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Yüz sekizmci İçtima 

21 . 4 . 1341 Sah 

Münderecat 

t. ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Sayfa 

292:293 

2. '— SUALLER 293 
1. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin; Zi

raatın terakkisi için nehirlerden istifade husu
sunda ne gibi teşebbüsatta bulunacağına dair 
Ziraat Vekâletinden şifahi sual takriri. 293 

2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efen
dinin; Adapazarı - Bolu Şimendifer hattının 
uzun zamandan beri ademi inşaası hakkında 
Nafıa Vekâletinden şifahi sual takriri. 293 

3 — EVRAKI VARİDE 293,343 
Mazbatalar 293,343 

1. — Ordu ve donanmada kumanda heyeti 
âliyesini teşkil eden zevata makam tahsisatı 
itası hakkında (1/701) numaralı kanun lâyi
hası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 293 

2. — 15 mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcı
rah Kararnamesine bir zeyl ilâvesi hakkında" 
(1/8) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Mil
liye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 293 

3. — Müdafaai Milliye Vekâletinin, 1341 
senesi bütçesiyle kabul olunan Kadrolarının 

Sayfa 
muvakkaten tezyidi hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 293 

4. — Tedariki vesaiti nakliye Kanununun 
18 nci maddesinin tadiline dair (1/581) numara
lı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası 293 

5. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Biradan 
mada bilcümle müskiratın alenen istimalinin 
memnuiyetine dair (2/436) numaralı teklifi 
kanunisi ve Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye ve 
Adliye Encümenleri mazbataları. 293 

6. — Ustrumca'lı müteveffa Ali Efe ve 
Parti Pehlivan zevceleri hanelerinde icra edi
len taharriyat neticesinde bilmüsadere Ankara 
İstiklâl Mahkemesine tevdi edilen, vezneı umu
mi ayniyat defterinde mevcut olarak mukayyet 
bulunan, eşya ve nukudun iadesi lâzım gelip, 
gelmiyeciğinin tayini hakkında (3/397) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve iadesi icap edeceğine 
dair Adliye Encümeni mazbatası. 293:294 

7. — Cidali milliye iştirak ederek muh
telif cephelerde veya dahili isyanların itfasında 
bilfiil hizmet eden 167 zatın istiklâl madal
yası ile taltifine dair (3/424) numaralı Başve-
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Sayfa 
kâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası, 294:295 

8. — Osmanlı Bankasının imtiyaz müdde
tinin temdidi hakkında (1/657) numaralı kanun 
lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 295 

9. — Evkaf Müdürüyeti Umumiyesinin 
1341 senesi bütçesine faslı mahsus olarak beş 
yüz elli bin lira ilâvesi hakkında (1/709) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 343 

10. — Teşkili mahakim, Usulü muhakemâtı 
Cezaiye ve Sulh Hâkimleri hakkındaki kava-
ninin bazı maddelerinin tadiline dair (1/708) 
numaralı Kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası, 343:344 

11. — Maraş Mebusu Abdülkadir, Ko
zan Mebusu Ali Sadi, İstanbul Mebusu Ali 
Rıza, Karesi Mebusu Mehmet Vehbi, Gazian
tep Mebusu Ahmet Remzi, Kocaeli Mebusu 
İbrahim, Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Arda
han Mebusu Talât Beylerin; Maraş'ın istihlâ-
sında şehid olan Doktor Mustafa Bey ve Ev
liya Efendi aileleriyle, Kozanlı Şehid Saım 
Beyin hemşiresi Naciye hanıma, Ermeniler ta
rafından Tiflis'te şehid edilen jandarma Mülâ
zımı evveli Süreyva Bey ailesine, şeyhül is
lâm esbak Musa Kâzım Efendi merhumun 
ailesine, Kilis ve havalisi harbinde şehid olan 
Ruhî zade Sakıp Beyin Validesi Belkıs Hanıma, 
Topçu Binbaşılığından müstari merhum Rıza 
Beyin ailesine, Gaziantep tsîihlâs mücadeloîin-
de şehit olan Şahin Beyin oğluna Balkan 
harbinde şehid olan Doktor Nafiz Tâhir Beyin 
ailesine hidamatı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair (2/404, 419, 424, 426, 445, 454, 459, 
469) numaralı teklifi kanunileri ve Düzce 
hadisei isyanıyesinde usat tarafından sureti fe
dada şehid edilen 24 ncü fırka kumandanı 
Kaymakam Mahmut Beyle mezkûr fırka Er
kânı harbi Yüzbaşı Yâkup Sami Efendi aile
lerine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsi
sine dair (1/703) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 344 

Sayfa 
I 12 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Be

yin; Bursalı Tâhir Beye hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair (2/386) ve Elâ-
ziz Mebusu Hüseyin Beyin; Çorum Mebusu 
Merhum Ferit Beyin ailesine hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/4*7) 
numaralı teklifi kanunileri ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası. 344:345 

13. — Waşington Sefarethanesi İmamı Meh
met Ali Efendinin; harbi umumi esnasında ta
hakkuk ettirilmemiş olması dolayısıyle tediye 
edilmiyen hane kirasının tesviyesi talebini mu-
tazammın istidası ve îstida ve Hariciye Encü
meni mazbataları. 345 

Tezkereler 295,336 
î. — Adana Mebusu tsmail Sefa ve Mersin 

Mebusu sabıkı Muhtar Fikri Beylerin hâmil 
oldukları istiklâl madalyaları şeritlerinin kırmı
zı - yeşile tebdiline dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Tezkeresi. 295 

2. — Büyük Millet Meclisinin birinci devrei 
intihabıyesinde Menteşe Mebusluğuna intihap 
edilmiş iken, Meclisi Âliye iltihak etmezden 
ovvel cephede sahiden vefat eden 23 ncü fır
ka kumandanı Kaymakam Mahmut Beyin ve
resesine kırmızı - yeşil şeritli istiklâl madalyası 
itasına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi. 295 

3. — Kütahya Mebusu Nuri Beye kırmızı 
şeritli İstiklâl madalyası itası hakkında Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 295:296 

4. — Mücadelei M illiyede fevkalâde hide
matı sebkat eden Rize Mebusu Esat Beyin 
hâmil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin kır
mızı - yeşile tebdili hakkında Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti Tezkeresi. 296 

5. — Mücadelei Milliye esnasında maksadı 
ulvinin istihsali için hidematı fedakâraneleri 
mesbuk olan yirmi beş zatın istiklâl madalyası 
ile taltifleri hakkında Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/442) 343 

6. — Mücahedei Milliye esnasında Çatal-
ca'da maksadı ulvinin istihsali için hidematı 
fedakâraneleri meşhut olan onbir zatın istiklâl 
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Sayfa I 
madalyası ile taltifleri hakkında Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/443) 343 

7. — Mücahedei Milliye esnasında maksadı 
ulvinin istihsali için fedakârane hizmetleri gö
rülmüş olan seksen zatın istiklâl madalyası ile 
taltifleri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/444) 343 

8. — 400 numaralı kanuna tevfikan Alâka
dar makamat tarafından vuku bulan inha üze
rine 164 zatın takdirname ile taltifleri hakkın
da Başvekâletten mevrut tezkere. (3/445) 343 

9. — Mücahedei Milliye esnasında mak
sadı ulvinin husulü için hizmet ve fedakârlık
ları meşhud olan dört zatın istiklâl madalyası 
ile taltifleri hakkında Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/446) 343 

10. — Mücahedei Milliye esnasında mak
sadı ulvinin temini için muhtelif cephelerde 
bilfiil hizmetleri meşhud olan altmış altı zatın 
istiklâl madalyası ile taltifleri hakkında Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/438) 343 

Takrirler 296,303, 
316,333,345 

1. — Muş Mebusu tlyas Sami Bey ve rü-
fekasımn; istiklâl mahkemelerinde çalışan me
buslara dahi cepheds çalışan arkadaşları gi- I 
bi kırımızı - yeşil kordeîâlı İstiklâl Madalyası 
itası hakkında takriri (4/286) 296:297 

2. — Aydın Mebusu Mithat ve îzmir Me- I 
busu Osmanzade Hamdi Beylerin; cidali mil
liye bütün evlât ve mevcudiyeti ile iştirak 
eden Aydın Vilâyetinin şahsiyeti maneviyes>ine I 
kızımızı kurdelâlı bir istiklâl madalyası verilmesi 
hakkında takriri (4/289) . 297 I 

3. — Adana Mebusları Kemal ve Zamir 
Beylerin; Adana'nın' şahsiyeti maneviyesdnin 
bir istiklâl madalyası ile taltifine dair takriri 
(4/287). 297 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; Maarif Vekâleti ile Darülfünun emaneti
nin 1342 senesi bütçelerinde dil hataları yapıl
maması hakkında takriri (4/(210). 297 

5. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; 
Bursa'lı Tâhir Beye hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında muamelenin biran 
evvel intacına dair takriri (4/288). 297 
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Sayfa 
6. — Canik Mebusu Talât Avni Beyin; 

Müddeti mezuniyetini, mazereti tabiiye dolayı-
| siyle tecavüz ettirdiğinden mazur addi hakkın-». 

da takriri. 297 
7. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin; 

Orman Nizamnamesinin ikinci faslına müzey-
yel maddei münferidenin tadili hakkındaki tek
lifi kanuninin müstacelen ve tercinan müza
keresi hakkında takriri. 303 

8. — Karahisarısahip Mdbusu Ruşen Eş- , . 
ref Bey ve rüfekasının; Darülfünunun ıslahı 
maksadıyla her fakülte için Avrupa'dan birer 
mütehassıs cellbine vesaireye dair takriri. 316 

9. — Çorum Mebusu Doktor Mustafa Bey 
ve ark adaşlar in in; Tıp Fakületesinin serirîyat-
ları ile birlikte Haydarpaşa'da kalması hak
kında takriri' (4/292). .333 

10. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve 
Kütahya Mdbusu Cevdet Beylerin; Türkiye 
Büyük MiMet Meclisi Azasından olup, Sa
karya harbinin en şiddeti sıralarında cepheye 

I şevklerini tahriren Riyaseti Celileden talep eden
lere kırmızı kurdelâlı istiklâl madalyası itası
na dair Takriri. (4/285) 345 

Divanı Riyaset Kararlan 297 
1. — Azayı Kiramın, Mezuniyet mua

melâtı hakkında Divanı Riyaset kararları. 297:301 

Evrakı Saire 301 
1. — isyan mıntıkasındaki Harekâtı As

keriyenin muvaffakiyetle neticelenmesii üzeri
ne Alaşehir, Ordu, îzmir, Of, Bursa, Çivril'-

I den mevrut telbrik telgrafları. 301:303 

4. _ MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 303,345 
1. — Darülfünun emanetinin 1341 senesi 

bütçesi hakkında (1/683) numaralı kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 303:336,385 

2. — Müdafaai Milliye Encümenince 400 
numaralı kanuna tevfikan terfileri Müdafaai 
Milliye Vekâletinin takdirine terk edilen ze
vattan Meclis takdirnamesi ile taltifleri . mü
nasip görülenlerin esamesini muhtevi def
terin irsal edildiği hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/441). 336:343,382:383 

— 291 — 
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Sayfa 
3. — Osmanlı Bankasının imtiyaz müdde

tinin temdidi hakkında (1/657) numaralı ka
nun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 345:367,384 

Sayfa 
4. — Kanunu Cezanın bazı mevadının ta

dili hakkında (1/543) numaralı kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası. 367:381 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 1,55 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı Sabık Hülâsası okunacaktır : 

Yüzyedmd İçtima 

20 Nisan 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın; Tahtı Riyasetlerinde bilinikat 

zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve Evrakı 
Varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

Müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş olan ha
rekâtın cürüm addolunmayacağı hakkındaki kanunun 
fıkrai ulâsına dair Adliye Encümeni mazbatası ve 
sirkat maddesinden maznun Kel Halil oğlu ile Malat-
ya'lı Hacızade Sıddık haklarında kezalik Adliye En
cümeni mazbataları kıraat edildi. 

Mesai, kadastro ve sulama ücreti hakkındaki leva-
yihi kanuniyenin müstacelen ve tercihan müzakereleri 
kabul olundu. 

Kocaeli Mebusu Saffet Beyin, kırmızı şeritli İstik
lâl Madalyası ile taltifi ve Bolu Mebusu Şükrü ve 
Eskişehir Mebusu Emin Beylerle Erzurum Mebusu 
sabıkı Salih Efendinin hâmil oldukları İstiklâl ma

dalyaları şeritlerinin kırmızı - yeşile tebdili hakkındaki 
Meclis Riyaseti tezkereleri kıraat ve kabul edildi. 

Sofya'da vukua gelen infilâktan dolayı Sobranya 
Meclisine beyanı teessürat edilmesine dair Edirne 
Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin takriri kıraat ve tasvip 
olundu. 

Meclisin 23 Nisandan itibaren altı ay müddetle ta
tili faaliyeti karargir oldu. 

Badehu, hâdisei isyaniye dolayısıyle bazı vilâyat-
ta ilân edilmiş olan idarei örfiye müddetinin yedi ay 
daha temdidine ve isyan sahası teşkilâtı mülkiyesinde 
tadilât icrasına dair Başvekâlet tezkereleri müzakere ve 
kabul edildi. 

İstiklâl Mahkemeleri müddetinin altı ay temdidi ve 
Ankara İstiklâl Mahkemesine idam salâhiyeti itası 
hakkındaki tezkereler dahi müzakere ve verilen tak
rirler mucibince tayini esami ile reye vaz olunarak 
ekseriyeti ârâ ile kabul edildi ve berayı teneffüs celse 
tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek İstiklâl Har

bi malûllerine mükâfatı nakdiye itasına dair olan ka
nun lâyihası müzakere ve maddeleri aynen kabul 
edildi. 

Badehu, Darülfünun bütçesinin müzakeresine bil-
iptidar Heyeti Umumiyesi hakkında bir müddet mü
zakere cereyan ettikten sonra saat sekizbuçukda içti
ma edilmek üzere celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 
Rafet Bey tarafından küşad edilerek Darülfünun 

bütçesinin müzakeresine bir müddet daha devam edil-

— 292 
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dikten sonra Salı günü içtima edilmek üzere celse 
tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir müta
lâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hü
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — SUALLER 

1. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin; ziraat in te
râkkisi için nehirlerden istifade etmek hususunda ne 
gibi teşebbüsatta bulunulacağına dair Ziraat Vekâle
tinden şifahî sual takriri. 

zarı - Bolu şimendifer hattının uzun zamandan beri 
ademî inşaası esbabına hakkında Nafia Vekâletinden 
şifahî sual takriri. 

REİS — Sualler Ziraat ve Nafıa Vekâletlerine hâ-
Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; Adapa- vale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
1. — Orduda ve donanmada kumanda heyeti âli-

yesini teşkil eden zevata makam tahsisatı itası hak
kında (1/701) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

2. — 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah 
Kararnamesine bir zeyl ilâvesi hakkında (1/8) numa
ralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

3. — Müdafaai Milliye Vekâletinin, 1341 senesi 
bütçesi ile kabul olunan kadrolarının muvakkaten tez
yidi hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
İcabatı hazıraya binaen bazı kıtaat mevcutları

nın teşkilâtı 1341 senesi için kabul olunan hazarî kad
roya nispetle muvakkaten tezyidiyle bu tezayüdün is
tilzam edeceği teşkilâta nazaran zabitan istihdamı ve 
hayvanat adedinin ona göre tertip ve tezyidi Müda
faai Milliye Vekâletinden talep olunmuş ve kabule 
iktiran eden bütçelere ait kadrolarda tadilât icrası 
Heyeti Celilenin müsaadesine mütevakkıf bulunmuş 
olduğundan şimdilik tahsisata tesir etmeyeceği anla
şılan talebi vaki veçhile 1341 senesi kadrolarında ta
dilât icra edilmek üzere keyfiyet Heyeti Celilenin tas
vibine arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Namına 
Mazbata Muharriri Kâtip 

Çatalca Konya 
Şakif Fuat 

Azı 
Mersin 
Niyazi 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

REİS — Efendim! Encümen mazbatasını reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 18 nci 
maddesinin tadiline dair (1/581) numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; bîrden maada 
bilcümle müskiratın alenen istimalinin memnuiy etine 
dair (2/436) numaralı teklifi kanunisi ve Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye ve Adliye Encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Ruznameye alındı. Efendim! Encümen 
bu mazbatanın müstaceliyetle müzakeresini teklif edi
yor. Bu mazbatanın müstaceliyetle müzakeresini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — Usturumca'lı müteveffa Halil Efe ve Parti 
Pehlivan zevceleri hanelerinde icra edilen taharriy at 
neticesinde bilmüsadere Ankara istiklâl Mahkemesine 
tevdi edilen, veznei umumî ayniyat defterinde mevcut 
olarak mukayyet bulunan, eşya ve nukudun iadesi lâ
zım gelip, gelmeyeceğinin tâyini hakkında (3/397) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve iadesi icabedeceğine 
dair Adliye Encümeni mazbatası. 

