmı müzakere edilirken 
Meclisi Âli gayet kuvvetli bir temayül gösterdi ve 
Hükümet derhal memurini mülkiyeye ait olan ak
samı hakkında Meclisi Âliye teklifatta bulunmasını 
teklif etti. Bunun üzerine başka bir vekil tarafından 
idare edilmekte olan vekâlet; hükümetçe tanzim edil
miş lâyihayı Meclisi Âliye takdim etti. Yalnız Mec
lisi Âlinin gösterdiği lüzum üzerine değil, hakikati 
halin dahi cebr ve iltizamının tahtı tesirinde olarak 
böyle bir kanunun çıkmasının tesiri vardır. Çünkü 
hakikaten Malûmuâliniz vakayıden zamanen uzak
laşmış olmakhğımıza rağmen geçirdiğimiz mücadele 
esnasında memlekete hizmet edenlerle, etmeyenleri, 
bilhassa hizmet etmemekle kalmayıp, memlekete za
rar verecek herhangi bir faaliyete salik olanları bu
gün ve bugünden fazla Cumhuriyet Memurini ara
sında görmek memleketin selâmet ve hukuku noktaî 
nazarından elbet doğru değildir. Hiç şüphesiz bu 
kanunun maddelerini mütalâa etmiş olan rüfekayı 
kiram görmüşlerdir ki; Birinci maddede; cidali mil
lî esnasında düşman cemiyetleri veyahut onlara iza
feten ifayı vazife etmekte bulunan, sarfı mesai eden 
kuvayı inzibatiye ve İngiliz Mühipler Cemiyeti vesaire 
gibi teşkilâtın içerisine-girerek ve o müessesatın içeri
sinde bir unsuru faaliyet olarak memleket aleyhine ic
rayı faaliyet eden memurinin badema hakkı mazu-
liyetten mahrum olarak Türk tabakatı memurini içe
risine girmekten men edilmesi esası konulmuştur. 
Eğer böyle bir esas vaz edilmeyecek olursa hadisat-

tan daha bir kaç sene gibi kısa bir zaman zarfında 
uzaklaşmış olduğumuz halde bugün o hakikî tesira-
tın altından kendimiz uzak bulunduğumuz zaman bi
raz daha ilerlerse bu muhtelif mesavîi ahlâkiye ve 
vataniyeyi irtikâp etmiş olanlar daha suhuletle ma
sum ve memleketleri için çalışan memurin arasında 
bulunmak, tabakatı memurin arasına girmek ve nü
fuz etmek fırsatını bulacaklardır. Bundan başka şim
diye kadar - vekâleti açiziye izafeten arz ediyorum -
zannederim diğer vekâletlerde de böyledir. Bu su
retle memleketin büyük mücadelesi esnasında mu-
zir cemiyetlere iltihak eden veyahut memleketin aley
hinde bulunan veyahut kendilerine vatan içerisinde 
bir vazife verildiği halde vaziyetin verdiği korku te-
siratı altında vatan için hissi fedakâri ile çalışması 
icapederken mevki ve vazifesini terk edip o zaman
ki hududu millî haricine sağuşan memurin için bu 
vaz edilmezse aradan zaman geçip uzadıktan sonra 
eğrilerle doğrular, memleket için çalışanlarla memle
kete zarar ika edenler bir safta bulunurlar ve bir 
saf dahilinde hizmet etmek fırsatını bulurlar. İşte 
buna mani olmak üzere Dahiliye Vekâleti birtakım 
tetkikat yapmıştır ve yaptığı tetkikata nazaran bu ve 
buna müşabih vaziyette bulunanlar için birtakım 
idarî hükümlerle encümeni mahsus kararıyle ademî 
cevazi istihdam kararı verilmiştir ve kendi memu
rin sınıfı arasına bu gibileri almamaktadır. Tabiidir-
ki, diğer vekâletlerde böyle hareket etmektedir. Bu 
bapta hangilerinin yani, hangi memurların caizülis-
tihdam olduğu ve hangilerinin olmadığı hakkında 
Heyeti Vekileden mütefavit ve muhtelif nokatı na
zarı irae eder birtakım kararlar çıkmıştır. Bu karar
lara göre bu memurlar hakkında birtakım muame
leler yapılmıştır. 

Fakat yapılmış olan muameleleri; muayyen bir 
esas ve üslup dairesinde ve muayyen bir heyetin na
zarı tetkikinden geçtikten sonra muameleye tabi 
olanları aynı suretle muayene etmek tarikini ihtiyar 
etmek üzere bir kanuna ihtiyaç vardır. Olmadığı tak
dirde her vekâletin kendi encümenin bildiği surette 
ve mikyası zatisine muallâk bir mikyas ile bu memu
rin hakkında muamele yapılmış olacaktırki, bu ta
biî doğru değildir. Bundan başka memlekete hizmet 
etmiş ve memleketin muhtaç zamanında çocuğunu, 
evlâdını her şeyi bırakıp iş başına koşmuş olan bir 
memurla İngiliz Mühipler Cemiyetine dahil olan di
ğer bir memur, bir valiliğe bir kaymakamlığa tayin 
edildiği surette vaziyetin ilhamı dolayısıyle korku ve 
tesir altında vazifesini bırakıp memleketten savuş
muş olanlar aradan bir kaç gün geçtikten sonra hep-
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si yan yana bir memurin safi içerisinde bulunmaya 
nail olacaklardır. Memlekette bilhassa hüsnü hizmet 
edenler bu gibi fena hizmet edenlerle aynı safta ic
rayı vazife etmelerinden mütevellit bir nefret ve bir 
teessürle müteessir olacaklardır. 

Af bahsine gelince : Malûmu Âliniz bu Af Ka
nunu Lozan Muahedesinde kabul edilmiş olan umu
mî bir affı istihdaf etmektedir ve doğrudan doğru
ya ceraimi siyasiyenin hattâ cürüm mahiyetinde ci
heti adliyeden veya istiklâl mahkemelerinden veril
miş olan cezaların, yani hükme iktiran eden cezala
rın affı mahiyetindedir. Bizim teklif ettiğimiz lâ
yihada hiç bir vakit böyle bir ceza mevzubahis de
ğildir. Af kelimesi Malûmu Âliniz karşısında bir 
ceza tasavvuru ile kabili ifade olur. Cezayı Adlî ve 
hukukî olmayınca bir af dahi tasavvur edilemez. Bu 
hususu hukuk müntesibi olan arkadaşlar ayrıca ten
vir edeceklerdir. Binaenaleyh arz ettiğim gibi mem
lekete hizmet etmekten kaçan, bilâkis memlekete 
suitsir edn adamların memurin safları arasındaki 
mevkiini tayin eden bir kanuna Bu suretle mevcut 
olan bir Af Kanununun şümulü ve tesiri olamaz. 
Hatta Hakkı Tarık Beyin, buyurdukları gibi eğer o 
af bu gibi kanunlara şamil olsaydı; bu gibi idarî te-
dabiri haiz olan kanunlara şamil olsaydı, bilâkis o 
kanun çıktığı zaman mevcut olan ve askerî ahkâmı 
ihtiva eden kanun mucibince bazı askerlerin mesle
ğinden çıkarılmış olmalarına karşı bir mukabele teş
kil ederdi ve o kanun mucibince meslekten çıkarıl
mış olanların mesleğe iadelerini temin ederdi. Elbet
te kanunun hükmü doğrudan doğruya bir cezayı hük
miye mukabil olmadığı için ne askerler hakkındaki 
kanunun netayicine şümulü olur, ne de bu kanun
dan vücuda getirilecek olan memurin vaziyetlerine 
şümulü olur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun her Türkün memur 
olabileceği maddesi ise hiç şüphesiz bütün şümulüy
le memleketin her tarafında caridir. Yalnız bir ta
rafta Teşkilâtı Esasiye cari iken, diğer tarafta; yal
nız bu kanunla değil diğer mevcut olan kavanin ve 
nizamat ile şu, şu ve şu hareketi yapanların bir da
ha memuriyette istihdam edilmemeleri hakkında ka
rar vermek yolu açıktır. Bu karar ehliyetlerin bulun
madığından dolayı herhangi bir memuriyette caizülis-
tihdam olmadıklarını muhtevi olabilir, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun maddesindeki ehliyet kelimesi ise : 
Ehliyeti haiz olan, her Türk memur olur, hükmü 
umumisi ise muayyen şeraite müstenit bulunan mu
amelât ile mevkii meriyetten sakıt addedilemez. Bi

naenaleyh bu teklif ile Teşkilâtı Esasiyenin madde
si arasında hiç bir tearuz kabili tasavvur değildir. 
Encümence tadil edilerek teklif edilen Lâyihanın bi
rinci maddesinde arz ettiğim gibi, memlekete ikaı 
zarar eden ve mücadelei milliyenin muvaffak olma
ması için sarfı mesai eden cemiyetlere göre, ferden 
veya bir cemiyet halinde çalışan adamlara aittir ki 
onlar bir daha Türk memurin sufufu içerisinde bu
lunmayacaklardır. 