— 293 — 
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REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Üsturumca'h Halil Efe ve Parti Pehlivan zevce

leri hanelerinde icra edilen taharriyat neticesinde bil-
müsadere Ankara İstiklâl Mahkemesine tevdi edilen 
ve veznei umumiye emaneten mevzu ve ayniyat def
terinde de ol suretle mukayyet olan eşya ve nukudun 
iadesi lâzım gelip, gelmeyeceğine dair olan Başve
kâlet tezkeresi ve İstida Encümeninin bu baptaki ka
rarı ve evrakı asile ve muhakeme tetkik edilerek mü
sadere olunan eşyanın Etem çetesi ile bir gûna alâka
sı olmayan mezbure Fatma ve îsmet hanımlara ait 
bulunduğu tahakkuk etmekle beraber İstiklâl Mahke
mesi kararında dahi ademî iadesi hususunda bir ka
yıt ve şart mevcut bulunmadığı ve bu gibi emanetin 
ashabına iadesi de mevzuatı kanuniye iktizasından ol
duğu cihetle Maliye de emaneten mevkuf olduğu ta
ayyün eden eşya ve paranın iadesi icabedeceği karar-
gir olmakla ifayı muktezası zımnında Heyeti Umumi-
yeye berayı arz Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Adliye Encümeni 
Reisi 

Saruhan 
Mustafa Fevzi 

Aza 
Konya 
Refik 
Aza 

Kırşehir 
Ali Rıza 

> 
Mazbata Muharriri 

Çorum 
Münir 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

Aza 
Bayezit 
Şefik 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Teberru-
atı milliyeden addedilir, iade edilmez. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! Ma
lûmu âlileridir, Meclisi Âliye arz edilen mesele hak
kında mahkeme hükmü olmak lâzımdır. Böyle hazi
nede bir malı olduğunu iddia eden adam, ait oldu
ğu hukuk mahkemesine giderek bu malın kendisine 
ait olduğunu ve Hazinenin fuzuli olarak ahz ve zap
tettiğini iddia etmesi ve bir hüküm istihsâl eylemesi 
lâzım gelir. Böyle bir muamele yapılmamıştır, hiçbir 
yere müracaat etmemiştir. İstiklâl Mahkemesinin ver
diği hükümde bu malın buna ait olup olmadığı hak
kında bir şey dememiş olmasıyle Hazinenin alıp ema
net kaydettiği paranın şimdi kendilerine bilâ hüküm 
verilmesi usulümüze muvafık değildir. Binaenaleyh 
Meclisin böyle merciinde hâl ve tetkik edilmemiş me
selelerden dolayı karar ittihazına mahal yoktur. Bu
nun reddini teklif ediyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Mazbata Mu
harriri izahat versin efendim. 

MUSTAFA NECATI BEY (İzmir) — Efendim! 
Hamdi Bey arkadaşımız hali tabiiye göre beyanı mü
talâa ettiler. Hamdi Beyefendi hali tabiîde olan bir 
vaziyeti muhakeme ederek bu neticeye varmıştır. Ma
lûmu âliniz, Halil Efe ve Parti Pehlivan davayi milli
de çok hizmet etmiş kardeşlerimizdir. O zaman bir 
vaziyet tahaddüs etmişti. Bu vaziyette alâkadardırlar 
telâkkisi ile haneleri taharri edildi, bu adamların eş
yası istiklâl Mahkemesince zaptedildi. Tabiîdir ki bir 
defter yapıldı ve bu defter mucbince Maliyeye devre
dildi. Bu adamların doğrudan doğruya Kuvayi Mil-
liyeye mensup oldukları ve çok fedakârlık yaptıkları 
sabit olduğundan dolayı müracaat ediyorlar ve diyor
lar ki; bizi Etem Çetesine mensubuz diye hapsetti
ler, mallarımızı aldılar, veriniz, şimdi emaneten mev
zu olan bu mallar hakkında Adliye Encümeni tetki-
kat icra etmiş bu malların kendilerine iadesini kabul 
etmiştir. (Reye sesleri.) 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Bu eşyanın kadınlara ait olduğu zaten sabittir, Et-
hem'e ait olduğuna dair bir delil de yoktur. Ayrıca 
mahkeme kararına hacet yoktur. Kendilerine iade edi
lebilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendeniz de Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin fi
kirlerine iştirak ediyorum. Ayrıca mahkeme kararı
na hacet yoktur. 

REİS — Efendim! Mazbatayı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

7. — Cidali milliye iştirak ederek muhtelif cep
helerde veya dahilî isyanların itfasında bilfiil hizmet 
eden 167 zatın İstiklâl Madalyası ile taltifine dair 
(3/424) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Vardır, okunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali milliye 
iştirak ve muhtelif millî cephelerde veya dahili isyan
ların itfasında bilfiil hizmet ederek hüsnü hizmetle
ri görüldüğü Müdafaai Hukuk Heyetleri ile makama-
tı muhtelifei resmiyeden mürsel tahkikat varakaları 
ile sabit olduğu cihetle takdirname veya istiklâl ma-

(1) Defter zaptın sonuna merbuttur. 
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dalyası ile taltifleriyle Dahiliye Vekâleti Celilesinden 
inha olunan ve icra Vekilleri Heyetinin 5 . 4 . 1341 
tarihli içtimaında bittetki'k Meclisi Âliye arzı tensip 
edilen 167 zatın esamisini havi üç defter lef fen tak
dim kılınmıştır. 400 numaralı kanun ahkâmına tevfi
kan muktezasının ifa ve neticesinin imbasına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

14 . 4 . 1341 
Başvekil 

îsmet 

Riyaseti Celileye 
Mücadelei Milliye esnasındaki hizmet ve yararlık

larından dolayı (400) numaralı kanuna tevfikan is
tiklâl madalyası ile taltifleri Başvekâletten inha ve 
Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale buyrulan 
(167) sivil zata ait teklif evrakı tetkik olundu. 

Mumaileyhimden 78 zat hariç olduğu halde mü
tebakisinin hidematı mesbukası kanunu mezkûre gö
re istiklâl madalyası ile taltife seza görülmüştür. Şu 
kadar ki mücadelei milliye esnasındaki hizmetlerin
den dolayı hâlâ istiklâl madalyasına müstehak olan
lar varsa biran evvel icrayı taltifleri ile buna müte
allik müracaat ve muamelâtın hitama erdirilmesi de 
muktazidir. Bu itibarla istiklâl madalyası ile taltif 
müteallik inhaların da ancak önümüzdeki senei içti
maiye intihasına kadar şayanı kabul olmasının tahtı 
karara alınması düşünülmüştür. Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
Rize Rize 

Ekrem Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli Erzurum 
İbrahim Rüştü 

Aza Aza 
Malatya Ertuğrul 

Mahmut Nedim Rasim 
Aza Aza 

Siverek Ordu 
Kadri Recai 

REİS — Efendim! Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbatası iki hükmü muhtevidir. Birisi taltif edile
cek zevata aittir. Diğeri de bu müracaatların gelecek 
devrei içtimaiyeye kadar hitama erdirilmesidir. Maz
batayı bu tarzda reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

8. — Osmanlı Bankasının imtiyaz müddetinin 
temdidi hakkında (1/657) numaralı kanun lâyihası 

ve Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
Tezkereler 

1. — Adana Mebusu İsmail Sefa ve Mersin Me
busu sabıkı Muhtar Fikri Beylerin \ hâmil oldukları 
İstiklâl Madalyaları şeritlerinin kırmızı - yeşile teb
diline dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır: 
Heyeti Umumiyeye 

Mücadelei Milliye esnasında Adana mıntıkasın
da, cephede bilfiil ateş hattında ifayı vazife eyledik
leri tebeyyün eden Adana Mebusu İsmail Sefa ve 
Mersin Mebusu sabıkı Muhtar Fikri Beylerin hâmil 
oldukları istiklâl madalyaları şeritlerinin, istiklâl ma
dalyası Kanunun maddei mahsusasına tevfikan kırmı
zı - yeşile tebdilini arz ve teklif eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Efendim! Tezkereyi reyinize arz ediyo
rum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Büyük Millet Meclisinin birinci devrei in-
tihabiyesinde Menteşe Mebusluğuna intihap edilmiş 
iken, Meclisi Âliye iltihak etmezden evvel cephede 
şehiden vefat eden 23 ncü fırka Kumandanı Kayma
kam Mahmut Bey veresesine kırmızı - yeşil şeritli 
istiklâl madalyası itasına dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacak: 
Heyeti Umumiyeye 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci devrei 
intihabiyesinde Menteşe Mebusluğuna bilintihap, 
Meclisi Âliye iltihak etmezden evvel mücadelei mil
liye esnasında cephede şehiden vefat eden 23 ncü 
fırka kumandanı Kaymakam Mahmut Bey verese
sine kırmızı - yeşil şeritli istiklâl madalyası itası hu
susunu arz ve teklif eylerim efendim. : 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Tezkereyi reyinize arz ediyorum efen
dim, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Kütahya Mebusu Nuri Beye kırmızı şeritli 
istiklâl madalyası itası hakkında Büyük Millet Mecli
si Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır: 
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Heyeti Umumiyeye 
Mücadelei milliye esnasında Adana Cephesi Ku

mandanı sıf atiyle cephede bilfiil ateş altında ifayı 
hüsnü hizmet ve ibrazı fedakâri eylediği o zaman Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi olan Başvekil ismet 
Paşa Hazretlerinden yapılan tahkikattan anlaşılan 
Kütahya Mebusu Nuri Beyin, îstiklâl Madalyası 
Kanununun maddei mahsusası mucibince kırmızı 
kurdeleli îstiklâl Madalyası ile etklifini arz ve tek
lif eylerim efendim. 

21 . 4 . 1341 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisli Reisi 
Kâzım 

REİS — Tezkereyi reyinize arz ediyorum efen
dim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Mücadelei Milliyede fevkalade hidematı 
sebkat eden Rize Mebusu Esat Beyin hâmil olduğu 
İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızı - yeşile tebdili 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır:. 

Heyeti Umumiyeye 
Mücadelei milliyedeki fevkalâde hidematından 

dolayı kırmızı - yeşil kurdeleli îstiklâl Madalya
sı ile taltifi hakkında Rize Mebusu Esat Beyin, 
sureti musaddakası merbut takriri üzerine cere
yan eden muamele neticesinde mumaileyhin mü
cadelei milliyede fevkalâde ve bilfiil hidematı 
mesbuk olduğu anlaşıldığından kendisine ita edi
len istiklâl Madalyası şeridinin kırmızı - yeşile teb
dilini arz ve teklif eylerim efendim. 

21 . 2 . 1341 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Tezkereyi reyinize arz ediyorum efen
dim; kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takrirler 
7. — Muş Mebusu İlyas Sami Bey ve rüfekası-

nın; İstiklâl Mahkemelerinde çalışan mebuslara da- • 
hi cephede çalışan arkadaşları gibi kırmızı - yeşil 
kurdeleli İstiklâl Madalyası itası hakkında takriri 
(4/286) 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümenine veriyo
ruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hepsine vere
lim de uzatmayalım. 

REİS — Efendim! Ferden yapılan hizmetler hak
kında badettahkik keyfiyeti Meclisi âliye arz et
mek salâhiyeti Riyasette vardır. Fakat böyle 
umumî bir mesele hakkında bir salâhiyet yok
tur. Bunu Encümene veririz. Encümen tetkik eder, 
Meclisi âliye arz eder. 

KÂZIM VEHBt BEY (Ergani) — Bu, tadil mahi
yetindedir. Binaenaleyh müstakil bir teklif addedi
lerek o suretle bir kanun mahiyetinde gelmesi lâ
zımdır. 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Encüme
ni bunu kanunu tad'il eder, mahiyette görürse, bir 
mazbata yapar ve Heyeti Celilenize sevkeder. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Tadil ma
hiyetinde görmek salâhiyeti Meclisi âlinindir. 

AHMET HİLMİ BEY (Karesi) — Efendim! Ka
nunda sarahat vardır. İstiklâl Madalyası şeridinin 
kırmızı - yeşil, ve sade yeşilin kimlere verileceği 
kanunda tasrih edilmiştir. Bu ise doğrudan doğ
ruya bu kanunun tadili mahiyetindedir. Binaen
aleyh lâyiha Encümene gider, oradan da Müda
faai Milliye Encümenine gider. Yani bu tarzda ha
vale edilmek icabeder. Şayet bu îstiklâl Madalyası 
çok şey olursa kıymetini kaybeder. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak-) — Efendim! 
Tadil edilse de makabline şümulü olmaz. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Efendim! Malûmu 
âlimiz tadil, bir teklife mütevakkıftır. Zaten sahibi 
takrir bir tadil teklif etmiyor. Şayet tefsir ise tef
sir edilir, değilse reddedilir, gider ve mesele bi
ter. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim! 
Bu mesele usul meselesi şeklinde Meclisi âliniz
de müzakere edilmektedir. Bazı arkadaşlarımız bir 
takrir vermişlerdir. Diyorlar ki İstiklâl Mahkemesin
de çalışan mebus arkadaşlara da kırmızı - yeşil 
kurdeleli îstiklâl Madalyası verilsin. Malûmuâliniz, 
isyan mıntıkası addedilen mıntıkalarda da îstiklâl 
mahkemeleri vardır. Kanun mucibince istiklâl mü
cadelesinde bilfiil ateş hattında bulunan mebusı 
arkadaşlara kırmızı - yeşil kurdeleli îstiklâl Madal
yası veriliyor. Bu bir usul meselesidir. Bazı arka
daşlarımızda, Müdafaai Milliye Encümeni bu hu-
susatı tetkike esasen salâhiyattardır, diyorlar. Bu
na dair olan Kanuna o Encümen bakar, bunu da 
tetkik eder ve Meclise arz eder. Meclis de buna ait 
vazifesini yapar. Binaenaleyh arkadaşların buyur

a n -



I : 108 21 . 4 . 1341 C : 1 

dukları gibi bu takrir Müdafaa! Milliye Encümeni
ne gidecek olursa mesele hallolur. 

REİS — Efendim! Bu takrir kanunun tefsiri ma
hiyetinde ise Encümen getirir, kanunun tefsiri ma
hiyetinde değilse, tadili mahiyetinde ise usulü ta
kip eder. Encümen zaten kendiliğinden tadil ede
mez. 

2. — Aydın Mebusu Mithat ve İzmir Mebusu 
Osmanzade Hamdi beylerin; cidali milliye bütün ev
lât ve mevcudiyeti ile iştirak eden Aydın Vilâyeti
nin şahsiyeti mâneviye sine kırmızı kurdeleli bir 
istiklâl Madalyası verilmesi hakkında takriri 
(4/289) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine veriyo
ruz. 

3. — Adana Mebusları Kemal ve Zamir beyle
rin; Adana'nm şahsiyeti mâneviyesinin bir İstiklâl 
Madalyası ile taltifine dair takriri (4/287) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine veriyo
ruz. 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Maarif Vekâleti ile Darülfünun Emanetinin 1342 
senesi Bütçelerinde dil hataları yapılmaması hak
kında takriri (4/210) 

REİS — Başvekâlete tevdi ediyoruz. 

5. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; Bursa'lı 
Tâhir Beye hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkındaki muamelenin biran evvel intacına 
dair takriri (4/288) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

6. — Canik Mebusu Talât Avni Beyin; Müddeti 
mezuniyetini, mazereti tabiiye dolayısiyle tecavüz 
ettirdiğinden mazur addı hakkında takriri. 

Riyaseti Celileye 
Geçen Kânunuevvel nihayetine kadar bir mah 

müddet mezuniyetle Samsun'a hareket ve hitamı 
mezuniyetimi müteakip Meclisi âliye iltihak et
mek üzere iken; o sırada Karadenizde vukubulan 
müthiş kar ve fırtınalardan vapurun limana âdemi 
vürudu üzerine, Meclisi âliye iltihakım, onyedi gün 
teehhür ettiğini ve bunun sırf mazereti tabiiyeden 
ileri geldiğini Heyeti Celileye arz eylerim efendim. 

Canik Mebusu 
Talât Avni 

R.EİS — Efendim! Talât Avni Beyin takriri bun
dan evvelki bir celsede arz edilmişti. Mezuniyeti 
45 günü tecavüzünde 17 gününü mazur addedecek 
vesaike malik olamadığı için Divanı Riyaset mah
sup edememişti. JŞimdi Avni Bey bu onyedi günün 
mazereti tabiiye neticesi olarak tecavüz edildiği
ni ve binaenaleyh mahsubunu teklif etmektedir. 
Kabul buyurursanız Divan mahsubunu yapar. 
Binaenaleyh şimdi reyi âlinize arz edeceğim. Mah
subunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Divanı Riyaset kararları 
/. — Azayı kiramın mezuniyet muamelâtı hak

kında Divanı Riyaset karan. 
Heyeti Umumiyeye 

Azayı kiramın mezuniyet talepleri hakkındaki 
evrak Divanı Riyasetin 20 . 4 , 1341 tarihli ondör-
düncü İçtimaında ledettetkik, mumaileyhimin mua
meleleri merbut cetvelde hizalarında tahrir edil
miş olmakla Heyeti Umumiyeye erz olunur. 

21 . 4 . 1341 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Reisi 
Kâzım 



Yüzsekizinci içtima 21 . 4 . 1341 Birinci Celse 

Mezuniyetle veya mezuniyet talebinden sonra azimet edip henüz avdet etmeyen Azayı Kiram 

Sıra 
No. : îsmi Dairei întihabiyesi 

1 Hacim Muhittin Bey (Giresun) 
2 İsmail Canbulat Bey (istanbul) 
3 Cavit Paşa (Canik) 
4 Ahmet Muhtar Bey (istanbul) 
5 Refet Paşa (istanbul) 
6 Murat Bey (Antalya) 
7 Faik Bey (Tekfurdağı) 
8 Ali Rıza Bey (Kastamonu) 
9 Yahya Kemal Bey (Urfa) 

10 Ömer Efendi (Kars) 
11 Halil Bey (Zonguldak) 
12 Vehbi Bey (Aksaray) 
13 Zeki 'Bey (Gümüşane) 
14 Halit Bey (Erzurum) 
15 ismail Sefa Bey (Adana) 
16 Doktor Adnan Bey (istanbul) 
17 Mustafa Feyzi Efendi (Konya) 
18 Şeref Bey (Diyarbekir) 
19 Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu) 
20 ihsan Hamit Bey (Ergani) 

21 Haydar Adil Bey (Karesi) 
22 Ali Şuuri Bey (Karesi) 

Mezuniyetinin 
hitamından 

sonra istediği 
izin miktarı 

iki ay 

Tarihi 
tnfikâki 

26 Şubat 1341 
Bir ay 27 Kânunusani 1341 
iki ay 
Birbuçuk ay 
iki ay 
Birbuçuk ay 
Birbuçuk ay 
Bir hafta 
Bir ay 
Birbuçuk ay 
İki ay 
Bir ay 
Birbuçuk ay 
Birbuçuk ay 
Bir ay 
Bir ay 

Bir ay 
Bir ay 
Oniki gün 
Birbuçuk ay 

Bir ay 
Bir ay 

5 Nisan 1341 
6 Nisan 1341 
20 Şubat 1341 
5 Mart 1341 

20 Mart 1341 
00 

8 Mart 1341 
31 Mart 134? 
1 Nisan 1341 

11 Nisan 1341 
23 Mart 1341 
20 Mart 1341 

13 Mart 1341 
3 Mart 1341 

23 Mart 1341 
29 Mart 1341 

1 Nisan 1341 
26 Mart 1341 

30 Mart 1341 
6 Nisan 1341 

Mezuniyet Taleblerinin Esbabı 

Rahatsızlığına mebni (Tabip) rapo
runa müsteniden 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
^ 
» 

Dişlerinin tedavisi için 
» 

Hususatı zatiyesine mebni 

» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Ailevi mazereti katiyesine mebni 

Ailevi esbabı Sıhhiyesine binaen 
Mazereti meşruasına mebni 
Hastalığına mebni 
Roma'da ticaret konferansına gide
ceğinden 
işlerinin tesviyesi için 
işlerinin tesviyesi için 

Bir 
Birb 
Bir 
Bir 



Sıra 
No. : İsmi Dairei İntihabiyesi 

23 Mehmet Cavit Bey (Karesi) 
24 Yahya Galip Bey (Kırşehir) 
25 Tahir Bey (Giresun) 
26 Hacı Bedir Ağa (Malatya) 
27 Ali Sururi Bey (Karahisarı-

Şarki) 
28 Kamil Efendi (Tokat) 
29 Nafiz Bey (Amasya) 

Mezuniyetinin 
hitamından 
sonra istediği 
izin miktarı 

Bir ay 
Birbuçuk ay 
Birbuçuk ay 
Bir ay 

Tatile kadar 
— 

Birbuçuk ay 

Tarihi 
înfikâki 

16 Nisan 1341 
11 Mart 1341 
13 Nisan 1341 
13 Nisan 1341 

15 Nisan 1341 
— 

30 Mart 1341 

Mezuniyet Taleblerinin Esbabı 

İşlerinin tesviyesi için 
Rahatsızlığı mebni 
Rahatsızlığı mebni 
Kerimesinin tedavi ettirmek üzere 

Pederinin vefatına mebni 
Rahatsızlığı mebni 
(Tabip raporuna müsteniden) 
(Tabip raporuna müsteniden) 
Rahatsızlığı mebni 

fcO 

/ 
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Mezuniyetle azimet edip tecavüzü müddetle avdet eden Azayı Kiram 

Sıra 
No. : İsmi Dairei tntihabiyesi 

1 Ahmet Şükrü Bey (Dersim) 

2 Recep Zühtü Bey (Sinop) 

3 Abdülkadir Bey (Maraş) 

4 Mustafa Abdülhalik Bey 
(Kângırı) 

5 Muhittin Bey (Genç) 

6 Necip Bey (Mardin) 

7 Mehmet Fuat Bey (Kastamonu) 

8 Faik Bey (Ordu) 

istediği Mezuniyet 
îzin Miktarı Talebinin Esbabı 

Yirmi gün Rahatsızlığına mebni 
Tabip raporuna müsteniden 
Bir hafta rahatsızlığına mebni 
Tabip raporuna müsteniden 
Bir ay Umumu ziraiyesinin tesvi
yesi için ' 

Bir hafta Ağır hastası olduğun
dan 
Bir hafta Dişlerinin tedavisi için 

Bir hafta Hastalığına mebni (Ta
bip raporuna müsteniden) 

> Bir hafta Mazereti şahsiyesine 
Mebni 

tstimal ettiği 
Mezuniyet Müddeti 

Bir ay 

15 gün 

98 gün 

19 gün 

17 gün 

14 gün 

— 

14 Martta bir h 
gelmiştir. 
2 Nisan da bir 
gelmiştir. 
Bir hafta mezu 
miş, mezuniyeti 
hare bir ay temd 
Bir hafta mezun 
san da gelmiştir. 
Bir hafta izinle 
gelmiştir. 
Bir hafta izinle 3 
miştir. 
Mumaileyh Mec 
dayetinden 10 T 
tihak edememişt 

Birbuçuk ay 
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REÎS — Efendim! Bu arkadaşlarımızdan bir kıs
mı haftalık mezuniyetini istimal ettikten sonra rapor 
almışlar ve göndermişlerdir. Bir kısım arkadaşları
mız da buraya gelirlerken raporlarını getirmişlerdir. 
Hulâsa muhtelif tarihlerde muhtelif mazeretler ser* 
dederek mezuniyetlerini tecavüz ettirmişlerdir. Bina
enaleyh Divanı Riyaset bunu Heyeti Celilenize arz 
ediyor. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Divan kabul 
ediyor mu efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Divanın kabul ve
ya ademi kabulüne dair bir şey var mı? 

REÎS — Efendim! Tabip raporunu kabul etme
meye hiçbir sebep bulamayız. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Pa
şa Hazretleri, hasta olmadan bendeniz rapor alabi
lirim. Yani ben sapa sağlam olduğum halde on tane 
rapor alırım. 

REÎS — Rica ederim, hasta olmayan mebus ra
por almaz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Bu mezu
niyet hakkındaki müzakere, senenin mebdeinde baş
layacak ve halledilecekti. Senede üç ay tatil, Mecli
sin müstemirren devamı esasına göre kabul edilmiş 
bir usul idi. Bu sene gelirken altı ay devam etmeye 
ve altı ay mezuniyete Meclis bir karan kat'i verme
li idi. Divanı Riyaset, tabi azanın talebine karşı ta
mamen mukavemet edemez, mazurdur. Onun için 
bu usulde devam edilmiş, belki pek az bulunmuş ve 
belki beş ay burada bulunmuş da üç gün evvel git
miş, beş gün geçirmiş arkadaşlarımız vardır. Bunlar
dan kıstelyevm yapmak ve diğerlerine tesamüh yap
mak gayrı âdil olur. Bunun tasfiyesi de gayrı kabil
dir. Onun için bu seneyi toptan kaparsınız. Gelecek 
sene geldiğinizin birinci günü bu mezuniyetler hak
kında bir kararı kat'i verirsiniz. Altı ay devam eden 
Mecliste, üç ay, dört ay mezuniyet alınamaz. Maze
reti sıhhiyesine binaen bir iki hafta kabul edilebilir. 
Şimdi Divandan ne geldi ise kabul edelim. Başka ça
re yoktur. 

Dört ay gitmiş bugün gelmiş, ona bir şey yok, 
beş ay burada durmuş, dün gitmiş ona var. Bu olur 
mu? 

REÎS — Efendim! Musa Kâzım Efendinin tek
lifi, Divan tezkeresinden daha şümullüdür. Binaena-

. leyh evvelâ Musa Kâzım Efendinin teklifini reyinize 
arz edeceğim. Musa Kâzım Efendinin teklifini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

DOKTOR FÎKRET BEY (Ertuğrul) — Yani he
sap toptan silinmiştir. 

Evrakı Saire 
1. — İsyan mıntıkasındaki harekâtı askeriyenin 

muvaffakiyetle neticelenmesi üzerine Alaşehir, Ordu, 
İzmir, Of, Bursa, Çivril'den mevrut tebrik telgrafna-
meleri. 

REİS — Divandan münasip cevaplar yazılır. 
MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Efendim! Ruzname hakkında bazı ma
ruzatta bulunacağım. 

REİS — Buyurun! 

MÜDAFAAÎ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Arkadaşlar! Müdafaai Milliye Vekâle
tinden Meclisi Âliye gelmiş ve Meclisi Âliden, muh
telif encümenlere verilmiş olan bütün evrakı, lâyiha
ları, teklifleri gördüm; tetkik ettim. Bu devrei içti-
maiyede behemahal çıkmasını elzem gördüğüm ve 
geçecek tatil müddeti esnasında Müdafaai Milliye 
Vekâletinin umurunu vazaifini teshil edecek mahiyet
te telâkki ettiğim levayıh ve tekâlifin asgari bir kıs
mını, birkaç parçasını tefrik ettim. Encümenlerde 
muamelelerini ikmal ettirdim. Heyeti Umumiyeye 
mal olmuştur. Bunların, şimdi derdesti müzakere bu
lunan Darülfünun bütçesinin ve Ceza Kanununun 
hitamını müteakip müstaceliyet kararıyle müzakere
sini rica edeceğim. Bu ricamın esbabı mucibesine 
esas olacak mahiyette olarak müstaceliyetle müzake
resini teklif ettiğim mevad ile bunların ehemmiyeti 
hakkında arzı malûmat edeyim. 

Bunlardan birisi, Şurayı Askerî Kanunudur. Ma
lûmu âliniz bu, teşkilâtı askeriyemizin istinadedeceği 
mühim bir kanundur. Bu kanunun baştan birkaç 
maddesi çıkmıştır. Diğer maddeleri kalmıştır. 

Ondan sonra mekâtibi harbiyeden yetişecek za-
bitana menşe teşkil eden mekteplerden çıkacak tale
benin Müdafaai Milliye Vekâletine şekli irtibatı hak
kındaki mevadı kanuniyedir. Ondan sonra tekaüt ve 
istifa kanununun ellinci maddesini muaddel bir mad
de vardır. Sonra mükellefiyeti askeriye Kanununun 
138 nci maddesini muaddel olan bir kanun vardır ki, 
üç evlâdı olup da ikisi vefat edenlerden üçüncüsü 
hizmeti maksureye tabi olur. Halbuki vefat etmeyip 
de beş sene gaipte kalmış olanların, henüz avdet et
memiş olanların da vefat etmiş addi ile üçüncü evlâ
dının kendilerine bırakılması hakkındadır. 

Sonra Askerî Ceza Kanunnamesinin 200 ncü 
maddesinin tadiline dair bir madde vardır ki, o da 
Silki Askerîden tart cezasını muhtevidir. Bu ceza, 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazret
leri! Hiç olmazsa Osmanh Bankası hakkındaki mü-ı 
him kanunu çıkaralım. . 

REİS ^- Efendim! Ona hiçbir şey tekaddüm et-. 
meyecek. Bu gece müzakere edilecektir. Meclisi Âli 
karar vermiştir. 

, RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Faşa 
Hazretleri! Reyi arasında söz olur mu? 

REÎS — Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

. MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu lâyihalar biran 
evvel tab ve tevzi edilsin. , v 
' REÎS -—• Tab ve tevzi edilmiştir. Haberini?: yok

tur. 
MUHTAR BEY (Trabzo.n) — Tevzi edilmemiştir 

Paşa Hazretleri, yoktur. 
REİS — Maliye Vekili Hasan Bey nerede! Cebi

nizden bir tane veriniz. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Demek Maliye 

Vekili Beyin cebinden tevzi edilmiş. 
NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs

tanbul) — Efendim! Heyeti Celilenizi böyle tercih 
şeyleri ile sıkmak istemem. Fakat ruznamede iki me
sele vardır ki, Heyeti Aliyenizi çok alâkadar eder. 

kanunu cezayı askerîde mahdut olan birkaç cürme 
maksurdur. Halbuki haysiyeti askeriyeyi muhil olan 
diğer birtakım cürümler var ki, onlar silki askerîden 
tardı müstelzim olarak konulmamıştır. Onlar da en
cümenden çıkmıştır. , ; - • . . . 

Sonra orduda müstahdem küçük zabitanın maa-
şatı hakkındaki kanun vardır. Bu da ordunun rüknü 
esasisini vücuda getirecek mahiyettedir, 

Ondan sonra ordu ve donanmada kumanda he
yeti âliyesini teşkil eden zevata makam maaşı itası 
hakkındaki kanun vardır. 

Bir de harpte mecruh olan zabıtanın veyahut va
zife esnasında malûl olan zabitanın Devletçe verile
cek harcırahla tebdilhavaya şevki hakkında kanun 
vardır. 

Bir de tedariki vasaiti nakliyei askeriye namıy-
le küçük bir kanun vardır. Arz ettiğim veçhile Da
rülfünun bütçesinin ve Ceza Kanununun müzakere
sinin hitamında bunların müstaceliyet kararı ile mü
zakeresini arz ve tekUf eylerim. / 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Paşa Hazretleri! 
Takdimen ve tercihan müzakere olunacaklardan son
ra müzakere edilsin. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bendeniz öyle demedim Paşa Hazret
leri! Muhtar Beyefendi, takdimen ve tercihan müza
keresi takarrür edenlerden sonra diyor. Bendeniz, su
reti umumiyede takdimen müzakeresi mukarrer olan
lardan sonra da bunların müzakeresine razı olabi
lirim. Fakat mesele şudur: 

Esbabı mucibesini arz ettim. Kanunlar geldiği 
zaman gene arz edeceğim. Bunlar, bu altı ay zarfın
da behemahal vekâletin elinde bulunması lâzımgelen 
kanunlardır. Namahdut ve namalûm bir zamana ta
likinde mahzur olabilir. Onun için Darülfünun büt
çesinin ye kanunu cezanın hitamını müteakip buna 
geçelim, istirhamım budur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tercihan olan üç 
tanedir. Zaten ondan sonra bu gelir. 

REİS — Efendim! Müdafaai Milliye Vekili Be
yefendi, Darülfünun bütçesinin ve Ceza Kanununun 
müzakeresi; hitam, bulduktan sonra bu kanunların 
müzakeresini teklif ediyorlar. Malûmu âliniz gece 
müzakeresi, Osmanlı Bankası Kanununa hasredilmiş
tir. Darülfünun bütçesi ve Ceza Kanunu hitam bul
duktan sonra Müdafaai Milliye Vekilinin teklif et
tikleri kanunların müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler el kaldırsın... 

Birisi Ruznamenin on birinci maddesindeki Hü
kümet namına vukubulaçak müzayede ve münakaşa 
ve ihalelerin suveri icraiyesi hakkında bir kanundur. 
Malûmu âliniz bunlar hakkında vilâyetlerde ayrı ay
rı iş yapıyorlar. Sonra da birçok teehhürata sebep 
oluyor. Bu teehhür memleketin imarına olsun, iktisa
diyatına olsun birçok maniler teşkil ediyor. Zaten 
müstaceliyet kararınız yardır. , Bunun da tercihan 
müzakeresini istirham ediyorum. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Reis Paşa Hazret
leri! Böyle müzakere olur mü? Bunun neticesi çık
maz. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Sonra efendim, bir ikinci kanun vardır. 
Bu da en kıymetli müessesemize aittir. Bunun da 
müstaceliyetle müzakeresini kabul ettik. Konya ova
sının bir varidatı vardı, aşardan alınırdı. Şimdi aşar 
ilga edildi. Bunun için bir şekil kabul edilmiştir. Mu
vazene! Maliye Encümeninden de geçmiştir. Bunun 
hakkında da müstaceliyet kararı vardır. Bunun da 
tercihan müzakeresini istirham ediyorum. 
- SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri! Nafıa Vekili Beyefendinin buyurdukları on 
birinci maddenin esasen müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edilmiştir. Maddenin altındaki şerh de JEncü-
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menin değil, Meclisindir. Her nasılsa ine ine pek ge
ri kalmış. Halbuki çok mühimdir. 