Diğer bir maddede : Kendileri cidali millî esna
sında memleketin içinde bulundukları halde ve uh
delerine bir vazife verilmiş iken o vazifeyi kabul et
meyip de memleketi terk ederk hudut haricine çı
kanlar hakkındaki hükmü havidir. Diğer bir mad
desinde Türkiye'nin şimdiki hudutları haricinde her
hangi bir suretle meselâ, Balkan Muharebesi veya 
diğer muharebelerden sonra, Türkiye'nin şimdiki hu
dutları haricinde kalan yani Türkiye'den iftirak ede
rek yeni vaziyeti siyasiye arz eden memleket ahali
sinden olup, Türkiye'den bilâ mezuniyet gitmiş ve 
artık orada memuriyet kabul etmiş ve tavattun ey
lemiş olan memurlara aittir. Bunların dahi vaziyet
lerini tespit etmek, lâzım ve zaruridir. Eğer Hakkı 
Tarık Beyin bendenizce şayanı kabul olmayan ve 
zaaf noktolarmı arz etmiş olduğum esbabı mucibesi-
ne istinaden bu lâyihanın heyeti umumiyesi redde
dilecek olursa memurin içinde iyi ile fenayı ve bil
hassa memleketin vatanı imtihan geçirdiği bir de
virde memlekete hizmet edenlerle vatan aleyhinde 
çalışanları tefrik için ortaya bir mikyas konulma
mıştır. Bundan tevellüt edecek büyük zarar hepiniz 
tarafından kabili tasavvurdur. Diğer taraftan eğer bu 
kanun yapılmazsa arz ettiğim gibi muhtelif takdiri 
şahsilere müstenit olmak üzere verilmiş olan birta
kım kararlara binaen bir çok zevat hakkında ihti-
malki tevsik edilmemiş birtakım muamele cari bu
lunmuş olacaktır ve bu muamele olduğu gibi kala
caktır. Halbuki bu doğru değildir. Umum Memuri
ne şamil bir kanunla temin edilecek esaslara istinat 
etmelidir. Daha bundan başka bir mahzur da isim 
talaffuzundan tahazzür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar! Yunan işgali esnasında 
Yunan mıntıkai işgalinde vali veya mutasarrıf ola
rak veya herhangi' bir suretle çalışmış adamlar var
dır ki, arz ettiğim gibi Heyeti Vekile kararıyle bun
lar hakkında ademî cevaz kararları verilmiş ve me
murin arasına sokulmamak istenilmiştir. Hadisattan 
uzaklaştığımızdan bilistifade bütün zihinlerin hadi-
satın icabatmdan tegafül etmesi esasından mülhem 
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olarak vekâlete müracaatta bulunmuşlardır. Hatta i 
ismini söylemekten ihtiraz ediyorum. Birisi vekâlete 
yazdığı bir istida mütecavizane ve küstahane bir ifa- \ 
de kullanmıştır. (Siz bizden müstağni değilsiniz, ola
mazsınız, bir gün gelecek herhalde bizi istihdam ede
ceksiniz) diyor. Bu adam Yunan .işgalinde Yunan j 
amaline hizmet etmiş ve herhalde bir cüz'ü tamı ida
rimizin başında bulunduğu mıntıkaya belâ kesilmiş- ! 
tir. Binaenaleyh zaman geçer, hadisattan uzaklaşır-
sak temiz ve fedakar anasırı melun ve memleket için ' 
fenalık yapmış olan anasırdan tefrik edecek bir mik
yas vaz etmezsek o zaman memleketin temiz anası
rını tahrip edecek bir noktaya vasıl- oluruz. Onun j 
için Heyeti Muhteremenize bu kanunun heyeti umu-
miyesini tasvip ederek maddelere geçilmesini teklif I 
ve rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey! Lehte, aleyh- j 
te söylüyenler tefrik edilsin! 

REİS — Zeki Bey! Lehte mi aleyhte mi? | 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Aleyhte. Bendeni
zin bu kanun müzakere edilirken Heyeti Celileye arz I 
etmek istediğim bir mesele vardı rki bu kanunu ada
lete menafi görüyorum. Esbabı? Evet Recep Beye- J 
fendinin izah buyurdukları veçhile düşmana hizmet 
edenler, memlekete ihanet edenler ki, bunlar doğru
dan doğruya Hükümetin vaz etmiş olduğu cezaya 
müstehaktırlar ve hükümet de tatbik etmelidir. Eğer 
şimdiye kadar bunlar tahakkuk ve tebeyyün etmiş 
ise ve ettiği takdirde bunların cezası verilmemiş ise 
bu kabahat doğrudan doğruya hükümete aittir. 

Şimdi ikinci mesele bendeniz her şeyden evvel 
istikrarın temini taraftarıyım. Yani Türkiye Cumhu
riyeti İdaresi dahilinde bulunan bilûmum memurine j 
ilkayı emniyet etmeliyiz. Her memurumuz böyle bir 
takım affı umumî Kanunlarından sonra herhangi bir 
surette şaibe altında kalırsa zannediyorumki, bizim 
idarî makinemizde ve bu makineyi idare eden eller | 
tahtında istediğimiz ve arzu ettiğimiz şekilde memur 
bulamayacağız ve istihdam edemeyeceğiz. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Evvelâ mil
lete emniyet ilka etmeliyiz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Dördüncü maddeyi ı 
okuduğum zaman açık ve sarih bir ikilik görüyo
rum. Bu ikilik nedir? 

Çanakkale boğazından İstanbul'da dahil olduğu 
halde bütün marmara havzasını teşkil eden bu mu
hiti daire düşman istilâsına maruz kalmıştır. Orada 
bulunan memurin kendi arzulanyle yani düşman is
tilâsından sonra orada kalıp yunanın veyahut her- .| 

hangi bir ecnabı hükümetin memuriyetini kabul et
miş ve ifayı vazife eylemiş ise herhalde bunlar müs-
tahakkı cezadır. 

Yalnız o müddet zarfında hasbel icap orada bu
lunmuş ifayı memuriyet eylediği bir sırada düşman 
gelmiş, orasını istilâ etmiş, memuriyetinden çekil
miş, ifayı vazife etmemiş, lâkin o muhitte bulundu
ğundan dolayı hatta bir çok eza ve cefa ve haka
retlere maruz kalmış... 

KEMAL BEY (Adana) — Onlara ait değil. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Çok rica ederim, 
müsaade buyurunuz. Kaçamamış, evlât ve iyalini 
ahp çıkamamışsa bu adamların hakkı ne olacaktır?. 
Bunların hakkında bir muamele yapmıyoruz. Lâkin 
beri tarafta talih iktizası bizimle beraber teşriki me-
ai ederek çalışanların hizmetlerine, memuriyetlerine 
kıdemlerine zam ediyoruz. Fakat orada oturanlara 
düşman eza ve cefası altında bulunanlara biz ne ve
riyoruz? Yani düşman işgali altında ifayı vazife et
memişler, fakat düşmanın eza cefa ve zulmü altın
da inlemişler bunların kabahati nedir? 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Maddelere ge
çelim, orada söylersiniz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Heyeti umumiyesi 
maddelerden terekküp eder. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Davet edil
memiş de gelmemiş ise? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Onları tefrik ettik 
efendim. 