REİS — Efendim! Nafıa Vekili Beyefendi, ruz-
namenin on birinci ve elli altıncı maddelerinin ter-
cihan ve müstacelen müzakeresini teklif ediyorlar. 
Kabul edenler lütfen eilerini kaldırsınlar... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir efendim. 

RASİM BEY (Sivas) — Efendim! Nizamnamenin 
bir maddesi mucibince Meclisin umuru hesabiyesi 
tetkik ve bir raporla Heyeti Celileye arz edilir. Hal
buki bu muamele dört senedir icra edilmemiştir. Şim
di tetkiki hesabat encümeni, Meclisin dört senelik 
muamelâtını tetkik etmiştir ve cetvellerini, hesabı 
katilerini tespit etmişlerdir. Ruznamenin otuz beşin
ci maddesini teşkil ediyor. Eğer bu sene de bu müza
kere edilmezse, Meclisin beş senelik hesabatı tetkik 
edilmemiş olacaktır. Yani nizamnamenin evamir ve 
sarahatine rağmen, tasdik edilmemiş olacaktır. Onun 
için bendeniz rica ediyorum. Esasen müzakere edi
lecek olan şey beş mazbatadan ibarettir. Bu mazba
talar bu devrei içtimaiye zarfında müzakere edilsin. 
Onun için bu meselenin de tercihan ve takdimen mü
zakeresini teklif ve rica ederim. 

REÎS — Efendim! Rasim Beyin tekliflerini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Takrirler 
7. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin; Orman 

Nizamnamesinin ikinci faslına müzeyyel maddei 
münferidenin tadili hakkındaki teklifi kanuninin 
müstacelen ve tercihan müzakeresi hakkında takriri. 

REÎS — Efendim! Bir takrir vardır, okunacak. 

/ . — Darülfünun Emanetinin 1341 senesi Bütçesi 
hakkında (1/683) numaralı kanım lâyihası ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim! Darülfünun bütçesinin müza
keresine başlıyoruz. Söz Ağaoğlu Ahmet Beyindir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Ben ondan evvel söz aldım. 

REÎS — Buyurunuz! 
FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim! 

Ağaoğlu Ahmet Bey hakka riayetkardırlar, Hak be
nimdir. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin 45 nci maddesinde muharrer olan 

Orman Nizamnamesinin, ikinci faslına müzeyyel 
maddei kahüniyenin tadili hakkındaki bir maddeden 
ibaret olan teklifi kanuninin müstacelen ve tercihan 
bugün müzakeresini teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih 

REİS — Efendim! TakriıİLiZ, Darülfünun bütçe-, 
sine takdim edilerek mi? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Hayır efendim, 
badehu. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip)_.— Pa
şam! Günün kırk sekiz saate iblâğının kabul buyu-
rulmasını teklif buyurunuz. (Handeler) Nasıl yeti
şir efendim? Resmi geçit mi yaptıracağız? 

REİS — Efendim! Bugün kaydı olmaksızın ola
bilir. (Anlaşıldı sesleri) Efendim! Teklifi mezkûrun 
«bugün» kaydı olmaksızın müstacelen ve tercihan 
müzakeresini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Efendim, yani müstacelen ve takdimen 
olan mevadı takiben müzakere edeceğiz. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Müstacelen ve tercihan müzakere teklifi... 

REİS — Efendim! Söz mü istiyorsunuz Ve ne
ye dair istiyorsunuz? 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Bu tekliflerin nihayeti gelecek değildir. Temadi.edip 
duracaktır. Bu meseleyi Hükümete bırakınız. Hükü
met en mühim ve müstacel olanlarını bir sıraya ko
yar. Buraya getirir, Müzakere ederiz. Yoksa vakti
mizin çoğu böyle ziyaa uğrayıp gidiyor. 

REİS — Efendim! Teklifinizi reye koymaya im
kân yoktur. Çünkü teklifler için nizamname sarihtir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Tabi efen
dim! 

ŞEYH SAFFET EFENDİ (Urfa) — Paşa Haz
retleri! Söz isterim. 

REİS —Neye dair? 
ŞEYH SAFFET EFENDİ (Urfa) — Darülfünun 

bütçesinin usulü müzakeresi hakkında. 
REİS — Buyurunuz. 
ŞEYH SAFFET EFENDİ (Urfa) — Efendim! 

Dün gece celsenin tatiline kadar burada idim. Darül
fünun bütçesi müzakeratını dinledim. Her mebusun 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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herhangi bir bütçe hakkında suale, istizaha hakkı 
vardır. Beyanatı mütevaliyede bulunmaya salâhiyat-
tardır. Fakat bunun neticesi çıkmaza varacaktır. Vu-
kubulan beyanat müspet bir neticeye varmak üzere 
olursa mufassal beyanatta bulunulur, vekili mesulü 
de cevabı verir. Fakat bunun müspet bir neticesi 
yoktur ve müspet neticeye varmaktan hariç olarak 
ilerlemekteyiz. Onun için Darülfünunun İslahı, büt
çesinin kabul ve ademi kabulü hakkında muayyen 
bir teklifte bulunulmasını, yani sabit bir teklif vuku-
bulmak üzere beyanatta bulunulmasını arz ediyorum 
ki, müspet bir neticeye varılabilsin. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Hay 
Allah senden razı olsun. Esasen Maarif Encümenin
ce de bu tarzda bir teklif vukubulmuştur. Yani müs
pet bir neticeye varmak için encümenin bir teklifi 
vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhterem 
arkadaşlar! Darülfünun meselesi mevzuubahis olur
ken her şeyden evvel, cümlemizin üzerinde ittifak 
ettiğimiz bir hakikati tekrar etmek isterim. Müste
bit bir idarenin vücuda getirmiş olduğu darülfünunu, 
Meşrutiyet bir adım daha ilerletmiştir. Cumhuriyet 
ise ona birkaç adım daha attırmakla mükelleftir. Bi
naenaleyh mazinin bize devrettiği bu müesseseyi ilga 
değil, bilâkis inkişaf ettirmek, teali ettirmek en sa
mimî en saf emellerimizden birisidir. 

Arkadaşlar! Yalnız Darülfünuna verilecek 700 
bin lirayı düşünürken aynı zamanda idarei hususiye-
lere yani vilâyata, vilâyat bütçelerine muavenet ol
mak üzere kabul ettiğimiz 200 bin liranın bütçeden 
çıkarılmak lâzım geldiği kanaatini arz edeceğim. 
1341 senesi Darülfünun bütçesi hakkındaki kanun 
okunacak olursa Maarif Encümeninin ve Muvaze-
nei Maliye Encümeninin Darülfünunun İslahatı hak
kında hiçbir esas ve madde takrir etmediği görülür. 
Maarif Vekili Sabıkı muhterem Şükrü Bey, dün be
yanatta bulunurken, kendilerinin vekil bulundukları 
zaman Maarif Encümeni ile aralarında bir prensip 
tespit ettiklerini söylediler. O prensip de şudur: Da
rülfünunun daha âlî bir vaziyete isali için, is'âdı için 
evvelce olduğu gibi Avrupa'dan bir müdür, bir rek
tör ile kâfi adette muallim getirmek meselesidir. 
Gerçi Yusuf Akçora Beyefendi ve Encümen namına 
söz söyleyen ve aferinlerini bir verip bir geri alan 
Ruşen Eşref Beyefendi bir temenni takriri takdim 
ettiler. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Te
menni değildir, kararı katidir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Mü-
kerreren arz ettim. Temenni değildir, bir tekliftir. 

Müsaade buyurulursa tekrar izah edeyim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bir temen

ni veya karar ne ise., elimizde bir bütçe kanunu var
dır. Ne yapılacaktır? Darülfünunu İslah etmek için, 
Darülfünunu terakki ve tekemmül ettirmek için ne 
yapmak, ne yapılmak lâzımgeliyor? 

Efendiler! Biz bütçe kanunu ile inhisar yapıyo
ruz. Biz Muvazenei Umumiye Kanunu ile cezalar ko
yuyoruz, ahkâmı cezaiyeyi tebdil ve tadil ediyoruz. 
Rica ederim, 1341 senesi zarfında ne yapacağız? Bun
ları bir iki maddei kanuniye ile tespit etmenin im
kânı yok mudur? Şimdi öyle bir vaziyet karşısındayız 
ki, 1341 senesinde Darülfünunun hayatı umumiyesin-
de hiç bir tebeddül ve tahavvül vukua gelemeyecek
tir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Kararımız vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Yusuf Beyefendinin teklif ettiği kararların cümlesi 
tasavvura ve ancak 1342 senesinde mevkii fiile kona
bilecek tedabirdir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Hayır bu sene için... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bu sene 
için verilecek kararların bütçe kanununa geçmesi ve 
bu suretle mevkii tatbike konmak hususunda her tür
lü şek ve tereddüdün zail olması lâzımdır. Şurada da 
Darülfünun bütçesini müzakere ediyoruz. Hiçbir katî 
netice istihsal edilmeden bu müzakere, maddelerin 
kabulü suretiyle hitam bulmuş olacaktır. Gene çok 
ümit eerim ki, Maarif Encümeni, Muvazenei Maliye 
Encümeni isiâhat için katî bazı esaslarla Heyeti Celi-
lenizin huzuruna gelecekler ve bunları tespit edecek
ler. Bunlar, Meclisi Âlice milletin ihtiyar etmiş oldu
ğu fedakârlıklarla mütenasip olarak bir neticeye isal 
edilecektir. Halbuki böyle bir vaziyet görülmüyor. 
İş tamamiyle hali temevvüçtedir. 

Temenni edelim ki, bir neticei katiye ile darül
fünunun İslahına yürüyelim. Çünkü hepimizin kema
li samimiyetle arzu ettiğimiz ve ittifak eylediğimiz 
bir meseledir. Evvelce de söylenildiği üzere Darül
fünunun İslahında, darülfünunun tealisinde esas ola
rak bir noktanın kabulü prensibini düşünüyorum. O 
da birçok arkadaşlarımızın ezcümle Yusuf Kemal 
Bey arkadaşımızın şöyledir; üzere Darülfünunun 
başına Avrupa'nın en mütehassıs adamlarından bir 
rektör, bir müdürü umumî getirmek ve bu müdürü 
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umuminin yanına şimdiki Emin Beyi de terfik ede
rek, kendisinin vaki olan tecrübelerinden de istifade 
ettirilmek, sair müderrisler içinde det yetişmemiş mü
derrisler varsa onların fevkine de birer müderris ge
tirterek heyeti tedrisiyei hâzırayı yetiştirmek lâzım
dır. 

Efendiler! Müderrisler meselesi gayet mühim bir 
meseledir. Darülfünun müderrisleri içerisinde haki
katen bendeniz - yalnız hukuk kısmını biliyorum -
cidden güzide ve memleketimiz için şerefi ilmî teşkil 
edecek anasır mevcuttur, isimlerini zikretmeye hacet 
görmüyorum. Fakat bence Hukuk Fakültesi müder
rislerimizin çoğu iyidir. Yalnız bazı zevat henüz ye
tişmemiştir. Bendeniz yetişmeyeceği kanaatinde deği
lim, yani bugün için müderris olacak hale gelmemiş
lerdir, fakat yetişeceklerdir ve inşallah memlekete 
daha W» müderrisler olacaklardır. Yalnız bir insan 
bir günde müderris olması imkânsız olan bir şeydir. 

Avrupa'da, Fransa'da bir adamın müderris ola
bilmesi için âdeta çile çekmesi lâzımdır. Ben bir mü
derris muavininin bizzat Paris Fakültesinde imtiha
nını gördüm. Bir saat süren imtihandan çıktığı vakit, 
kan, ter içinde kalmıştı. O kadar şedid tenkidler, o 
kadar şedid sualler, o kadar hatır ve hayale gelme
yen ince noktalar soruluyordu ki, insan bunun kar
şısında cidden hayrete duçar olurdu. Darülfünun 
müderrislerinin Avrupa'dan bazı şubeler için mü
derris getirilerek yetiştirilmesi elzemdir. Çünkü ba
zı şubeler için henüz kâfi derecede anasır elimizde 
yoktur. 

Darülfünun müderrislerine temas ederken Maarif 
Vekili Beyefendiden çok ehemmiyetli bir şey rica 
edeceğim. Elde bir nizamname var. Ne vakit yapıl
mış ise yapılmış, ilga edilmemiştir. Devletin kanunu
dur. Buna nazaran bir adamın müderris olması için 
mutlaka bir eser sahibi olması lâzımdır. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Zaten vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Nizamna
me de var, fakat onun tatbiki lâzımdır. Müderrisle
rin hepsinin eser sahibi olması lâzımdır. Şükrü Be
yefendi Maarif Vekili iken, bu hususa fevkalâde 
ehemmiyet vereceklerini söylemişlerdir. Hamdullah 
Suphi Beyefendiden rica ederiz; elinden geldiği ka
dar bunların behemahal bir eser sahibi olmalarını, 
yani behemahal bir eser vücuda getirmelerini temin 
ve Müderris unvanını taşıyan ve müderris yetişmesi 
lâzımgelen zevatın da eserlerini vererek, kanun hük
münde olan nizamnameye tamamen riayet etmeleri

ni temin buyursunlar. Çünkü bazılarının böyle bir 
eseri olmadığı ve kendilerinin kâfi derece yetişme
mesinden dolayı da, onlardan talebenin hiç istifade 
etmediği görülmektedir. 

Efendiler! Müderris meselesinden \ bahsederken ve 
buna temas ederken, ona pek yakındjan taallûk eden 
mühim bir noktaya da temas etmek [mecburiyetinde
yim. O da kitap meselesidir. Maalesef, müderrislerin 
çoğu kitap vücuda getirmemiştir. Yaini müderris ol
mak için lâzım gelen eserden gayrı olarak, tedrisat 
için verilecek kitaplar vücuda getirilmemiştir. Gerçi 
Usulü Hukukiye mualliminin vesaitlerinin Usulü 
Hukukiye kitapları varsa da, henüz hukuku esasiye 
hakkında, gayet mühim olan hukuku siyasiyemiz 
hakkında kâfi derecede talebenin elinde - merhum 
Baban zade Hakkı Beyin bir de Celâlettin Arif Be
yin zamanından kalma kitaptan başka kitap görül
müyor. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Bir de Veli Beyin var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Güzel efen
dim.. Meselâ bu sene Teşkilâtı Esasiye Kanunu Mec
lisi Âliden çıktı. Bunun Darülfünunda madde madde 
tahlil edilerek okutturulması lâzım geliyordu ve bu
nun eser halinde hulasaten olsun okutturulması ve 
kitap vücuda getirilmesi lâzımdı. 

Bendeniz hassatan Mâarif Vekili Beyden şunu ri
ca ederim : Bizim memleketimiz Avrupa memleket
leri gibi olacaktır. Bu Darülfünun hususunda Avru
pa memleketleri gibi olacaktır. Fakat tedrisatta sıkı 
kalmamız lâzım gelir. Onun için talebeye muhakkak 
o derslere ait kitapları temin etmek icabeder. 

Efendiler! Fransa'da hususi teşkilâi, teşkilâtı mah
susa vardır. Fransa'da iş gayet kolaydır. Fransa'da 
müderrisler, ders verirken bir müesseseyi hususiye 
stenografla not tutar, talebelere satar. Nasıl bizim 
Meclisin zaptı tutuluyorsa, tıpkı onuıi gibi derslerin 
de zaptı tutuluyor ve hiç bir kelimesi kaçmıyor, ta
lebe de dersini takip edebiliyor ve muallimler de bu
nu tashih ediyor. Halbuki biz de böyle olmuyor. Ta
lebe, sümmettedarik notlarla imtihana hazırlanıyor. 
Zihni, o ilim hakkında sahih bir ihataya nail olma-
yaraktan imtihana giriyor ve imtihanlarda da - zan
nederim müderrisler biraz rahim davranıyorlar ve 
neticede seviyeli tahsil matlup derecede olmuyor. 
Maarif Vekili Beyin bu hususa çok ehemmiyet ver
melerini rica ederim. Bu bapta bir şey düşünsünler, 
behemahal talebeye kitap temin etsinler. Her müder
risin, mükemmel olması, birden bire mükemmel ol-

— 305 — 



İ : 108 21 . 4 . 1341 C : 1 

maz, tedrici olsun, yalnız talebenin eline kitap ver
mesi temin edilsin. 

Efendiler! Tıp Fakültesi meselesine temas edece
ğim : Tıp Fakültesi meselesinde Maarif Vekili Be
yefendinin beyanatına iştirak edemeyeceğim. Çünkü 
yanlış bir düstuı koydular. Müderrislerin kanaatini 
kabul etmemek hiç bir vakit müderrislere ademi iti
mat demek değildir. Malumu âliniz, ademi itimat 
meselesi yalnız bir heyette mevzubahis olur, Heyeti 
Celileniz de. Başkalarını buna kıyas etmek, kıyası 
maalfarık olur. Bu kaideyi orada tatbik edemeyiz. 
Bu bir heyeti memurindir. Heyeti Memurin bir mü
talâa dermeyan eder. O rnütalâatı ya kabul veya red-
dolunur. Çünkü Darülfünunu bir yerden alıp, diğer 
yere nakletmek meselesi, bir bütçe meselesidir, bir 
masraf meselesidir. Bu masrafı millet verecektir, He
yeti mütehassısa verecek değil ki. Heyeti mütehassı
sa vermeyeceğine nazaran, gerek icra Vekilleri Heye
ti ve gerek Heyeti Celileniz bu hususta tamamen ser
besttir. 

Bendeniz biran tahayyül edemem ki İcra Vekilleri 
Heyeti emir versin, bir kararı kanuni versin, Heyeti 
Celilenin kendisine bahsetmiş olduğu salâhiyet isti
mal ederek bir karar versin. Bu kararı da Heyeti Sıh
hiye ve Muhterem Doktorlarımız kendilerine karşı 
bir ademi itimat telâkki etsinler, buna ihtimal vere
mem. Bir adamın noktai nazarım kabul etmemek, 
o adamın noktai nazarını kabul etmemekten ibarettir. 
Yoksa ademi itimadı tazammun edemez. Onun için 
Maarif Vekili Beyin, bu husustaki mütalâalarını ni
zamı esasi düsturuna, (otorite) düsturuna mutabık 
bulmadım. Belki bendeniz yanlış anladım. Temenni 
ederim ki yanlış anlamış olayım. 

Bir mütalâa daha arz edeyim. İcra Vekilleri He
yeti bu hususu tespit edemedi buyurdular. Efendiler! 
İcra Vekilleri Heyetinin bu hususu tespit edememe 
sine bendeniz imkân görmüyorum, imkânı aşikâr 
olan bir meseleyi idareyi ve mahiyeti idariyeyi haiz 
bir emir aşikârdır. Çünkü doktor olmadığım halde, 
dinlediğim adamlardan edindiğim malûmatın hülâsa
sı şudur : 

Mektebi tıbbiyenin istanbul'a nakli için bir kere 
istanbul'da bir mektep binasının vücuda getirilmiş 
olması lâzımdır. Bir şeyi yıkmadan evvel diğerini 
yapmak lâzımdır. 

Evet hakikaten mektebi tıbbiye için çok hastaya 
ve hastahaneye ihtiyaç vardır. Fakat istanbul'daki 
hastahaneler o kadar dağınıktır ki, Haydarpaşa'da 
bulunan hastahaneler daha çoktur. 

işin hülâsası şudur: Bu hususta birçok doktor
lar makûs kanaattedirler. Meclisi Âlinizin safların
da bulunan muhterem doktor arkadaşlarımızın bir
çoğu bu fikirde değildirler. Yani Tıp Fakültesinin 
naklinin mahzurlu olduğunu söylüyorlar, diyorlar ki: 
Binayı yapalım, eski hayratı bozmadan evvel yeniyi 
yapalım, ondan sonra iş olsun, diyorlar. Binaenaleyh 
Vekil Bey bu husustaki mütalâalarını işbu esbaba 
binaen kâfi derecede kanaatbahş görmedim. Burada 
bir şey anlamak istiyorum, bu bapta Muvazenei Ma
liye Encümeni yahut herhangi bir encümen beni ten
vir etsin. Nasıl naklolunmuştur ve parasını kim ver
miştir, hangi tahsisattan bu para alınarak verilmiştir? 
Bunun tenvirini istirham ediyorum. 

Efendiler! inzibat meselesine geliyorum. Bu mese
le hakikaten mühimdir. Zaten Darülfünun hakkın
daki münakaşa, inzibat meselesinden doğmuştur. 
inzibat hakkında ne gibi tedabir ittihaz olunduğunu 
Vekil Beyefendi izah buyurmadılar. Malûmu âliniz 
Vekil Beyin kâfi derecede salâhiyeti kanuniyesi var
dır. O halde şimdiye kadar darülfünun da tekevvün 
eden - dahilen değilse bile haricen - Darülfünunumu
za toz konduracak vaziyetler ve hadisat niçin men 
edilmemiştir? Niçin kâfi derecede inzibat tesis edil
memiştir? Yok eğer eldeki vesait kâfi değil ise, yeni 
mevaddı kanuniye teklif ettikleri de yoktur. Vakıa 
hürriyet Darülfünun talebesi için en lâzımlı şeyler
den biridir. Fakat aynı zamanda otorite, inzibat da 
en lâzımlı bir şeydir, inzibat ve hürriyetin telifidir 
ki selâmete ve neticeye iysal edebilir. 

Sonra efendim! Hamdullah Suphi Beyefendinin 
nazarı dikkatlerini celbederim, bir de mecmualar var
dır. Bu mecmualar eskiden meselâ harbi umumi za
manında, milletin harp ile uğraştığı o çok müşkülât
tı günlerde intişar eden mecbualardan kıymetçe yük
sek değildir. Bugünkü mecmualar daha iyi olabilir, 
daha iyi istifadebahş olabilir. Çok istirham ederim, 
bu mecmuaları hakikaten istifadebahş bir hale ge
tirsinler ve ehemmiyet versinler. Meselâ Hukuk Fa
kültesinin şu kadarsık bir kâğıda tab edilen mecmu
asına bakınız, insanın ihatayı hukukiyesini ve talebe
lerin malûmatı hukukiyesini tenmiye edecek ve on
ları yetiştirecek, daha başka bir ufukda inkişafa maz-
har kılacak olan bu mecmualara giden paraları biraz 
boaş gidiyor gibi görüyorum. Bendeniz bu paranın 
kalması taraftarıyım. Fakat lütfen ehemmiyet ver
sinler, bu mecmuayı bir şeye benzetsinler. 

Bu sene, mefruşat parası, harcırah, müstahde
min, müteferrika,, melbusat diye birtakım paralar 
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veriyoruz. Bunlar ne içindir? Mefruşat parasını ge
çen sene verdik. Darülfünun dünya kadar mefruşatı 
vardı. Eğer Mefruşat parası, araba nakliye bedeli 
ise onu tasrih etsinler. Biz de nakliye bedeli diye
lim. İstanbul devletin payitahtı idi, orada bu kadar 
eşyalar vardı. Ben anlamıyorum, yeni baştan niçin 
eşya alıyoruz? Oraya saraylarda ve devairde mevcut 
ve buraya gelmemiş olan eşyadan verilerek beyhude 
yere para sarfetmekten nefsimizi tahzir edemez mi 
idik? İzah buyursunlar. 

Efendiler! Bakalorya imtihanı: Bu da hakikaten 
garip bir iştir. Biz memleketimizi tekâmül ve terak
ki ettirelim, diyoruz. Sonra da işin ehemmiyetine 
bakmayarak, kuyudu nizamiyeyi hiç nazarı itibare 
almayarak liselerin bilmem kaçıncı sınıfından talebe
yi alıp, Darülfünuna kaydederiz. Bu doğru olmayan 
bir şeydir. Saraçoğlu Şükrü Beyefendi bunu buyur
dular. Çok temenni ederiz ki, Vekil Beyefendi, bu 
hususta azami teyakkuz izhar buyursunlar ve önü
müzdeki senede böyle bir şey olmasın. Çünkü, bu
gün darülfünunda tedris olunan ulûm hakikaten 
ulûmu âliyedir. Bunları hazmedebilmek için kuvvet
li bir lise tahsili ister ve hatta bir imtihan olmak lâ
zım gelirse, lise tahsiline malik olanlar arasında bir 
imtihan açmak lâzım gelir. Emin olunuz efendiler, 
bugün memleketimizde mabihiliftihar olan birçok 
mütehassıslar, sırf eskiden mektebi hukuka dahil 
olurken, idadi mezunları arasında yapılan gayet kuv
vetli imtihanın muhassalası olarak yetişmişlerdir. 
Öyle alelıtlak ulûm ve fünunun esasatını tamamen 
massetmemiş olan çocukları, Darülfünun sıraları içe
risine koyacak olursak, muallim ona hakayıkı ilmiye
den bahsederken ve mühim desatiri hukukiye ve fen-
niyeyi tahlil ederken o meseleyi kavrıyamaz, belki de 
ibarelerin içerisinden çıkamaz. Belki Darülfünuna li
selerden mezun olanlar arasında imtihan yapılmak su
retiyle talebe alınması, Darülfünunun hakikaten İs
tifadeli, ilmen kuvvetli olarak teçhiz edilmiş vatan 
evlâtları ile doldurulması ve memleketin vermiş ol
duğu 700 bin liranın tamamiyle neticeli bir hale if
rağ edilmesi icabeder. 

Efendiler! Vekil Beyefendinin nazarı dikkatini 
celbedeceğim bir nokta daha vardır. Kimya Darül-
mesaisi varmış, bendeniz görmedim: Yalnız Maarif 
İşlerine tamamiyle vakıf olan bir arkadaşımız, bu 
kimya darülmesaisinin bakımsızlık yüzünden muhte
viyatının eksilmiş ve kimyayı sinai kısmının büsbü
tün ihmal edilmiş bulunduğunu ve eczayı tıbbiye
nin, Avrupa lâboratuvarlan gibi zamanın icabatiyle 

mütenasip olarak tekemmül ettirilmemiş olduğunu 
söylüyor. Bu kimya Darülmesaisine behemahâl bir 
mütehassıs getirilmesinin lâzım olduğu kanaatini iz
har ediyorlar. Bu arzuyu bendeniz de çok muvafık 
buluyorum. Vekil Beyden istirham ! ediyorum, İs
tanbul'u teşrif buyurdukları ve bunları teftiş ettik
leri zaman bunları görsünler ve herhalde kimya da-
rülmesaisi hakkında tetkikatta bulunsunlar ve bir 
tedbir ittihaz buyursunlar. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — En iyi çalışan ve 
tetkikat yapan bir müessesedir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Tetkikat yapılmıştır. Kimya Darülmesaisinin çalışma
sından şikâyet eden yoktur. Yalnız malzemesinin nok
sanlığından ve ikmali lüzumundan bahsediliyor. Tabii 
çam ağacının dikilmesine itiraz edecek değilim. Yal
nız memleketimizin hali malûmdur. Diyorlarki darül
fünun lükse çok ehemmiyet veriyor. Meselâ, bir yer
de kardrop mubayaa edilirken (türkçesi sesleri) el
bise dolabı gibi bir şey efendim. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Gibi değil efendim, tam. kendisi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bir elbise 
dolabı mubayaa olunurken sekiz yüz liraya yakın bir 
para verilmiş ve sekiz yüz liraya mubayaa edilmiş. Bu
nun darülfünuna konacağını söylemişler. Efendim, ki
tap için veya her hangi bir şey için böyle bir şey alı-
nacaksa, esasen vardır, Fakat alınsa bile bunun bu ka
dar pahalısını almaya hacet yoktur. Bütçemizin vazi
yeti düşünülsün. 

Efendiler! Vilâyet mekâtibi için idarei hususiyele-
re yardımdan iki yüz bin lira kesmeye mecbur kaldı-
dığımızı düşündükçe cümlemizin vicdanında uzdırabat 
hâsıl oluyor. Memleketin her tarafında Maarifi ipti
daiye hususunda çekilen müşkülât malûmdur. Maari
fi iptidaiye fıktanmın memleketin başına şarkta açmış 
olduğu ıstrrablı vak'a hepimizce malûmdur. Orada 
biz mektep açmak İçin, harsımızı tam^m etmek için, 
gayeyi milliyeye tamamiyle yaklaştırmak ve memle
ketin mefkuresini tespit etmek için fedakârlık bile ede
miyoruz. Bakınız bin İkanın hayatta ne kadar ehem
miyeti varken böyle bir dolaba dokuz yüz lira, şuna 
bilmem ne kadar lira vermek günahtır ve bu memleke
tin vereceği bir şey değildir. Çok istirham ediyorum, 
milletimizin bugünkü vaziyeti, milletimizin bugünkü 
istirahatı nazarı dikkate alınarak hareket olunsun ve 
bunu Vekil Bey bizzat temin buyursun. $ir noktayı da
ha Vekil Beyefendinin nazarı dikkatine İvaz edeceğim. 
Efendiler, Darülfünun gençliğini yetiştirmek isti yo -
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ruz, Darülfünuna rağbet istiyoruz, âli tahsil istiyoruz, 
sunufu müdire yetiştirmek istiyoruz. Fakat buna rağ
bet ancak darülfünun gençliğinin mektepten çıktıktan 
sonra hür olarak, mümkün olduğu kadar kuyuttan 
olarak hayata girmesi dle kabildir. Tabiî müm
kün olduğu kadar, çünkü kayıt, hayattan büsbütün 
kalkamaz. Efendiler, geçen sene biz Muhamat Kanu
nunda üç sene staj koyduk. Bu, mektebi hukuk tale
besinin kalbinde derin bir ısttrab husule getirmiştir. 
Hukuka girecek bir çok talebenin bu üç senenin nâka-
bili iktiham olduğunu derpiş ederek oradan ayrılma
larına sebebiyet vermiştir. Çok istirham ederim, muh
terem Hamdullah Suphi Bey - ki gençliğin ruhunu 
bilir ve gençliği yetiştirmek emelini takip eder - bu hu
susu kendilerine bir gaye edinerek, Adliye Vekili ile 
birlikte bu sene gençliğe bu staj hususunda cümlemi
zin üzerinde ittifak etmiş olduğumuz, hiç olmazsa bir 
sene meselesini olsun temin ederek Darülfünun genç
liğine, millet işte sizi yetiştirmek için, sizi kuyuttan 
azade kılmak ve hayatta maişetinizi biran evvel temin 
etmek için lâzım gelen fedakârlıkları, lâzım gelen esas
ları tespit ediyoruz, demeli idiler ve bunu kendilerin
den çok beklerdim. Ve temenni ederim ki, bunu yap
sınlar ve ellerinden geldiği kadar bu hususa atfı ehem
miyet buyursunlar. 

ni Mısırlı Fatma hanımın vakfından biran evvel isti
fade edilmesi, diyor. Fatma hanımın vakfiyeleri ne 
oldu? 

MAARİF VEKÎLt HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Vermiyorlar efendim! Mısır Hükümeti 
vermiyor, sırf hissi milliden mülhem olarak vermiyor, 
efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bendeniz 
buna karşı lânethân olurum. Başka söylüyecek söz bu
lamam. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Muterem 
Arkadaşlar! İlci günden beri Darülfünun hakkında mü
zakere ceryan ediyor. Görüyorumki, biraz bıkkın
lık var. Darülfünunla alâkadar olduğum için bu hu
susta fikirlerimi arz etmek isterim. Eğer hakikaten 
bıkkınlık varsa bana şimdiden söylersiniz, vaz geçerim. 
Ben de bu hususa ait bir kaç söz söylemeyi isterim. 
Çünkü Şeyh Saffet Efendinin burada söylemiş oldu
ğu sözler beni biraz teyakkuza sevk etti. Anlaşılıyor-
ki bazı arkadaşlar Darülfünun hakkında lâzım olduğu 
kadar tenevvür edilmesini, lâzım olduğu kadar soh
betin veyahut müsahabetin devam etmesini ya yorgun
luktan veya bizarlıktan dolayı arzu etmiyorlar. Eğer 
böyle ise ben hakikaten vaz geçerim. (Devam ses
leri) 

Efendiler! Darülfünun meselesi hakkında ceryan 
eden müzakereleri dirilerken filân şahıstan, filân park
tan veyahut filân kaloriferden bahsedildiğini görünce 
hakikaten hayret ettim. Mesele Darülfünun meselesi, 
bir memleket bir millet meselesi. Efendiler! Türkün 
lisanı tetkik edilmemiştir, çünkü darülfünunu yoktüf. 
Türkün içtimaiyatı tetkik edilmemiştir, Çünkü Da
rülfünunu yoktur. Türkün tarihi yazılmamıştır, çün
kü Darülfünunu yoktur, Türk halkının içtimaiyatı ve 
ruhiyatı tetkik edilmemiştir, çünkü Darülfünunu yok
tur. Darülfünunun olmadığı bir yerde bu mevad ve 
bu arz ettiğim mevzular taayyün ve tenevvür etme
dikçe, vicdanı millî, şuuru millî teşekkül edemez, te
essüs edemez, millet kendi şahsiyeti milliyesini idrak 
edemez. Binaenaleyh Darülfünun bir milletin adeta 
müfekkere ve tahassüs merkezidir. Oradan milletin ih-
tisasatıını tezyid edecek avamil gelir. Milletin müfekke-
resini muayyen bir istikamete sevkedecek anasır ora
dan çıkar Eğer şark aleminde, eğer şark milletlerinde 
vicdanı millinin, şuuru millînin tekevvünü bu kadar 
teahhur etmiş ise, emin olunuz ki yegâne ve yegâne 
sebebi bu gibi Darülfünunların ademi mevcudiyetidir. 
Daha ileri gitmiyerek denilebilirki, bir muhitin kuv
veti, tesanüdü, efradının arasındaki revabıtı, vicdanı 