Sonra bendeniz Recep Beyin, ifadelerinden anlı
yorum ki, heyeti umumiyesini tetkik esnasında, evet 
askerler - kendilerine has olan bir idare ile diyece
ğim - mevzi olarak divanı harpler teşkil ettirdiler. 
Bu divanı harplerde o mıntıka dahilinde bulunan za-
bitanın kötülük veya iyiliğini uzun uzadıya tetkik 
ettiler, neticei tetkikatlarında, neticei tahkikatlarında 
hükümlerini verdiler. Acaba bizim ikinci madde ile 
istihdaf ettiğimiz bir heyet, bunların bulundukları 
yerlere giderek o memurların acaba düşman amali
ne hizmet edip etmediklerini tahkik ederek o şekil
de mi hüküm verecek? 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — O tatbikat 
meselesi. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Eğer bunu kabul etti
ğimiz takdirde - kabul edersek - vaktiyle 150 kişilik 
bir liste çıkarmıştık. Ona müteferri bir kara liste 
nin daha; neşrini de o zaman Recep Beyefendi arzu 
buyurmuşlardı. Şimdi bir kara liste daha çıkaralım. 
Lâkin efendiler bununla beraber memlekette sükûn 
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ve asayişin istikran keyfiyetini de unutmuyahm. Bi
naenaleyh bence, bu suretle gelen kanunun reddini 
teklif ederim. Yahut bu lâyiha tekrar Encümene git
sin, Encümen bu iki meseleyi, bu iki şıkkı yekdiğe-
rinden ayırarak buraya getirsin. 

KEMAL BEY (Adana) — Beşinci maddeyi rica 
ederim iyi okuyunuz sarihtir. 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Okudum, hem çok 
iyi okudum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz bu 
kanunun - heyeti umumiyesiyle tamamıyle lehdarı-
yım. (Bravo sesleri) Biz memlekette büyük bir in-
kilâp yaptık, bu inkilâbın neticesinde bir tasfiyeye 
giriştik. Bu suretle evvelâ işe ordunun tasfiyesiyle 
başladık. O sırada Meclisi Âliniz büyük bir heye
canla, - nasıl ki Vekil Beyefendi de beyan buyur
dular - Bilûmum memurinin tasfiyesini temenni et
tik ve hükümet de bu temenni üzerine bu teklifi 
yaptı. 

Buna karşı bir arkaadşımız ahitnameyi ve Affı 
Umumî Kanununu ileri sürdü. Efendiler! Bu, kati
yen varit değildir. Biz bir Affı Umumî İlân etmek
le bu affı umumî üzerine bir de bu adamlara müka
fat verecek değiliz ya!. Affı umumî ilân ettik, taki
battan vaz geçtik, bunları hapsetmeyeceğiz, cezaya 
yapmıyacağız, tarassut etmiyeecğiz, tazyik etmiyece-
ğiz. Fakat bir de bunların üzerine bu adamları mü
kâfatlandıracağız diye bir aht altına girmedik. 

Affı Umumî Kanununu okumayacağım. Çünkü 
Affı Umumiden maksat, takibattan sarfınazar etmek
tir. istinat ettikleri Teşkilât! Esasiye Kanunu - ki onu 
da okuyacağım - Aleyhlerinde delildir. «92 nci mad
de; hukuku siyasiyeyi haiz her Türk ehliyet ve istih
kakına göre devlet memuriyetlerinde istihdam olun
mak hakkını haizdir. 

93 ncü madde: Bilûmum memurların evsafı, hu
kuku maaş ve muhassesatı ve sureti nasb ve azilleri 
ve terfi ve terakkileri kanunu mahsusla muayyendir.» 

Efendiler! Biz idaremizde istihdam edeceğimiz me
murlara - vaktiyle vatanına hıyanet etmiş olan ada
mın af edilmiş olsa dahi - bunların devlet memuri
yetinde istihdam edilmiyeecklerini dermeyan etlik ve 
bunlar hakkında sıfat vaz ediyoruz, sınıf vaz ediyoruz. 
Bu sınıfı haiz olanlar vatanına ihanet etmiş olan 
adamlrdaır ki; bunlar devlet hizmetinde istihdam edil
mezler. Bunu teşkilâtı esasiye ile nasıl muarız bulu
yoruz? Bilâkis Teşkilâtı Esasiyenin esasından olmak 
iktiza eder. Sonra Hükümet bu kararları ittihaz et
miştir. Bu kararlarda tasvip olunmuştur. Eğer Hü

kümete bu salâhiyeti, bu Meclisi Âli vermiş ise ben
deniz bunu vermeyenlerdenim. Bu salâhiyetin veril
mesine katiyen ve ebediyen razı olmayanlardan biri
siyim. Hükümetin filân veya filânı her hangi bir ida
rî kararla veyahut her hangi bir vekilin tasvibi zatisiy-
le memuriyetten mahrum etmesine bendeniz taraftar 
değilim. Farz ediniz ki; bugünkü vekil Cumhuriyetçi
dir. - Fark ile değil kanaatle biliyoruz ki, bu gayeye 
doğru yürüyenlerdendir - Yarın her hangi bir saikle 
Cumhuriyet hayatında, intihap neticesi o mevkie ge
lecek başka bir zat başka bir kanaatla bugün istih
dam edilmeyenleri istihdam etmesi pek varittir. Çün
kü o zat, bir kanunla muakyyet değildir. Binaenaleyh 
memleketine silâh atmış, memleketin izmihilâlinc ça
lışmış bir adamı yarın istihdam etmek ve hatta bugün 
istihdam edildiğini görmek, bendenizce doğru bir şey 
değildir. Rica eedrim. Bundan üç sene evvele rücu 
edin!. Eğer her ferdin aynı gaye etrafında, aynı ka-
naatta olduğunu düşünürsek, o vakit bu memleket 
izmihilâli tam içinde idi, hepimiz esaret altında idik. 
Bugün bu kürsüye hiç birimiz çıkamayacak olduğu
muz gibi bu sancağa aşık olarak ölüp gidecektik. (Bra
vo sesleri) Binaenaleyh üç sene evvele rucu edin! Ve 
o günkü hali bir kere düşünüz. Hiyanet ettiğine kani 
oluyorsunuz da - yani kanunen - yine bu adamın is-
tihdarmna muvafakat ediyorsunuz? Efendiler! Buna 
nasıl cevaz verebiliriz? Nasıl kani oluruz?. Çok rica 
ederim bu, ne affı umumi ile tearuz teşkil eder ve ne 
de başka bir mani vardır. Teşkilâtı Esasiye bunu 
amirdir. Biz bunu vaz etmeye salâhiyettarız. Onun 
için Heyeti Umumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi 
görüp maddelere geçelim. Maddelerde söylüyecekleri-
mizi söyleriz. Maddelerde istediğimiz gibi oynayabili
riz. (Kâfi seslen). 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Reis Paşa 
Hazretleri; noktai nazarım yanlış anlaşılmıştır. Hak
kım var izah edeceğim. 

Efendim! Bendenize mukabede buyuran muhte
rem arkadaşlar her halde beni fena adamların mü
dafii vaziyette buîunduramazlar zannederim. (Tabiî 
sesleri) Ben de hiç şüphesiz memleket aleyhinde ça
lışanların taltifi taraftarı bulunamam ve bunların 
memlekette mevkileri olmayacaklarını bile iddia et
mek isterdim. Bendenizin iddiam basittir, baştan aşa
ğıya kadar bütün söylediklerine iştirak edebililirm. 
Fakat diyorumki, Büyük Millet Meclisi bu kararı, 
bilhassa maznun mevkiinde bulunanlar için ancak 
15 Nisan 1340 tarihinde ittihaz edebilirdi. 15 Nisan 
1340 da bu kararı ittihaz etmekte ve onları mahkûm 
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bir mevkie koymakta hakkı olabilirdi. Fakat 15 Ni
san 1340 da çıkan Affı Umumi Kanunu Recep Be
yin zannettikleri gibi - yalnız mahkûm olanları değil, 
maznun olanları da affetmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Bu kanunda mevzubahis olan maznun ve mahkûm 
değildir. Kanunu lütfen okuyunuz! 

İBRAHİM BEY (Ertuğrul) — Namuslularla na
mussuzları ayırmak için. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Af Kanu
nunda bilcümle hiyanet efalinden maznun ve mah
kûm olup da şöyle şöyle olanlar hakkında af ilân 
edilmiştir deniyor. Mahkûm olanlar varsa memuri
yette - hiç şüphesiz kullanılmazlar. Fakat bugüne ka
dar haklarında hiç bir ceza tertip etmediğimiz kim
selere bu mahiyette ceza tertip etmenin imkânı yok
tur. 

Vehbi Beyefendi buyurdular ki, biz o evsafta arı
yoruz. Çok güzel beraberiz. Mahkûm olanlar hakkın
da hakikaten bu kaydı koyabilirler. Evvelce söz aldı
ğım zaman demiştimki, memurin için birtakım evsaf 
konulabilir. Esasen memurin için bir kanun vardır. 
Yakında Meclisi Âlide müzakere edilecektir. Bu ka
nuna istenildiği gibi dakik evsaf konulabilir. İstediği
niz gibi takyidat vaz edilebilir. Salâhiyetimiz vardır. 
Yine Affı Umumi Kanununun dairei şümulünde kal
mak şartiyle.. Fakat yeniden yeniye bir ceza tertip 
eder mahiyette olmamak üzere itiraz ettiğim cihet şu 
noktadadır; Birinci madde mucibince bir heyet teşek
kül ediyor. Bu heyet, şimdiye kadar mahkûm olma
yanları memuriyetten mahrum etmek salâhiyetini 
kendi üzerine alıyor. Rica ederim, 92 nci maddeye 
nasıl istinat edebilirler ve bu maddeyi nasıl benim 
aleyhimde kullanabilirler? 

Teşkilâtı Esasiyede «Hukuku siyasiyeyi haiz her 
Türk ehliyet ve iktidarına göre Devlet memuriyetle
rinde istihdam olunmak hakkını haizdir.» deniliyor 
Bu adamların, İngiliz Mühipler Cemiyetine dahil ol
muş insanların hissen düşmanıyım, bunlarla beraber 
bulunamam, yaşayamam. Fakat biz kanun nazarında 
bunları Türk sayıyor muyuz? Eğer sayıyorsak... 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
İşte bu kanunu bunun için yapıyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Eğer sayı
yorsak, sayarsak - ki 16 Nisan 1340 tarihinden sonra 
Türk saymaya mecbur ve mükellef bulunuyoruz -
çünkü ondan evvelki effali için bir ceza vermemişiz 
ve bir kayıt koymamışız ve bugünkü şekle göre hu
kuku siyasiyeyi haiz her Türkün ehliyet ve iktidarı

na göre devlet memuriyetinde istihdamını bir hak 
diye kabul ederken bugün kendisine nasıl böyle bir 
ceza tertip edebiliriz? Memuriyette tayin edemeyiz 
diyemeyiz, bu, bir. İkincisi: Müktesep birtakım hak
lar vardır, 

Vehbi Beyefendinin buyurdukları gibi bazı evsaf 
tayin ederek haydi bunları bundan sonra yeni me
muriyete almayacağız. Fakat rica ederim, bundan 
evvel kendilerinin mazuliyet, tekaüdiye maaşları var
dı. Bunlar ne olacaktır? Bir hak iddia ediyoruz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mütebakisi 
veriliyor. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Güzel, efen
dim. Diyorum, ki sorduğum gayet basit bir şeydir. 
Vicdanî bir ukdenin hallini istiyorum. Eldeki Teşki
lâtı Esasiye Kanunu böyle adamlara Türk demek 
mecburiyetini tahmil ediyor ve hukuku siyasiyeyi haiz 
bir Türk demek* mecburiyetini yükletiyor. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Lekeli bir 
Türk. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Efendim, 
lekeli... Bu, şu vesaire... Bir mahkemeniz şimdiye ka
dar ve Büyük Millet Meclisi 15 Nisan 1340 tarihine 
kadar böyle bir hüküm vermemiştir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Vicdanı millet de bir 
mahkemedir. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Rica ede
rim, efendim. Kanun devrindeyiz. Kanun Meclisinde-
siniz. 15 Nisan 1340 tarihinde bu kararı verebilirdi
niz. Bendeniz de bu bapta söz söyleyemezdim vs bel
ki Recep Beyefendi ve Vehbi Beyefendiye takaddüm 
etmek için istical ederdim. Böyle olacaktı, 15 Nisan 
1340 tarihine kadar böyle olabilirdi. Fakat 16 Nisan 
1340 tarihinde affı umumi ilân etmişsinizdir. 

Recep Beyefendi, Vehbi Beyefendi hissiyane hi
tap ettiler. İngiliz Mühipler Cemiyeti, Mücadele! Mil
liye, vatan., kelimeleri hepsi heyecan veren kelimeler
dir. Evet, ben de müteheyyiç oluyorum. Fakat bütün 
bu hissiyat dalgalarının, Büyük Millet Meclisinden 
çıkan Affı Umumi Kanunu kaya gibi bir kanunu ka
patacağına katiyen zahip olmuyorum. Onun için tek
rar ediyorum ve diyorum ki, bir Affı Umumi Ka
nunu karşısındayız. Bu Af Kanunuyla affedilmiş olan 
mahkûmlar hakkında buraya vasıf eksikliği diye bir 
kayıt koymaya salâhiyattarsınız. Beraberim. Keza 
Mücahedeî Milliye devrinde düşmana yardım etmiş 
olanlara, bir misli değil, iki misli, üç misli - Heyeti 
Celile ne kadar tensip ederse - kıdem zammı vermek
te de beraberim. Yani ayırmak hususunda tamamen 
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iştirak ediyorum. Fakat böyle Affı Umumi Kanunu
nun tarihi ilânında hiç bir cürüm ve ceza kendilerine 
tertip edilmemiş kimseleri; böyle affı Umumi Kanunu 
ilân edildikten sonra yeni bir ceza terhibi karşısında 
bırakmayı kanunî bulmuyorum. Vicdani âkidem, 
bundan ibarettir. 

Şimdi, Recep Beyefendi buyurdularki: «Affı 
Umumi Kanununu bir dereceye kadar takyit eder, bu 
mahiyette söz söylemek istediler. Evvelki kanun çı
karken Büyük Millet Meclisi tayin etmiştir.» Memu
rini mülkiye hakkında böyle bir kanun lâzımdır» ola
bilir, bendeniz belki hatırlayamıyorum. Vehbi Beye
fendi, teğyit buyurdular. Fakat bir kanun evvelki me
murlar hakkında çıkacak olan kanun, muhakkak 15 
Nisan'a kadar çıkmak lâzım gelirdi. Bu şekilde bir ka
nun 15 Nisan'a kadar çıkmak lâzımdı. Nitekim bu 
kanun 3 Nisan'da yani Affı Umumi Kanununun ilâ
nından onüç gün evvel buraya tevdi edilmiştir. Eğer 
biz o zaman istical gösterse idik bu kanun o zaman 
çıkardı ve bittabi bu itirazlara ve bu gibi tedahüllere 
mahal kalmazdı. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — O vakte ka
dar Affı Umumi Kanunu çıkardı. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Hayır rica 
ederim Hamdi Bey! Öyle değildir. Arz ediyorum. 
3 Nisan'da memurin hakkındaki lâyiha buraya tevdi 
edilmişti... Onüç gün vaktimiz vardı. Onüç gün zar
fında bunu çıkarmış olsaydık veyahut Affı Umumi 
Kanununun ilânı sırasında böyle bir meselenin mev-
zuubahs olacağı ortaya konmuş olsaydı bunun hak
kında da elbette bir istisnaiyeti temin edecek bir 
madde konurdu ve bu mülâhazata, bu ukteye mahal 
kalmazdı bunun için bir kere kanuni mahiyette orta
da bir karar olmadığına göre affı umumi meselesiyle 
bu noktanın sabit olduğunu görüyorum. 