Arkadaşlar! Bendeniz maruzatımı bitirdim. Darül
fünun yaşıyacaktır, Darülfünunu inkişaf ettireceğiz, 
Darülfünuna, tahsili iptidaimizin milyonlara muhtaç 
olmasına rağmen bu milletin kesesinden 700 bin lira
yı vereceğiz. Ancak Darülfünun Heyeti, talebesi ol
sun, muallimleri olsun, bunun bu millet için çok bü
yük fedakârlık olduğunu bilerek gerek vekil beye
fendi bunları nazarı ehemmiyete alarak murakabele
ri altına alsınlar ve gerek aynızamanda talebe de 
memleketin kaidelerine ettiği fedakârlığı derpiş ederek 
yalnız ilme ve yalnız ilme hasrı mesai etsinler, çün
kü dünyada insanı gençliğinde adam edecek yegâne 
vasıta ilimdir. İlimden gayrı; gezmekle, eylenmekle, 
dans vesaire ile insan yetişmez, insan yalnız kitabına 
bakarak yetişir. Bunları talebemize halisane ve bira-
derena bir vecibe olarak arz ederim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — İki 
şey daha ilâve edin. İlim, terbiye ve seciye!.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Tabi efen
dim. Bir nokta daha arz edeyim. O da, vakfiyeden hiç 
bahsedilmedi. Efendiler! Geçen sene Darülfünuna 
şahsiyeti hükmiye itası hakkında yaptığımız lâyiha 
buradadır. Biz bununla Darülfünuna muhtariyeti ma
liyesini verdik. Bakınız, Muvazenei Maliye Encürhe-
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millinin inkişafı ile, vicdanı millî ise Darülfünunun 
inkişafı ile olur. Binaenaleyh vicdanı millî bu kuvve
ti, bu tesanüdü, bu rabıtayı Darülfünundan alır. Darül
fünun her muhitte bir milletin kuvvetinin miktarı, 
ayarıdır. Almanya'da iki saatlik mesafede üç darülfü
nuna tesadüf edersiniz. Almanya mesahai sathıyesi 
itibariyle memleketimizin yarısı, hatta üçte biri ka
dardır. Mekâtibi âliyeden başka bütün fakülteleri ih
tiva etmek şartıyle otuz Darülfünunu vardır. Berlin 
ile Lâyıpzik arasında üç saatlik mesafede üç Darülfü
nun vardıt. Alman milletinin Alman Darülfünunla
rında okuyan, tahsil eden gençlerinin miktarı yetmiş 
beş bindir. Orada tedris eden mütehassısların, âlimle
rin miktarı on iki bindir. On iki bin bugün bir kolor
du, bir ordudur. Efendiler, on iki bin mütefekkir, on-
iki bin âlim, on iki bin mütehassıs vardır. 

Fransa'da 26 darülfünun bulunuyor, tsviçre bizim 
memleketimizin tek bir vilâyeti kadar olup, nüfusu da 
(3,5) milyondan ziyade değildir. Yedi Darülfünunu 
var. 

Efendiler! Asri bir millet olmak için, kendini bil
mek için Darülfünun şarttır. Hatta hava kadar şarttır. 
Maatteessüf nefretle yâdedilmesi lâzım gelen o devri 
sakıt Avrupa'nın kapısında otururken, Avrupa'da cer-
yan eden bu hadisata lâkayıt kalmış ve öteden beri bu 
gibi müessesatı memlekete nakletmekte teehhür etmiş
tir. Binaenaleyh bizde Darülfünun meselesi pek az za
mandan beri mevcuttur. 

Mevcut olan Darülfünun üç cihetten hastadır: Za
man itibarıyla hastadır, teşkilât itibarıyla hastadır, 
Heyeti Talimiye Ve taallümüye itibarıyla hastadır. Ya
ni Darülfünunumuz malûldür. (Hastahaneye sesleri, 
fatihalar sesleri) 

Efendiler! Fatih Hastahanesine hasta gönderen ze
vatı kiram bunu unutmamalıdır ki memleketin bütün 
hastalıklarının tedavisi buradadır. Fatihin hastahane-
sinde değildir ve bu hastahanede buna ilâç bulunamaz. 

RUŞEN EŞREF BEY' (Karahisarsahip) — Fatih 
Hastahanesi değil, fatihalar hastahanesi dediler. 

AOAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Öyle mi? 
Efendiler! Zaman itibariyle Darülfünunumuz hasta
dır. Çünkü pek yenidir. 

Efendiler! Darülfünun dediğimiz zaman biz istan
bul'daki Darülfünunda, meselâ Almanya, İngiltere Da
rülfünunlarının hiç olmazsa yüzde biri kadar mevcu
diyet gösterelim. 

Efendiler! Avrupa'da en kadim darülfünun Oks-
fort Darülfünunudur. Altıncı asrı milâdiden beri 
mevcutur. Yani ondört asırlık Darülfünundur. Ben

deniz bu darülfünunu ziyaret etim ve bu «Öksfort» 
un etrafında bina itibariyle bütün İngiltere'nin tarihi 
mücessem olarak duruyor. Üstünden asırlar geçti
ği halde altnıcı asırda yapılan bina hâlâ duruyor.; 
Onun yanına yeni* binalar ilâve edile edile Oksford 
bir darülfünun şehri olmuştur 12 bin talebeyi ha
vidir. (4 000) muallimi vardır. 

VASIF BEY (Saruhan) — Mebus gönderiyor. 
RUŞEN EŞREF BEY (^araırnsarışaihip) — Kemb-

riç'de öyledir. 
AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Evet, 

Kembriç'de öyledir. Almanya darülfünunlarının en 
gençleri tarih itibariyle bir asırlık, elli seneliktir. 
Fakat en kadimi (11) nci asırdan beridir. Paris 
Darülfünunu (8) nci asırdan beri mevcuttur. 

Efendiler! Sekizinci asrı milâdide hanıgi ulûm ve 
fünun mevcuttu? Hep bunlar birer medrese idiler, 
hep bunlar birer manastır idiler. Bu manastırlarda 
toplanmış olan papazlar sırf kitap istinsahı, ulûmu 
diniye, malûmatı diniye talimi ile meşgul idiler. Bun
lar git gide, medreseleri inkişaf ede ede bugünkü 
Avrupa darülfünunları şeklini almjştır, Eğer bu da
rülfünunların eski teşkilâtını .tetkik etseniz göreceksi
niz ki, tamamen noktası noktasına bizim eski İslâm 
medreselerinin ayniyle kopyasıdır. Sekizinci, doku
zuncu asırda Avrupa'da darüjfünun denilen bu mü
esseseler felsefeden, riyaziyatın, ulûmu müsıbiteden 
tamemen cahil oldukları zaman, İslâm sahai me
deniyetinde mevcut olan medreseler birer meşale 
gibi beşeriyetin tarîkini tenvir ediyorlardı. Semer-
kant'ta, Buhara'da, Bağdat'ta, Gırnata'da mevcut 
olan bu gibi müesseseler, dünyanın en mühim me-
rakizi ilmiyesi idi. Bir vakitler Bağdat'ta ferman 
ferma olan bu gibi müesseselerde bütün ulûmu mev-
cude ve ulûmu cismaniye ve ulûmu ruhaniye tekem
mül etmiştir. Fakat maatteessüf bir zaman geldi, 
dimağı beşer üzerine kilit vaz edilerek babı içtiihad 
mesduttur, dendi. Yani fikri beşer, tefekkürü be
şer memnu olduğu günden itibaren medeniyeti is-
lâmiyede menabii ilmiye söndü ve bu, Avrupa'ya 
intikal etti. Binaenaleyh bizde darülfünunlar tabiî 
olarak inkişaf edemedi. Yani m^esderimiz in
kişaf ede ede darülfünun şeklini alamadı. Nihayet 
darülfünunları başka bir memleketten taklit etme
ye medbur öldük. Fakat maatteessüf bütün taklitle
rimizde yaptığımız gibi bu taklidi de natamam ve 
nâkemal, bazen de körü körüne yarım ve kör to
pal yürütmekte berdevamız^ j 

Efendiler! Darülfünunu haiz plan muhitler, 
Darülfünun için lâzım olan anasırın tehyiesi vasaiti-
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ni de temin ediyorlar. Darülfünun için ne gibi ana
sır lâzımdır? Bir heyeti talirniye, bir heyeti müte-
allime, heyeti müteallirneyi tehyie etmek için bü
tün binayı irfanı ta aşağıdan başhyarak yani ta ipti
daiye mektebinden başlıyarak tâ darülfünuna kadar 
muayyen bir usul, muntazam bir kaide, mürettep bir 
esas üzerine tespit etmeli ve o gayeye doğru yürün-
melidir. Bu olmadığı takdirde darülfünunlar için 
lâzım olan gıda, heyeti müteallkne gıdasını tehyie 
etmediğimiz takdirde darülfünun müspet olarak -ne 
kadar büyük âlim olursa olsun, - memleket için hiç
bir tesir yapamaz. Binaenaleyh efendiler! Darülfü
nunu bir kül olarak kabul etmelidir. Zaten efendi
ler! (Üniversite) kelimesi kül demektir ve Araplar 
bu kelimeyi bizden daha evvel tercüme etmişlerdi. 
Onlar (külliye) demişlerdir. Biz de darülfünun de-
mişizdir. Darülfünun fünun ile demektir. Halbu
ki darülfünunda, fünun da, ulûm da, edebiyat da, 
sanayii nefise de vardır. Bütün şuebatı ulûm ve fü
nun orada mevcuttur. Darülfünun demek doğru 
değildir. (Külliye) demek daha doğrudur. (Üni
versite) kelimesine daha yakındır, yalnız yüksek ta
limi ihtiva eden bir mefhum değildir. Bütün irfan 
sistemini ihtiva eden bir küldür. Bu küllün her ta
rafı münasip ve mütenazır bir surette yürütüllmezse 
hiçbir fayda vermez. Mekâtilbi iptidaiyeden başlıya
rak rüştüye ve mekâtibi tâiyeye kadar muayyen bir 
sistem ve muayyen bir usûl üzerine yürütülmez ve 
darülfünun için heyeti müteallime tehyie edilmezse 
darülfünun abestin Darülfünunun ikinci gıdası da... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır 
hayır bilgi yurdu. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karabisarısahip) — Dikiş 
yurdu, biçki yurdu gibi bir şey. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendi
ler! Darülfünunun ikinci gıdası da heyeti talihliye
dir. Beyler! Darülfünunu biz küşad ederken, ya
hut darülfünunu ıslalh etmek isterken acaba mevcut 
anasırla bunu yapabilecek miyiz? Mesele budur, 
mühim ve esaslı mesele budur. Bendeniz efendi
ler! Bu darülfünun muallimlerinden birisiyim. Ali 
Kemal'in Maarif Vekâletinde ilk işi beni ve mer
hum Ziya Gökalp Beyi alıp oradan atmak oldu. 
Efendiler! Bendeniz muallim idim, müderris unvanı
nı haiz değildim. Fakat Heyeti AMyenizi temin öde
rim ki bir darülfünunda muallimlik unvanını dahi ih
raz etmek liyakatini haiz değildim. (Estağfurullah 
sesleri, tevazu buyuruyorsunuz sesleri) 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Estağ
furullah, hakikattir. Bugünkü mânası ile, profe

sörlük mânası ile muallimlik, müderrislik mânası 
ile benim darülfünunda müderris olmaklığım ihtimali 
yoktur. Ben olsa olsa bir müderris yanında muavin 
olarak tetkikatta bulunurum ve orada on sene, onbeş 
sene çalışırım, tabiî benim yaşım geçti. Bundan 
sonra olamaz. (Estağfurullah sesleri) Çalışır ve beş 
on sene sonra belki bu unvanı kazanabilirim. Ziya 
Gökalp Beyin dairei ilmî, dairei malûmatı, zekâsının 
derinliği hepinizce malûmdur. O dahi bu darülfü
nunda müderris unvanını haiz değildi. Son zamanlara 
kadar muallim idi, Müderris unvanını haiz değildi. 
Binaenaleyh efendiler! Merhum bugün berhayat ol
muş olsaydı o da itiraf ederdi, oda benim söyledik
lerimi burada birer birer tasdik ederdi. Müderrisli
ğin bugünkü manası ile arz ediyorum. Evet, bizim 
Ankara'da bilmem filân yerde ben profesör olurum 
ve ben profesörüm derim ve belki de bunu yutturu
rum. (Handeler) Fakat hakikaten ilim noktai nazarın
dan benim profesör olmaklığım imkânı yoktur. Ben
deniz böyle olduğum gibi bu darülfünunun hali teşek
külünde tabiatıyle arkadaşlarım da böyle idi. tster 
istemez bir darülfünun lüzumu hissedildiğinden, baş
kalarına tercihan bizi oraya tayin ettiler. Efendiler! 
Ben ipti tada bu hareketin yanlış olduğunu müdrik 
idim, kani idim. Mademki Darülfünun teşkil edili
yor, mademki darülfünun lâzımdır. En iptidada Da
rülfünun Avrupa'dan mütehassıslar davet edecektik 
ve o mütehassısları iş başına geçirecektik, kürsülerin 
başına geçirecektik ve bizim gibi adamlar da onların 
yanına muavin olarak verilecekti ve onlarla beraber 
çalışmaya başlanacaktı. Yegâne sağlam tarik bu idi. 

Efendiler! Bu yalnız zihnin bana telkin ettiği bir 
hakikat değildir. Tarihin, vakayiin de kaybettiği bir 
hakikattir. Japonya, Rusya, Bulgaristan gözümüzün 
önündedir. Bunların tarihi irfanını tetkik buyurunuz. 
Bizim Deli Petro dediğimiz ve Rusların hakikaten ve 

bihakkın Büyük Petro dedikleri insan, Çar, Peters-
burg şehrini 1705 senesinde - malûmu âlileri olduğu 
üzere tesis etti. 1727 senesinde yani yirmiiki sene son
ra darülfünunu yani Petersburg Darülfünunu ile Pe-
tesburg Akademisini tesis etti. Petersburg Darülfünu
nu ile Petersburg Akademisinin bütün azaları Alman
ya'dan celbedilmiştir. Evet, Almanya'dan celbedilmiş-
tir. Bunlar, orada bir ilim, bugün Rus ilmi denilecek, 
Rus harsı denilecek kadar kuvvetli bir ilim ve kuv
vetli bir müessesei irfaniye tesis ettiler. 

Japonya'da Japon Revolüsyonu'nun, teceddüt dev
rinin başlangıcı malûmu âliniz 1858'dir. Yani 70-80 
senelik kadar bir şeydir. Fakat bunlar, bu vaziyeti 
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derhal idrak ederek ingilizlere müracaat ettiler ve İn
gilizlerden bir heyeti talimiye davet ederek bugün 
Tokyo Darülfünunu vücuda getirdiler. Efendiler! 
Tokyo Darülfünunu bütün beşeriyetde, bütün cihanda 
bir meşaleyi ilimdir ve bugün Tokyo Darülfünununda 
icrayı tedrisat eden profesörler, kendi namlarını bü
tün ilim sahasında meşhur ve müştehir kılmışlardır. 
Onların ihtiraları, ibtialan bugün Avrupa âleminde 
büyük bir yer tutmuştur, şeref kazanmıştır. Efendi
ler! Ne hacet başka yere gidelim? Kendi hayatımızı 
tetkik edelim. Bizde tamamen muvaffak olmuş iki 
müessese vardır. Birisi Tıp Müessesesidir, birisi de 
Harbiye mektebidir. Harbiye mektebi mütehassıslar 
tarafından idare edilmiş bir mekteptir. Bidayette o 
mütehassısların oraya sokmuş olduğunu ruhun tesi
riyle bugün Elhamdülillah bu mektebin yetiştirdiği 
zevatı âliye kumandanlar, zabitler hiç bir veçhile Av-
rupa'daki kumandan ve zabitlerden dûn değildir ve 
bir çok kumandanlarımız, zabitlerimiz vardır ki ke
mali şerefle her hangi bir Avrupa ordusunda idare 
ve kumanda edebilir. 

Tıp Fakültesine gelince : İstanbul'da öyle müte
hassıs doktorlarımız vardır ki aynı şerefle Londra'da, 
Paris'te, Berlin'de de icrayı sanat ediyor. Malta'da 
benim gözüme operasyon yapmak lâzım geldi. Ar
kadaşlarım şahittirler. İngiliz doktorları yapamadı
lar, muzdar kaldılar. Tekrar ediyorum, arkadaşlar 
şahittir. Göz tabibi Esat Paşa bunu İngiliz Hastane
sinde yaptı ve bütün oradaki İngiliz doktorları hay
ret içinde kaldılar. Demekki bu iki müessese sırf mü
tehassıslar tarafından kendilerine telkin edilmiş olan 
ruhun neticesi olarak bu sistemi almışlar, bu metodu 
bu usulü almışlar ve yürüyorlar. Bu, gösteriyorki, 
biz diğer teşebbüslerimizde de ciddî bir surette bu 
yola girersek muhakkak muvaffak olacağız. (Bravo 
sesleri) 

Efendiler! Darülfünun hakkında ve alelumum ma
arif sistemi hakkında ne kadar bu hususta tereddüt 
edersek bir o kadar vakit kaybetmiş olacağız. Bura
da muhterem bir arkadaşımı, Maarif Vekili sabıkı 
Şükrü Beyi işhad edeceğim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Han
gi Şükrü Bey? (Nazırı esbak sesleri.) 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — İzmit 
Mebusu Şükrü Bey. Bendeniz mebus arz ediyorum 
beyim. İzmit Mebusu dedim. İzmit nazırı olmaz. (Kah
kahalar.) 

' RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Şükrü 
Beyden bahsettiniz beyim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Efen
diler! Şükrü Beyefendinin faaliyetini dün burada ar
kadaşım, hemfikirim, dostum Akçoraoğlu Yusuf Bey
efendi takdir ettiler. Buna ben bir şey ilâve edecek de
ğilim. Yalnız şunu arz etmek isterim ki Şükrü Bey
efendi bu vaziyeti takdir etti. Avrupadan muallimler 
celbetti, Darülfünuna soktu ve kendilerini işhad edi
yorum ve bütün arkadaşları işhad ediyorum. Yalnız 
bunların gelmesi, bir iki sene bizimle çalışması üze
rine bizim Darülfünun kendisine âli bir istikamet ver
meye, her tarafta ilmî faaliyet, ilmî hayat teessüs et
meye başladı. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bir iki istisnadan 
sonra gerisi karacahil dediler. Akşam Hamdullah 
Suphi Bey alenî söyledi. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Hoca 
Efendi Hazretleri! Kâinatta mutabakiyeti tâmme yok
tur. (Handeler.) Ecnebi muallimlerinin oraya celbi bir 
taraftan bizi, kendimizi gıcıkladı, bizi, kendimizi tah
rik etti, teşvik etti, çalışmaya mecbur etti, bizde ça
lışmak arzusunu tevlit etti ve çalışmak arzusunu tev
lit ettikten sonra onların gösterdiği metod, usul bizim 
için bir esas, onların gösterdiği metod, usul bizim için 
bir rehber oldu ve kendileriyle beraber çalışmaya 
başladık. Bir heyeti muallimin vardı. Muntazaman iç
tima ederdi. Şuabatı ilmiyede faaliyet başladı. Darül-
mesailer teessüs etti. Mecmualar teessüs etti, cemi
yetler teessüs etti, Millî Talimü Terbiye Cemiyeti, 
Millî Tetebbuat Cemiyeti, Telif ve Tercüme Cemiye
ti vesair bir çok ilmî ve millî cemiyetler başlamıştı, 
ilmî hayata doğru yürümeye başlanmıştı. Fakat maat
teessüf harbi umumî neticesinde Ali Kemal gibi bir 
adam bu müesseselerin başına geçti ve her şeyi alt 
üst etti. Efendiler! Bir Darülfünunun mualliminin ce
hil ve cehaletinden bir kaç haftadan beri bahsolunu-
yor. Biliyor musunuz, bu kimdir? Darülfünunda ta
lebeye Almanca öğretmek, onları Alman muallimlerle 
görüştürebilmek, iptidaî bir usulle Almanca tedris et
mek maksadiyle Darülfünunun yanında bir iptidaî, 
bir istihzar mektebi teessüs etmiştir. O zat o istihzar 
mektebinin muallimi idi. Oraya gelirdi, Löper Baba, 
Lamer Valide... Bilmem ne? (Handeler.) Orada bu gi
bi şeylerle meşgul idi. Yoksa mesaili ilmiye ile, ede
biyat ile iştigali filân yoktu. Fakat Ali Kemal bu mü
esseseyi yıkaröen bütün bu zevata müderrislik filân 
unvanları verildi ve bu suretle Darülfünunun... 

MEHMET BEY (Biga) — Bu malûm olduktan 
sonra* 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Lütfe
diniz, lütfediniz, istical buyurmayınız. Efendiler! Bu-
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nu kaydetmekle beraber aynı Darülfünunda mütevazi 
çalışan, bütün ilim ve aşkın icap ve temin ettiği bü
yük fedakârlıkla çalışan büyük arkadaşlarımız var
dır. İsimlerini belki bilmiyorsunuz. Sekip Bey, Emin 
Bey gibi mütemadiyen gecelerini gündüzlerine katıp 
çalışan büyük zatlar vardır. Size bütün şerefimle te
min ederim ki İstanbul'a gittiğim zaman bunların bi
risiyle görüştüm. îadei ziyaret için kendisine haber 
gönderdim. Bir de baktım akşam kendisi gelmiştir. Ni
çin geldin? Ben sana gelecektim, dedim. Seni kabul 
etmeye sobam yoktur, odam soğuktur, dedi. Bu efen
di yetmiş, seksen kâğıt alıyor ve bu yetmiş, seksen 
kâğıtla orada felsefe dersi veriyordu. Ve bu gibiler 
orada vardır. Emin olunuz bu gibiler orada ilim ile 
meşguldür. îlim aşkı yok demek günahtır, tüm aşkı 
vardır, ilim ile meşgul olanlar vardır. Köprülüzade 
Fuat Bey hakkında sözler söylendi. Ben başka cihet
lerini şey etmem. Fakat bugün Köprülüzade Fuat Bey 
ilim için çalışan bir gençtir ve eserleri vardır ve atide 
bir âlim olmak istidadını göstermiştir. (Olmuştur ses
leri.) Meselâ tasavvuf hakkında onun tetebbuatı, ta
rihî edebiyatımızda bir eserdir ve tarihî tasavvuf hak
kında şimdiye kadar böyle eser yapılmamıştır ve ta
rihî tasavvuf hakkında bir eser şimdiye kadar müdev-
ven olarak yazılmamıştır ve bir çokları da böyledir. 
Asım Bey, isimleri hürmetle yâd edilecek zevattan
dır. Binaenaleyh efendiler! Heyeti talimiye, arz etti
ğim gibi Avrupadan davet edilmemiştir ve söylediğim 
veçhile bu yol üzerinde heyeti talimiye teşekkül et
medikçe Darülfünunun hastalığına çare bulunacağı
na kani değilim. Ne kadar para verirseniz veriniz, ne 
kadar fedakârlık ederseniz ediniz kıymeti yoktur. Asıl 
hastalık oradadır. Avrupadan muallim getireceğiz. Bi
zim bugünkü heyeti talimiye ile profesörleri mezcede-
ceğiz ve beraber bunlar orada çalışacaklar ve orada 
iyi bir ilim ocağı tesis edeceklerdir. Bundan başka çare 
yoktur. 

Efendiler! Mütehassıs celbi meselesinde, zannedi
yorum, biraz ifrata varıyoruz. Zannediyoruz ki biz 
İtalya, Fransa ve İngiltere'ye müracaat eder, onların 
en benam adamını çağırırsak derhal gelir. Gelmezse 
meyus oluyoruz. Müteessir oluyoruz. 

Efendiler! Sizin kendi içinizde, bizim kendi içi
mizde bulunan, böyle meşhur olan zevatı memaliki 
ecnebiyeden davet ederlersa bizim kendi ihtiyacımız 
olduğu halde onu göndermeye müsaade eder miyiz? 
Tabiîdir ki, birinci derecede insanları celb ve onları 
burada istihdam etmeye imkân yoktur. Onlar elbette 
gelmezler. Mevkilerini yapmış, şöhret sahibi olmuş 
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kendi memleketinde iyi geçim temin etmiş ve mem
leketinin kendilerine muhtaç olduğunu bilen insanlar 
buraya gelirler mi? Elbette gelmezler. Binaenaleyh da
vet edeceğimiz insanlar 2 - 3 ncü derecede olsa dahi 
onlardan bizim istifademiz büyük olacaktır. Bizim için 
onlar kâfidir. Bunları şey etmeyelim, onlardan istifade 
etmeye çalışalım. 

Bu noktada Maarif Vekili Beyle aramızda mu
tabakatı tâmme olmadığını arz etmiştim. Hamdullah 
Suphi Beyin bütün fikirlerinde ve bütün içtihatla
rında ve bütün teşebbüslerinde ve mefkurelerinde ta
mamen müttefikim. Yalnız icraatta bir nokta da ihti
lâfımız vardır. Ben Darülfünun heyetinde her ders 
için ayrı profesörler davet edilmesi taraftarıyım. Bu
yuruyorlar ki öyle dersler var ki o ders için profesör 
ve mütehassıs davet etmek imkânı yoktur. Meselâ 
fıkıh. Elbette biz Avrupa'dan fıkıh öğrenecek deği
liz. Türk Tarihi Edebiyatı, elbette onu da Avrupa'dan 
öğrenecek değiliz. Fakat efendiler! Zihniyeti hukuki-
yenin hususî kısımlarını, tenkidi hukuk ve tarihî hu
kuku öğreneceğiz. Bunu öğrendikten sonra, o zihni
yeti hukukiye bizde teessüs ettikten sonra artık öteki 
taraflarını kendimiz İslah ederiz, öteki tarafları ken
dimiz inkişaf ettiririz. Binaenaleyh bu gibi şeylerde 
hukuk gibi en ziyade harsla alâkadar olan bir saha
da bize metod öğretecek üstatlar elbette o vasıta ile 
harsımızın teessüsüne yardım etmiş olacaklardır. Biz 
harsımızın inkişafını temin edecek yolları bilmiyoruz, 
bilmediğimiz için çalışamıyoruz. Bunu bize öğretecek 
insanlar lâzımdır. Hakikat budur efendiler! Eğer bu 
vadide inkilabımızı terviç ettirmek, inkilâbımıza ruh 
vermek, ona hakiki bir öz vermek arzusunda isek, 
muhakkak ve muhakkak bu tariki iltizam etmek mec
buriyetindeyiz ve zihniyeti hukukiyemizi, zihniyeti 
idariyemizi, zihniyeti siyasiyemizi, zihniyeti içtimai-
yemizi tamamen bugünkü asrî devlet ve bugünkü in-
kilâp muktaziyeti suretinde tertip ve tanzim etmek 
mecburiyetindeyiz. Ve illâ havada asılı bir şey va
ziyetinde kalırız. Ruhlarımızda dimağlarımızda taşı
dığımız şeyler başka, ilân ettiğimiz prensipler başka 
olursa, ikisi arasında ahenk mevcut olmazsa, iç ile dış 
arasında ahenk teessüs etmezse elbetteki semere ver
mez. Bu ahengi yalnız ve yalnız irfan ocakları temin 
edecektir. İrfan ocaklarının başında Darülfünun olma
lıdır. Fakat Darülfünun işte arz ettiğim veçhile olacak 
olursa o suretle olabilir. Arz edeceğim şey bundan 
ibarettir. (Alkışlar, bravo sesleri, müzakere kâfi ses
leri.) 

REİS — Efendim! Ruşen Eşref Bey kısa bir iza
hatta bulunacaktır. 
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MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — 
Muhterem efendiler! Hakikaten görüyorum ki sab
rınızı suiistimal etmek mümkün değil... Maruzatımı 
gayet kısa arz edeceğim. Esasen bu hususta söz ala
cak da değildim. Fakat iktisadiyatta, hukukiyatta, içti
maiyatta ve mesaili irfaniyede zebanı tûlâ sahibi olan 
natuk Feridun Fikri Beyefendi kendisine, beyanatına 
başladığı zaman «aferin» dediğimi ve yarı yolda «afe-
rinimi» geri aldığımı söyleyerek bendenize ve bu su
retle de Encümenin vermiş olduğu takrire itirazda 
bulundular. Evvelce coşarak «aferin» demekten mak
sadım, muhterem muarızımın nasılsa müspet bir saha
da yürümeye başladığını ve bunu bir heyecanla anlat
maya muvaffak olduğunu takdirden dolayıdır. Fakat 
gördüm ki, beyanatının yarı yolunda nutkunun birinci 
kısmında söylediği sözleri ikinci kısmında nakzedi
yor ve o suretle «aferin»imi geri almaya mecbur ol
dum. Kendisi her zaman itiraz etmesine rağmen mu
kabil hiçbir itiraza tahammül etmediği için bana kar-
,şı burada, benimle Encümeni yekdiğerine karıştırmak, 
benim şahsen söylediğim bir sözü Encümenin söyle
diği bir söz diye anlatmak istemişti. 

A Feridun Fikri Bey! 
Hem yakarsın berki şimşiri sitemle âlemi 
Hem döner dersin, seri kûyumde feryad olmasın. 

Kendisi burada sağa sola her şeyi söylüyor. Bi
naenaleyh karşısındaki insanın da söylemesi lâzım 
-geldiğini kabul buyursunlar. Efendiler! Bir neticeye va
sıl olacağımız şu esnada, Encümenimizin hülâsai me-
:şaisini-gayet kısa satırlar halinde burada arz etmekli-
-ğime müsaade buyurunuz. Bu Darülfünun meselesin
de müspet bir neticeye vasıl olmak için etrafın ve mu
hitin tahassüsatından hissiyab olan Encümenimiz, 
uzun müzakere ve münakaşalar neticesinde Darülfü
nun meselesini dört şekle irca etmiştir. Birincisi! Mü
derrisler meselesidir ve Encümeniniz şu noktayı tespit 
etmiştir : Müderrisler mevkilerini dolduramıyorİar. İl
mî salâhiyetleri noksandır. Derslerine icabettiği gibi 
devam etmiyorlar. Darülfünun haricinde müteaddit 
vazifeler kabul etmişlerdir. İhtisas ve tamiki tetkikat 
esasları lâzımı derecede nazarı dikkate alınmıyor. 
Ders programlarının esaslı bir surette tespiti ve Da
rülfünun tarafından derslerin murakabe ve teftişi 
lâzımdır. 

İkinci mesele : Talebe meselesidir. Darülfünuna 
alınan talebeler kâfi derecede hazır değildir. Adet 
•doldurmak için hatta lise tahsilini bitirmemiş zayıf ve 
noksan: tahsilli talebe kabul ediliyor. Mektebi tıbbiye-

— 313 

den tart edilmiş bir talebe diğer bir medreseye kabul 
edilmiştir. Asker kaçakları Darülfünun Nizamname
sinden istifade ediyor. İnzibat Nizamnamesi noksan
dır. Heyeti talimiye ve idarenin talebe üzerindeki nü
fuzu takviye edilmek lâzımdır. Keza haricî inzibat 
meselesine lüzum vardır. 

Üçüncü mesele : Darülfünun emaneti ve heyeti 
tedrisiyeler muhtariyet keyfiyetini yanlış anlamışlar
dır. Darülfünun teşkilâtı içinde iki nevi müfettişe ih
tiyaç vardır : İnzibat müfettişi, tedrisat müfettişi. 

Dördüncüsü : Darülfünun mecmuaları gayrı mun
tazam ve fakir olarak noksan çıkıyor. Tevzi noksan
dır. Darülfünunda bir talim ve terbiye sistemi tesisi, 
Avrupa darülfünunları ile Darülfünunumuzun müna
sebete girişmesi senelik ilmî kongreler yapılması. 

Şu halde bütün hulasaten arz ettiğim bu mesele
leri birer birer mevzuu münakaşa diye almıştık, her
kes bu hususta fikrini söyledi. Bunların neticesinde-
dir ki, dün akşam takdim etmiş olduğumuz takrir dol
muştur. Bu takririn içinde Vekili sabık Saraçoğlu Şük
rü Beyefendi ile Encümen arasında bir mutabakatı na
zar tamamiyle mevcuttur. Belki dün akşam bir zahûl 
olarak temenni kelimesini söylemişim ve belki de ba
zı arkadaşlarımın bugün itiraz ettiği şekle muvafık ola
rak matbu bir şekilde gelmemiştir. Fakat bu, hakika
tin mevcut olmadığını gösterecek bir şey değildir. 
Farzediniz ki böyle gelmiştir. Fakat bu okunduktan, 
buna ıttıla hâsıl olduktan sonra, etrafı ile tetkik edil
dikten sonra Encümeninizin bu takririni kabul buyu
rursanız bu suretle verilmiş olacak olan karar, tama
miyle Encümenin fikirlerini Heyeti Âliyenizin de ka
bul etmiş olduğunu gösterecektir ve bu suretle Encü
menin tetkikatından beklemiş olduğunuz fayda tama
miyle hâsıl olacaktır, maruzatım bundan ibarettir. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Encümence okunan 
takrir Encümen kararı şeklinde mi çıkmıştır? 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Efendim! 
Muhterem Kângırı Mebusu Talât Beyefendi de Maa
rif Encümeni Azasındandırlar. Bu Darülfünun mese
lesi mevzubahis olduğu zaman müteaddit meselelere 
kendileri de iştirak etmişlerdir. Fakat zannederim ki 
son günlerdeki içtimalarımızda bulunamadılar. Ham
dullah Suphi Beyefendinin Vekâlete tayininden sonra 
kendisinin de teşrifi üzerine bir cuma günü aktetmiş 
olduğumuz içtima neticesinde vasıl olduğumuz neti
ceden haberdar değildirler. Onun için zannediyorlar 
ki bu karar Encümenin değildir. Onun için kendileri
nin imzaları yoktur ve belki o gün burada mevcut 
olmayan bir iki arkadaşımızın da imzası yoktur. 
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TALÂT BEY (Kângırı) — Efendim! Takririmin 
okunmasını rica ederim. 