Sonra askerlerle memurlar arasında yine bir fark 
görmek zarureti vardır diye düşünüyorum. Arz ede
ceğim efendim, biz, bugün bile, bu Affı Umumi Ka
nununun ilânından sonra dahi asker yapmak için, 
zabit yapmak için belki birtakım takyidat koyabiliriz. 
Bu, büsbütün başka mahiyettedir. Düşünüyorum. Fa
raza: Askerî Ceza Kanunu mucibince ceza görmüş 
veyahut askerlikten çıkarılmış olanlar, bugünkü gün
de hiçbir memuriyet alamazlar mı? (Alamazlar ses
leri) Müsaade buyurunuz efendim. Nisbeti askeriye
leri kat olunmuştur diye bir tabir vardır. Bundan son
ra da olabilir. Herhangi bir zaman bir zabitin nisbeti 
askeriyesi kat edilebilir. Nisbeti askeriyesi kat edilen 
bir zabit gelip memuriyet alamaz mı? (Alamaz ses-

| leri) Nerede? Ne ile bunu men ediyoruz? Yeni bir 
kanun ile veya çıkacak olan memurin kanuna koya
cağınız bir madde ile bunu men etmek mümkündür. 
Fakat herhalde bana öyle geliyorki: Orduda zabitlik 
etmekle, düyunu umumiyede veyahut herhangi bir 
dairede bir vazife deruhte etmek arasında büyük bir 
fark vardır. Maruzatım bundan ibarettir. Bendeniz, 
Affı Umumi Kanunu mevcut iken bu kanunun ru
hunu teşkil eden iki maddenin kabulüne imkân gör
müyorum. Esasen kanun, bu iki madde üzerinde isti
nat ediyor. Ruhu ceza verilmemiş hareketler için ceza 
tertip etmek ve bu gibi kimseleri bugün memuriyetin
den mahrum etmektir. O günkü affa mazhar olmuş 

ef'alinden dolayı, bugün memuriyetinden mahrum et
mek ve ceza tertip etmek mahiyetindedir. Bu noktaî 
nazardan yine evvelki teklifimi tekrar ediyorum. Bu 
kanunun heyeti umumiyesi, bu ruh baki kaldıkça, 
kabul edilemez ve bilhassa Adliye Encümenininin ne 
için bu mesele ile alâkadar olmadığını varit bir sual 
noktası olmak üzere kaydediyorum. (Müzakere kâ
fidir sesleri). 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Efendim! Zeki Bey: «Mademki böyle cidali millî es
nasında milletin halâs davasını tağvik eden adamlar 
varmış. Bunlar için tecziye edilmemiş? Hükümetten 
sorarım» diyorlar. Bunun cevabını, Hakkı Tarık 
Beyin af hakkındaki mülâhazasiyle verilmiş addedi
yorum. Çünkü: Malûmu âliniz olduğu veçhile liste 
lanzim edildiği vakit biz, listeye dahil olan yüzelli ki
şiden gayrisinin cürüm noktaî nazarından mevcut 
olan mahkûmiyet ve maznuniyetlerini affedeceğimizi 
mütekabilen taahhüt ve tekeffül etmiştik. Eğer böyle 
bir tekeffül ahdi bulunmamış olsaydı; hakikaten bu
yurdukları gibi, böyle iki sene sonra memurini tasfiye 
etmek tarzında buraya gelmek değil, memur ve gayri 
memur şâibedar olan ve memleketin mevcudiyet ve 

I hayatı aleyhinde bulunan bütün anasırı Türkiye mahke
melerine sevk eder ve orada cezalarını verdirirdik. Hak
kı Tarık Beyin, buyurdukları kanununun istinat ettiği 
Lozan mukarreratı sebebiyledir ki: Memurinden olsun 
sair tabakatı ahaliden olsun, bu vaziyette olanlar hak
kında cezaya yapmamak mevkii ahdisindeyiz. Ve bu 
cezayı yapamamaktan dolayı onlar da, memlekette 
müsavi hak ve müsavi mevkii ihtiramda bulunan va
tandaşlar meyanına gelmişlerdir. 

Fakat bu vaziyeti, memuriyetler gibi umumi mü
savat mertebesine getirmemizi icabettiren ve bu bap
ta bizi, Meclis ve Hükümeti icbarla takyit eden ne 
bir kanun ve ne de bir vaziyeti ahdiye mevcut olma-
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dığı için, mertebe ve ehliyetlerini tespitle bunları, bir 
daha Türkiye memurları arasında istihdam etmemeyi 
.temin edecek olan bu lâyihayı tertip ettik. 

Sonra Zeki Bey buyurduki: «Memur bulamayız» 
bendeniz, liyakatli ve ehliyetli memurlara en çok 
muhtaç olan bir vekâletin mesul vekili sıfatiyle temin 
ederim ki: Bu suretle memleketin ihtiyaç ve mücade
lesi anında onun karşısına geçip vaziyet almış olanla
rın hepsinden bilâ istisna Dahiliye Vekâleti müstağ
nidir. Bu gibi adamları, adamınız yoktur diye istih
dam etmektense bunları tamamiyle gayrı mevcut ad-
dererek yeni temiz ve genç anasırdan memurlar yetiş
tirmek tariki elbette buna müreccahtır. 

Üçüncü bir noktayı itiraz olarak dermeyan buyur-
dularki: Yunan Hükümeti zamanında ve Yunan Hü
kümetinin sahai işgalinde tayin edilip ve vafize ka
bul edenler şamil bir kanun teklif edilseydi razı olur
dum. Fakat o memur orada otururken işgal vuku 
bulmuş ve işgalin tesiri altında o memur, orada ifayı 
vazife etmek mecburiyetinde kalmış.... Hakikaten bu
yurduklarını teslim ederdim. Fakat ellerine matbu 
olarak verilmiş olan ve bugüne müzakeresi tehir 
edildiği için her halde okumuş bulunmaları lâzım ge
len teklifi, metni, ya tamamen okumamış veyahut an
lamamışlardır. Bir kaç satırını okuyacağım. Beşinci 
madde, ki itiraz ettikleri maddedir. Aynen okuyorum: 

(İstilaya mâruz menatıkta işgalin vukuundan son
ra tayin edilerek vazife kabul eden vali, mutasarrıf, 
kaymakam ve mahallin zabıta âmirleri ile işgal mıntı
kasında düşman tarafından veya düşman nüfuzu ile 
tayin ve intihap edilmiş oldukları ikinci maddede 
mezkûr heyeti mahsusa tarafından tevsik ve tespit 
edilecek olan her sınıftan bilûmum memurlar dev
let hizmetinde istihdam olunmazlar ve bunlara ma-
zuliyet maaşı verilmez.» Bundan maksat şudur: İda-
feî mahalliye üzerinde hükümet nüfuzunu tesis ve in
faz edecek olan herhangi bir zat işgal vâki olduktan son
ra tayin edilerek yine işgalin vukuu fiilisinden sonra 
bilâ ihtiyar oraya gitmişse ve şurüesayı memurinden 
ise şu vaziyete ifrağ olunur. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Ona sözüm yok. 
Maddenin nihayetindeki kısmı sormuştum. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Efendim! Onları maddede konuşuruz. Onlar hakkın
da tamamen hemfikiriz. Madde müzekere edildiği 
zaman konuşuruz. Mamafih mademki arzu ediyorsu
nuz izah edeyim. Burada diyorıızki (işgal mıntıkasın
da düşman tarafından veya düşman nüfuzu ile tayirj 
ve intihap edilmiş oldukları ikinci maddede mezkur 

heyeti mahsusa tarafından tevsik ve tespit edilecek 
olan her sınıftan bilûmum memurlar) buradaki bilû
mum memurlar kaydı alelıtlak değildir ve (Gel! Seni 
buraya vali yaptım) diye düşman tarafından tayin 
edilmiş memurinin nisbeti memuriyetini ifade edecek 
olan tâbir elbette bilûmum memurin tâbiridir. Bina
enaleyh bu bilûmum tabiri bu suretle düşman tarafın
dan tayin edilip düşman nüfusu ile ifayı vazife ettiği 
taayyün etmiş olan memurlara aittir. 