REİS — Efendim! Takrirlerin hepsi beraber oku
nur. Sual sırası sizde değil, daha bir çok söz almış 
arkadaşlar vardır, sıra ile yazıyorum. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Sualleri hep bir 
sorsak da Vekil Beyefendi ondan sonra cevap verse
ler daha iyi olmaz mı? 

REİS — Efendim! Eğer verilecek izahat kâfi gö
rülmezse o zaman sual sorarsınız. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar! Umumî müzakerenin ol
gun bir hale geldiğini hissetmeye başladınız, zanne
derim. Bu müzakere esnasında muhtelif hatipler tara
fından bazı mühim noktalara dair sorulmuş sualler 
vardır. Onları tespit ettim, en fazla alâkanızı uyan
dırdığına kani olduğum suallere cevap vereceğim. 

İzmir Mebusu Muhteremi Necati Bey, dediler ki; 
Darülfünunumuzun muhtelif şubelerinde ne kadar 
müderris vardır? Edebiyat Şubesinde : 33, Fende : 
34, İlahiyatta : 12, Hükukda : 24, Tıpta : 98, Eczacı
da : 22, Dişçide : 17, Mecmuu 240'dır. Müderris, mu
allim ve asistanların dahil olduğu bu yekûna nazaran 
devam eden talebenin adedi ne olduğunu merak edi
yorlar. Mukayyet olan talebe 3 200'dir. Fakat me
busu muhteremin bu adetlerle ne anlamak istedikleri
ni ve ne anlayacaklarını ben sarahatle tahmin ede
medim. Çünkü talebe adedi bundan beş misli fazla 
olsa zannederim ki sizi hoşnut etmeye kâfi gelmez. 
Devam edenler şimdikinden daha az olabilir. Eğer ev
safı kâfiye ile yetişiyorlarsa bu azlık büyük bir kala
balığa müraccahtır. Bizim için mühim mesele; tale-. 
benin adedinden ziyade bunların kıymeti ilmiye ile, 
ihtisas ile, seciye ile müesseseden çıkmalarıdır. 

Bu noktai nazardan dikkatimiz adetten ziyade kıy
mete müteveccihtir. Çok kalabalık gelir, fakat bir işe 
yaramaz halde çıkarlarsa memleket için büyük ziyan
dır. Sahte ilimden, yarı ilimden gelen ziyan çok bü
yük bir ziyandır. Az gelsinler, fakat iyi yetişsinler. Bu, 
bizim için müreccahtır. Çok gelir, çok iyi yetişirlerse 
elbet bu da evvelkine müreccahtır. 

Dersim Mebusu Muhteremi Feridun Fikri Bey, 
nutuklarında dediler ki «yeni bir mesai programı hak
kında bir iki maddeye tesadüf etse idim, yeni sene me
saisi zarfında Darülfünunumuzda ne gibi tahavvüller 
vücude gelecektir? Bunu anlasaydım çok memnun 
olurdum.» Hakikaten bunlar ayrı ayrı maddeler halin
de tespit edilseydi daha vazıh olurdu, bu muhakkak
tır. Fakat zannediyorum ki bütçenin heyeti umumi-

yesinin mütalâasından yeni mesai hakkında bir fikir 
edinmek mümkündür. Mebusu muhteremin nazarı 
dikkatlerini o noktalara celbederim. Meselâ müderris
lerin iki sınıfa taksim edildiğini gösterir bazı kayıtlar 
vardır ki, geçen seneki bütçemizde bu yoktur. O hal
de bu bir tahavvüle delâlet eder. Daimî müderrisler 
için yeni bir vaziyet ihdas edilmiştir. Malûmu âliniz 
bizim Darülfünun muallmlerimiz ve müderrislerimiz 
hariçte vazife kabul etmekte serbest idiler. Halbuki ye
ni kararlar aldık ve kuvvetle ümit ediyoruz ki, bu 
kararlar Darülfünunumuz için ilmî noktai nazardan 
çoV müfid olacaktır. Darülfünuna doğrudan doğru
ya vakfı hayat edebilenler - Muvazenei Maliye En
cümeninizin kanaatini tasvip buyurursanız - yüzde 
elli nispetinde zammalacaktır. Bunlar doğrudan doğ
ruya Darülfünuna vakfı hayat edenlerdir ve diğer 
muallimlere nazaran daha fazla maaş almaya kesbi 
istihkak etmişlerdir. Bazı diğerleri de vardır ki, bun
lar hariçte vazife almışlardır. Onları o vazifelerden 
ayırmak ve Darülfünuna getirmek için - takdir bu
yurursunuz - kendilerine bin lira, iki bin lira kadar 
bir ücret vermek lâzımdır. Bu bir defa bir bütçe me
selesidir. 

İkincisi bundan daha mühim olduğu için ehem
miyeti mahsusa ile arz ediyorum, bazı müderrisle
rimiz vardır ki hariçte deruhte ettikleri vazifelerden 
onları ayırmak memleket için ziyandır. Eğer onları 
hariçte hastalarını kabul etmekten men eder ve doğ-

- rudan doğruya Darülfünuna bağlarsanız, Darülfü
nun için bu bir kazanç olur, fakat halkın tedavisi 
noktai nazarından çok mühim bir ziyan olur. Bu 
noktayı da ehemmiyetle gözönünde tutmak lâzım
dır. Demekki yeni bütçe ile biz belli başlı bir fark 
meydana getirdik. Darülfünuna vakfı hayat edebilen
ler için yüzde elli zam kabul edilmesi onları nisbe-
ten terfih edecektir. 

Mebusu muhtereme bir de Avrupa'dan celbedi-
lecek Müderrisler için bütçeye konan tahsisatı işaret 
ederim. Bu da dikkatinizi cezbetmeye lâyık bir fark
tır. Talebe hakkında bazı temenniyatta bulundular. 
Dedilerki inzibatı tesis etmek lâzımdır. Mecmuaların 
hüsnü suretle neşrine nezaret etmek lâzımdır. Arka
daşlarımız emin olabilirler ki, lüzumu kuvvetle his
sedilen bütün bu maddeler tatbik edilecektir. Çün
kü hepsi muhiktir. Ve Darülfünunumuz için temini 
mucibi hayır olacaktır. Bunları tespit ettim ve takip 
edeceğim. 

Yusuf . Akçora Beyefendi Darülfünunun ilmî ve 
I harsî vazifede icap ettiği kadar muvaffak olmadığı-
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nı söylediler. Hakikaten arzu ettiğimizle, hayal etti
ğimizle bulduğumuz şey arasında bir mukayese ya
pıldığı vakit kifayetsizlik muhakakktır. Bu noktada 
Darülfünunumuzun daha mühim bir nisbette mu
vaffak olması hepimizin matlubudur. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ve 
imkân dairesindedir. 

MAARİF VEKİLÎ HAMDULLAH SUPHÎ BEY 
(istanbul) — Şüphesiz bu cihette takviye edilmeli
dir. İkinci bir şey daha söylediler. İnkılâp karşısında 
Darülfünun vazifesini yapmıyor, dediler. 

Arkadaşlar! Mebusu Muhteremin işaret ettiği 
noktalar arasında bendenizce en mühim olan budur. 
İnkılâbımızın hakikaten kani adamlar olduğunuz 
için düşünüyoruz ki eğer Fen Medresemiz, Tıp Med
resemiz, Hukuk Medresemiz, ilmî vazifelerini kâfi 
derecede yapıyorlarsa bu, netice itibariyle inkılâbın 
lehinedir. Çünkü ilim, inkılâbımızın en büyük dostu 
ve müttefikidir. Bu noktai nazardan, mutmain ola
biliriz. Fakat bir de inkılâbın genç çocuklarımızın 
ruhuna bir akide olarak telkini vardır ki, belki bu 
noktai nazardan Darülfünunumuz icabettiği kadar 
hassasiyet göstermiyor, diyebiliriz. Arkadaşlar! Bü
tün siyasi zümreler aşağı yukarı mevsim yaprakları 
gibidir. Beş sene, altı sene, on sene biz memleketin 
başında durabiliriz. Fakat hepiniz bilirsiniz ki bir 
mevsim gelecek, biz çekileceğiz ve yerimize başka
ları gelecektir. Eğer Türk Tarihinin en büyük ka
zancı olan inkılâbı yeni nesillerin kalbine bir aşk 
ve iman halinde telkin etmezsek, bizden sonra hü
kümetin başına gelecekler hafif unsurlar olacaktır. 
Yeniden buhranlara ve felâketlere düşeceğiz. Onun 
için Darülfünunumuz büyük ve tarihi ve vazife de
ruhte etmiştir. Gençliğimize inkılâbın aşk ve hürme
tini daha kuvvetli telkin etmelidir, bu nokta üzerine 
emanetin dikkatini celbetmek benim vazifemdir. 
(Bravo sesleri.) 1% 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bravo! Teşekkür ederiz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(Devamla) — Arkadaşlar! Fartı hürmetle hakiki bir 
inşirahla mütalâalarını dinlediğim Kars Mebusu Muh
teremi Ağaoğlu Ahmet Bey dedilerki, bir notkada 
benimle kendi aralarında tevafuk yoktur. Haber ve-
reyimki tevafuk olmadığını söyledikleri noktada, 
ben kendileriyle tam mutabakat halindeyim. Fakat 
karşınızda bir ilim adamı gibi konuşmak mecburiye
tinde olduğum bu dakikada, idarî mecburiyetlerimi 
unutamam. Ben size temenniyatımı söylediğim vakit 
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Darülfünunumuzun bütün şuabatına her bahis, her 
ders için hariçten mütehassıs celbi lüzumunu arz ede
bilirdim. Bütçenin üzerinde daha bugün tenzilât yapan 
siz bilmem ne verdiniz? Yoksa bu arzu da birçok 
kürsülere hariçten mütehassıslar getirmek Darülfü
nunun inkişafı noktai nazarından çok şayanı arzu
dur. Fakat idarî vazife, arzuları imkân ile tahdit eder. 
Bunun için ben Müderrisler hususunda mahdud bir 
adaletle buraya geldim. Zaten o fasıl geldiği vakit 
belki birkaç kelime daha arz edeceğim. Ecnebi Mü
tehassısların celbine dair olan madde üzerinde Mu-
vazenei Maliye Encümeni yeniden tenzilât yapmış
tır. Bu, Darülfünunumuzun inkişafı noktai nazarın
dan bizi duçarı zaıf edebilir. Eski miktarın iadesini 
ve hatta mümkünse biraz daha ilâve buyurmanızı 
istirham edeceğim. Acaba belli başlı suallere cevap 
verebildim mi? (Kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim! Kifayet takrirleri okunacak
tır: 

Riyaseti Celileye 
Darülfünun Bütçesinin heyeti umumiyesinin mü

zakeresi kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Sarühan 
Vasıf 

Riyaseti Celileye 
Darülfünun Bütçesinin heyeti umumiyesi hakkın

da müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif ey
lerim. 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Vaktimiz pek dardır. Müzakere edilecek Leva-

yıh ve hususat da pek çoktur. Binaenaleyh ya Mec
lisin bayram ertesi bir hafta daha devamına veyahut 
Darülfünun Bütçesi heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakerenin kifayetine karar verilmesini arz ve tek
lif eylerim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdı 

Riyaseti Celileye 
Darülfünun bütçesi heyeti umumiyesi müzake-

ratı kâfi görülerek maddelerin müzakeresine geçil
mesini teklif eyleriz. 

Canik İzmit 
Talât Avni Süreyya 

İzmir Diyarbekir 
Ahmet Münür Mehmet Nuri 



İ : 108 U . 4 . 1341 C : 1 

Riyaseti Celileye 
Şimdiye kad^r Pa^fümm bütçesinin heyeti 

upjpmiyeşri hakkyjda şöyleıjileû sözler ve yapılan 
tenkida,t Darülfünun İdaresinde yapılması elzem 
işl&hat hususunda gerek Heyeti çelikleri, gerekse 
mak,amı mesulünü |âzım jgeldiği kadar tenvir eyle
miştir. Rüfekayı kiram bundan sonra da fasıllar
da ;içabettiği kadjar .fikirlerim beyan edebilirler. 
Binaenaleyh Heyeti yrx\umiye hakkındaki ;müza-
kerenin kifâyetinjn kabulüyle fasıJ|lara geçilmesi
ni arz ye teklif ey^lrim. 

Ş^nop 
Zühtü 

REİS — Efendim! Bu takrirlerin hepsi kifayeti 
müzakere hakkındadır. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Şimdi, Darülfünun bütçesi hakkında birtakım \ 
takrirler vardır, okunacaktır: ? 

RAGJP BEY (Zonguldak) — -Maddelere müteal- î 
lik planlar maddelerde okunsun efendim. ! 

Takrirler 
8. — Karahisarısahip Mebusu Ruşen Eşref Bey \ 

ve rüfekâsının; Darülfünun ıslâhı maksadıyle her ' 
fakülte için Avrupa'dan bimr mütehassıs celbine ve-
saireye dair takriri. 

Riyaseti Celiileye 
İstanbul Darülfünununun ıslâh ve tanzime muh

taç olmasına mebni evvelden, tatil esnasında her 
fakülte için Avrupadan lâakal birer müderris cel-
bolunması, 

Saniyen, Darülfünun Eminliği hakkını haiz olan 
Maarif Vekilinin Riyaseti altında Darülfünun Emi
ninden ve her fakülteden müntehap bir müderris 
ile Darülfünuna mensup veya gayri mensup erba
bı ilim arasında Vekâletçe intihap edilen altı zat
tan ve Darülfünunun muhtariyet esası mahfuz kal
mak üzere, ıslâhına müteallik tedabirin kararlaş
tırılması, 

Salisen, mezkûr komisyonun verdiği kararla
ra müsteniden Maarif Vekâleti tarafından bir lâyi-
hai kanuniye tanzim olunarak gelecek senei içti-
maiyede Büyük Millet Meclisine takdim edilmesi 
lüzumunun, Heyeti Celilece bir karara rapt olunma
sını arz ve,teklif ederiz. 

Karahişanşahip Şarki Karahisar 
Ruşen-Eşref Mehmet Emin 
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İstanbul Urfa 
Akçoraoğlu Yusuf Refet 

Mardin 
Yakup Kadri 

Darülfünun bütçesinin müzakeresi esnasında 
istanbul Mebusu Muhteremi Akçoraoğlu Yusuf Be
yefendi Maarif Encümeninin teklifi mahiyetini iş-
rap eder surette bir ıslahat projesi okumuş, Maarif 
Encümeni Mazbata Muharriri Ruşen Eşref Beye
fendi de - tarafımızdan Encümenin böyle bir ka
rar ittihaz etmeleri yolunda vâki olan mukabeleye 
rağmen - bu projenin filvaki Maarif Encümenince 
ittihaz edilmiş bir karar olduğu beyan ve bu husus
ta ısrar edilmiştir. Halbuki Maarif Encümeni Ham
dullah Suphi Beyin Riyasetinde Vekâlete geçtiği 
günden beri resmî bir içtima akdederek Reis bile 
intihap etmediği, ondan evvelki içtimalarda da 
böyle bir karar verilmeyip ancak Darülfünunun il
gası hakkındaki teklifi kanunî müzakeratında Da
rülfünunun ıslahı mevzubahis edildiği bir sırada 
Heyeti Celileye arz edilen esasat kısmen mülayim 
bir temayül husulünden ibaret bir vaziyet hadis 
olduğu cihetle teklifi vakiin Encümen kararı şeklin
de ileriye ve hakikatin izharı için Encümen Karar 
Defterinin şimdi celbi ile tetkikini teklif ediyorum. 

Karığın 
Talât 

Riyaseti Celielye 
Darülfünun bütçesi müzakeresi sırasında işbu 

teklifimin kabulünü rica eylerim. 

Tıp Fakültesi diğer meslek mektepleri gibi aidoJ-
duğu Sıhhiye Vekâletine tabidir. 

20 Nisan ,1341 
Aksaray 

Neşet 

Riyaseti Celileye 
Tıp Fakültesinin seririyatları ile birlikte Hay-

darpaşada kalmasını arz ve teklif eyleriz. 
Çorum 
Mustafa 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Sivas 

Muammer 
Antalya 

Ahmet Saki 
Ankara 
İhsan 

Çorum 
Münür 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Ankara 
Şakir 

Kastamonu 
Necmettin 
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Niğde Sivas 
Galip Ziya 

Konya 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Tıp Fakültesinin nakledilip, edilmeme mesele

sinin katî olarak halledilebilmesi için henüz usulü 
dairesinde tetkikatı kâfiye yapılmamış bulundu
ğundan tatil esnasında Maarif ve Sıhhiye vekilleri 
ile Avrupâdan Tıp Fakültesine celbedilecek mü
derrislerden mürekkep bir