Hakkı Tarık Beyin, ifadatını icmal edince yine de
minki noktaî nazara avdet lâzım geliyor. Teşkilâtı 
Esasiye tearuz noktasında, yeni bir şey söylemeye 
lüzum görmüyorum. Vehbi Beyefendi güzel cevap 
verdiler. Hiçbir tearuz yoktur. Ehliyet ve istihkakı 
olan her Türk memur olabilir. Bu kanunla tayini 
ehliyet ediyoruz. Tayini ehliyet için merci ve mü
racaat edecek makamsa Meclisi Âlidir Meclisi Âli, 
şu ve bu, mahiyette ve şu, şu, şu evsafı umumiyede 
bulunanlar, Türk memuriyeti ehliyetini haiz değildir 
der. Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile hiç bir vakit tearuz 
olmaz. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Bir ceza olur 
mu, olmaz mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Onu şimdi arz edeceğim. Şimdi aftan bahsettiler. 
Muhterem arkadaşlar Af Kanunuyle bunun alâkası 
yoktur. Yalnız sunufu memurin içerisinde bir daha 
bulunmamalarını temin edecek bir kanun ikame edi
yoruz. Eğer Affı Umumi Kanunu olmasaydı böyle 
bir teklifle iktifa etmezdik. Onları, mahkemelere ve
rirdik, bu suretle avakibi cezaiyeleri tecelli ederdi. 
Sonra buyurdukları 15 Nisan, 16 Nisan gibi tarih
lerin bu kanunla hiç alâkası yoktur. Affı Umumi, 
mücrim ve maznunlara aittir. Biz bunları müerimiyet 
veya maznuniyetlerinden dolayı şu veya bu cezaya 
çarptırmak için Meclise getirmiyoruz. Mahkûmiyet, 
mükrümiyet, maznuniyet bu kanunda asla mevzubahs 
değildir. Yalnız memleketin felâketli günlerinde düş
man içinde bulunan ve Affı Umumi Kanunu ile ce
zadan muaf kalanların yalnız liyakat ve ehliyet tari
kiyle bir daha hizmeti devlette bulunmamasmı isti
yoruz. Sonra hakkı müktesep noktasından bahs bu
yurdular. Rüfekayı kiram hatırlarlar ki: Askerler hak
kında tasfiye kanunu müzakere edilirken davet edil
dikleri halde mevkii vazifeye gelmeyenlerin nisbeti 
askeriyelerini kat ve kendilerini hakkı tekaütlerinden 
mahrum ettik. O zaman bendeniz Müdafaai Milliye 
Encümeni Mazbata Muharriri idim ve bu meseleden 
dolayı mazbata muharrirliğinden istifa da etmiştim. 
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Bendeniz o zaman hakkı tekaütten mahrumiyeti bu 
kadar ağır bir noktaya götürmeyelim. Çünkü bu hak 
yalnız bir zabitin değil onun evledânın familyasının 
hakkına taalluk eden bir şeydir. Binaenaleyh bu ka
dar ileri götürmeyelim demiştim. Heyeti Celileniz bu 
teklifimi kabul etmedi ve hakkı tekaüdede şamil ol
mak üzere bir daha hizmet edilmemeleri esası kabul 
edildi. Burada ise encümen daha sakinane düşünmüş
tür. Hakkı tekaütten mahrumiyet teklif etmiyor. Yal
nız bundan sonra Türkiye Cumhuriyetinin asil ve fe
dakâr memurin sınıfları arasında böyle şerirler - o 
şerirlerki, cezalarını af kanunundan dolayı veremiyo-
ruz.Fakat hiç olmazsa - erbabı namus arasında bu
lunmasınlar diyoruz. Teklif bundan ibarettir. Af ve 
Teşkilâtı Esasiye kanunlarıyla hiçbir tearuz noktası 
yoktur. Çok rica ederim. Hukuk müntesibi bulunan 
bir arkadaş buraya çıkarak daha büyük bir ehliyeti 
ilmiye ile bu noktayı izah etsin. Bendenizce asla bir 
tearuz yoktur. Bir lâzımei idaridir. Meclisi Âli bunu 
kabul ettiği takdirde hiç bir hak çiğnenmiş olmaya
caktır. Bilâkis memurların temizleri ve kirlileri muay
yen ve mahdut bir mikyasla ayrılmış bulunacaklar
dır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir şey so
racağım. Affı umuminin ilânından sonra Türk tabi-
yetinde bulunanlar hukukî siyasilerini ihraz etmiş 
olurlar mı, olmazlar mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Efendim, Affı Umumi Kanunuyle Türk tabiyeti ara
sında bendeniz bir münasebet göremiyorum. Şu ceza 
ve şu mahkûmiyetle alâkası yoktur. .Yalnız memle
ketten tart edilmek vesaire gibi muayyen birtakım ah
kâmı kanuniye vardır. Türklük o ahkâm dairesinde 
sakit olur veyahut iktisap olunur. Af ile, mücrümiyet-
le bunun alâkasını anlamam. 

ğenmedim demesi bir cezadır. Ceza neye derler, neye de
mezler? Lâfzî mânası, her beğenilmeyen muameleye 
karşı yapılan hitabe denilebilir. Fakat kanunu ceza 
mevzubahs olursa, yani Ceza Kanununun şu madde
sinde şu fiile ceza denir ve bu fiilden dolayı yapılan 
herhangi bir muamele ceza olur. Bunlar arz ettiğim 
gibi lâfzi telâkki noktai nazardandır. Fark ebediyen 
baki kalabilir. Fakat çare yoktur. Lâfzî noktai na
zardan cezadır denilebilir. Fakat arz ettiğim gibi Af
fı Umumi Kanununda mevzubahs olan mahkûmiyet, 
maznuniyet tabirlerinin daireî şumûlü dahilinde bir 
muamele asla değildir. Bu Affı Umumi Kanunu hak
larında takibatı kanuniye yapılması icap edenlere ta
kibatı kanuniye ve adliye yapılmamasını zamin bir 
kanundur. Fakat bu kanun doğrudan doğruya temini 
ehliyet ve tasfiye esnasında tespiti ehliyet noktai na
zarından, hudut tayin etmek noktai nazarından ibaret 
bir kanun lâyihasıdır ve bu yapılmazsa Türk tabakatı 
memurini daima mütefavit iki tabaka halinde girift 
olarak çalışacak ve memleketin hayatı memuriyeti 
mütesir olacaktır. (Müzakere kâfi sesleri.) 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Bir sual 
soracağım müsaade buyurun! Bundan anlaşıhyorki 
mazûl memurların istihdamı meselesidir. Halbuki her 
nezaretin mazûl memurları vardır ve bunların kanu
nen bir hakkı vardır. Cevazı istihdam ademî cevaz ka
rarıdır ve bu kararlar zaten nezaretin salâhiyeti dahi
lindedir. Niçin bu salâhiyeti hususi heyetlere tevdi 
etmiyoruz. Bunda bendeniz bir mânâ göremiyorum. 
Ademi cevaz kararı verirsiniz. 

RECEP BEY (Devamla) — Ademi onay kararı 
verirsiniz diyorsunuz. Her vekâletin ademi cevaz ka
rarı vermeye hakkı vardır buyuruyorsunuz. Ademi 
cevaz kakarı nasıl verilir rica ederim beyefendi. 
Hazretleri, Zatıâliileri Dahiliye Nazırlığı ve valilik 
yapmış bir zatsınız. Farz buyurun azlolunmuş bir zat 
bir müddet sonra, bir hafta sonra cevazı istihdam ka
rarı almış, mazül valilerden öyle zevat varki, ben ve
kil oldukça o zatı vali olarak istihdam etmem. Fakat 
mazulüyet maaşı kararını alsın diye mazüliyetinin haf
tasında mazulüyet maaşı kararını almak için evrakını 
Heyeti Vekileye götürürüm ve cevazı istihdam kararı 
verdirdim bu bir rnuamelei idariyeden ibarettir. Sonra 
efendim! Keyfemayeşa, bir heyet tarafından tetkik ve 
tefrik edilmeksizin bir vekil tarafından ademî cevaz ka
rarı vermek, buna imkân yoktur. Ehvenişer olarak her 
vekâletten bir zat olmak üzere dahiliyeden bir zat 
bunlara reis olur. Ciheti askeriyede olduğu gibi bir 
heyeti mahsusa teşkil edilir. Vesaik ile muamele yapı-

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! me
muriyetten mahrumdur demek bir ceza mıdır. Değil 
midir? Bir hakkı siyasiyi haiz olanlara karşı sen me
mur olamazsın demek bir ceza mıdır ,değil midir?. 
Ehliyet meselesi başkadır. Bu, bütün Türklere 
şamil olmak üzere tespit edilmek lâzım gelen bir me
seledir. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Efendim! Hakkı Tarık Bey arkadaşımızla aramızdaki 
tefavüt noktası, tarzı telakkii elfazdan ibarettir. Sen 
memur olamazsın demek bir ceza mıdır, değil midir. : 
Evvelce de arz ettiğim gibi ehliyeti hukukiyem yok- j 
tur. Etraflı cevap arz edemeyeceğim. Yalnız bir ba-
banın oğluna aferin demesi mükâfat, şu hareketi be- \ 
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lir ve bu suretle bir karara vasıl olunur. Bundan eş
lem tarik yoktur. Maddelerde icap ederse cevap ve
ririm. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bendeniz bir 
sual soracaktım ama, Adliye Vekili Beyefendiden ve
yahut Başvekil Beyefendiden eğer onlar izah ederler 
se... Çünkü efendim, bu hususta bizim aramızda ih
tilâf var. Bendeniz kendi telâkkime göre her iki taraf 
sözlerinde haklı, nasıl olur? Çünkü bu adamları biz 
katiyen kullanmayacağız ve kullanmak da istemeyiz. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Yusuf Kemal Bey! Bu sual değildir. (Kürsüye sesleri.) 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim! Bir 
taraftan Affı Umumi Kanununda Affı Umumi ilân 
olunmuştur, sarihtir.Böyle.. Affı Umumi ilân olun
muştur. Bu zamana kadar, teşrii tarihimizde affı 
umuminin ilânı ne gibi netayiç tevlit eder malûmu 
âlinizdir. Yani a af efali cürümlükten çıkarır hiç bir 
neticesi olamaz. Bir Türk kalbiyle, bir Türk hissiyle 
hepimiz buna isyan ediyoruz. Müdafaai Milliye aleyh
indeki teşkilâta dahil olan adamların yaptığı şey na
sıl cürüm olamaz? Ru, cürmün en büyüğüdür. Haki
katen öyledir. Fakat malûmu âliniz Affı Umumi Ka
nunu bir mecburiyeti ahdiye neticesi ilân edilmiştir. 
Türk Meclisi onu kendi kendine ilân etmemiştir. Bi
zim de onlardan istihsal edeceğimiz mütekabil menafi 
neticesinde heyeti murahhasamızın kabul ettiği bir 
esastır. Yoksa biz kendi kendimize kalsaydık bilmiyo
rum. Böyle bir Affı Umumi Kanunu ilân edermi 
idik?' 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Etmezdik. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
mesele hukuki bir raddededir. Şimdi eğer Hükümet, 
bu kanunu kabul etmek, affı umumi kanunuyle hiç 
bir tezat teşkil etmez, öteden beri ahitlerine harfiyen 
riayet eden Türkleri Lozan Muahedenamesini imza 
eden devletlere karşı ahdine muhalefet eder suretinde 
göstermez derse, o zaman bu kanunu yapalım. Bu 
birinci nokta, ikinci noktası: Ceza Kanunumuzda 
vakıa hatırımda tamamiyle yok, müstakil ceza ola
rak hüküm olunamazsa da, fakat fer'i ceza olarak 
hükmolunur. Muvakkaten rütbe ve memuriyetten 
mahrumiyet, müebbeden rütbe ve memuriyetten mah
rumiyet Ceza Kanunumuzda vardır değil mi efendim? 
(Evet vardır sesleri) Bu böyle olmakla beraber bu Affı 
Umumi Kanunu veyahut benim noktai nazarına 
göre asıl Affı Umumi Kanununun zırnnındaki taah

hüt bizim memuriyette arayacağımız evsafı takyit 
ediyor mu? İlelebet? Hayır, tahkik etmiyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Asla etmez. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Asıl mese
le buradadır. Bu kanunun Memurin Kanunuyla işti
gal eden encümene götürülerek kanunun memurinde 
evsaf aramak itibariyle tetkiki ve ondan sonra Recep 
Beyefendinin buyurdukları gibi bugün saf ve pak me-
memurlarm yanında öbür kirli memurların bulundu
rulması zannederim mümkün olabilir ve ahtede hiç 
veçhile muhalif olmaz zannederim. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Müza
kerenin kifayetini teklif ediyorum. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bu bapta bir tak
ririm vardır. Lütfen reye koyunuz. Af tabiriyle düşü
nülen mesailde hatıra birtakım şeyler geliyor. Bina
enaleyh bu cihetlerin tetkiki için lâyihai Encümene 
gönderelim. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Arkadaşlar! Yusuf Kemal Beyefendi gayet veciz ifa
de ile meseleyi gayet güzel teşrih ettiler. Ve dedilerki 
bu mesele buyurdukları gibi memuriyetin hudut ve eh
liyeti, şu son hadisattan mütevellit vaziyetten dolayı ise 
ortada mesele yoktur. Evet efendiler! Mesele bundan 
ibarettir. Af Kanunuyla hiç alâkası yoktur. Bir noktaya 
ehemmiyetle temas edeceğim: Affı Umumi Kanunuyla 
mütehabilen tahmil edilmiş olan şeriat meyanında bize 
tahmil edilen veyahut bizim tahmil ettiğimiz mecburiye
ti ahdiye, doğrudan doğruya memleketimizin içerisinde 
düşmanların kendi vasıtası olarak, casus olarak kendi
leri tarafından istihdam edilen adamların bu düşmanları 
gittikten sonra bu memleketin kanunlarıyla tazip edil
memelerini temin için bir kayıttan ibarettir. Böyle bü
yük bir muahede neticesinde yüzelli kişilik bir kitlei 
melâini istisna etmek üzere bu hudut dahilinde kal
mış olanlar bunlardan tefrik edilmiştir. Mukabil ta
raf da aynı suretle hareket edecektir. 

Diğer taraftan adamlarını takibatı kanuniyeden kur
tarmak yolunu aramışlardır. Fakat bu hiç bir vakit o 
demek midir ki, yalnız takibatı kanuniyeden istishası 
lâzım gelen bu af, bizim memurlarımızın evfasını ta
yin etmek için yapacağımız kanuna dahi tesir etsin ve 
şayanı kabul olabilir mi? Yalnız Yusuf Kemal Beye
fendi bir hukuk üstadıdır. 

Her ne de olsa biz bir devlet müessesesi olarak, bir 
hükümet ve bir Meclis olarak böyle inceliklere riayet
le bütün dünya vaziyetinde temayüz etmek isteyen bir 
milletiz. Binaenaleyh mademki Yusuf Kemal Bey 
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gibi bir hukuk üstadımız bunun böyle olmasında bir 
hukuki nokta görmüşlerdir ve bunu tetkikatı ilmiyeye 
müstenit bir tetkik noktasından geçirilmesini derme-
yan buyurmuşlardır. 

Fikirlerine iltihak ediyorum. Fakat rica ederim, me
murin kanunu müzakere eden encümenin mevkii.ilmisi, 
mevkii resmisi ile bunun bir münasebeti yoktur, İlmî, 
meslekî tetkike maruz kalmasını istemiyorlarsa bunun 
mercii Adliye Encümenidir. Bendeniz bu noktai nazar
dan Adliye Encümenine gitmesine taraftarım. Memu
rin Encümeni bununla alâkası olmayan müstakil bir
takım şeriat dairesinde Türk memurlarının umumi ve 
hususi vaziyetlerini tetkik eden bir Encümeni mahsus
tur, oraya gitmemelidir. Adliye Encümenine gitmelidir. 
Zannederim kendileri de o encümendedir. Binaenaleyh 
Adliye Encümenine verilsin. Fakat bu vaziyet bu suret
le kalamaz. Muayyen ve meselâ bir hafta müddetle 
Adliye Encümenine gider ve yalnız bu noktai hukuki 
Adliye Encümeninde tespit edilerek iade edilirse mak
sat hasıl olur. Bu noktaya bendenizde muvafakat ede
rim. 

REİS -̂ - Efendim! Kifayeti müzakere takrirleri 
vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Antep 
Şahin 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiye hakkındaki müzakere kâfidir. 

Maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Ertuğrul 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. Mad

delere geçilmesini teklif ederim. 
Çorum 

İsmail Kemal 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ey
lerim. 

Elâziz 
Hüseyin 

(Hükümetin teklifi var sesleri). 
Riyaseti Celileye 

Lâyiıhai kanuniyenin şifahen arz ettiğim nokta dai
resinde tekrar tetkiki için Dahiliye ve Adliye Encümen
lerine iadesini teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Memurin Kanununu ihzar etmekte bulunan En

cümeni mahsusa işbu lâyihanın nazarı dikkate alın
mak üzere havalesiyle Affı Umumi Kanununa mu
gayir bir hale meydan verilmemesini ve Heyeti 
Umumiye hakkındaki müzakerenin kifayesini teklif 
eylerim. 

Konya 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun memurin hakkındaki Kanunla bera

ber ve tevhiden müzakere edilmek üzere ol bapta 
müteşekkil Encümeni mahusasa havalesini teklif ey
lerim. 

Erzurum 
Raif 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Orada bir takrir vardır. Dahiliye ve Adliye Encü
menlerine havalesini teklif ediyor. Hükümet bu tak
riri kabul ediyor. Dahiliye ve Adliye Encümenleri 
müştereken tetkik edecek olurlarsa mesleki ve hukukî 
tarafları beraber müzakere edilir, o noktai nazardan 
muvafakat ediyorum. 

REİS — Efendim! Evvelâ kifayeti müzakereye 
dair takrirleri reyinize arz ediyorum : Evvelâ müza
kerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. 

Efendim! Takrirler aynı mahiyette değildir. Tak
rirlerin bir kısmı lâyihanın encümeni mahsusa tev
diini teklif ediyor. Birisi de Dahiliye ve Adliye En
cümenlerine tevdiine dairdir. Hükümet, de Dahiliye 
ve Adliye Encümenlerine havalesine ait olan tak
riri tercih ediyor. Evvelâ Encümeni mahsusa (Hayır 
sesleri) (Hükümetin teklifi sesleri) 

ZAMİR BEY (Adana) — Evvelâ hükümetin tek
lifini reye koymak icabeder. 

REİS — Bu rey istihsaline dair değildir. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu itimat 

takriri değildir ki evvel okunsun. 
REİS — Efendim! Evvelâ encümeni mahsusa tev

di hakkındaki teklifi Reyi Âlinize vazediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmemiştir. 

Dahiliye ve Adliye Encümenlerine tevdii hak
kındaki takriri reye vazediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
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Efendim! Kanun Dahiliye ve Adliye Encümenle
rine tevdi edilmiştir. 

Efendim! Pazartesi günü içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitan» Müzakere Saat; Dakika : 5,10 

2. — SUALLER, CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI CEVAPLAR 

7. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin; Mükelle
fiyeti Askeriye Kanununun 5, 118, 121 nci maddele
rini muaddil kanunun üçüncü maddesinin tatbikin
den ne netice istihsal edildiğine vesaireye dair Mü-
dafaai Milliye Vekâletinden suali ve Müdafaai Mil
liye ve Maarif Vekâletinin yazılı cevabı tezkeresi : 

Riyaseti Celileye 
«Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 5, 118 ve 

121 nci maddelerinin tadili hakkındaki kanunun üçün
cü maddesinde «Tahsili iptidâisini ikmal etmemiş 
olan efrat, hizmeti fiiliyeleri esnasında muayyen bir 
program hakkında tahsil ettirilir» denilmektedir. 

Pek mühim olan bu maddenin tatbikinden şimdi
ye kadar ne netice istihsal edilmiştir ve bilûmum kı
taat tarafından hakkıyle tatbik edilmiş midir? Prog
ram tayin edilmişse maksadı temine kifayeti anlaşıl
mış mıdır, tahriren bildirilmesini ve programın bir 
suretinin irsali hususlarının Müdafaai Milliye Ve
kâleti Celilesinden iş'ar buyurulmasını rica eylerim 
efendim. 

Trabzon Mebusu 
Abdullah 

Türkiye Cumhuriyeti 
Müdafaai Milliye Vekâleti 

Ordu Dairesi 
Adet : Şube 2 
14987 27 . 12 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

6 . 12 . 1340 tarih ve 6/14322 numaralı tezke-
rei devletlerinde melfûf Trabzon Mebusu Abdullah 
Beyin; sual takririnden muktazi cevap leffen takdim 
kılınmıştır efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
" Ali Fethi 

1. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 5, 118, 
121 nci maddelerinin tadili hakkındaki Kanunun 3 ncü 

maddesinde tahsili iptidaisini ikmal etmemiş efradın 
hizmeti fiiliyeleri esnasında muayyen bir program 
tahtında tahsil ettirilecekleri muharrerdir. 

2. — Esasen öteden beri kıtaatı askeriyede vesaiti 
mümküne ile efradın okuyup, yazma öğrenmesine 
çalışılmakta idi. Bu maddenin tatbikinden istihsal 
edilen netayice dair kolordulardan alınan istatistik
lere göre vesaiti mevcude ile yapılan tedrisat neticesi 
okur, yazar efrat miktarı •% 10, derecesine iblâğ edil
diği anlaşılmıştır. Bu miktarın tezyidi Maarif Vekâ
letinden bu hususta matlup muavenetin ifasına veya 
bu miktar için bütçeye bir miktar tahsisat vaz'ına 
mütevekkif olduğu tebeyyün etmiş ve keyfiyet kolor
dulardan vaki olan müracaatlarla da teeyyüt etmek
te bulunmuştur. Ancak bu hususta muaveneti lâzıme 
ifasına dair Maarif Vekâleti Celilesine yazılan tez
kereye cevaben varit olan sureti merbut tezkereden 
münfehim buyurulacağı veçhile Maariften istenilen 
muavenetin ifası mümkün olamayacağı anlaşıldığın
dan bu hususta bütçesinin imkânı nispetinde vekâlet 
kendi vesaitiyle bu hususun tezyidine çalışmaktadır. 

H 3048 
U 7521 3 . 6 . 1340 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine 
Dördüncü şube üçüncü kısım ifadesiyle muharrer 

21 . 5 . 1340 tarih ve 4947/560 numaralı tezkerei 
aliyeleri cevabıdır : 

Yeni müfredat programlara ve bunlara göre yazı
lacak mektep kitaplarının tabı ikmal olunduğu za
man Orduda tedris edilecek efrada tevzi olunmak 
üzere miktarı kâfi nüshasının takdim kılınacağını 
muallimlere verilecek ikramiye ile kırtasiye ve sair 
levazımın bütçenin ademi müsaadesine mebni itası
na imkân olmadığını arz eylerim efendim. 

Maarif Vekili 
Vasıf 


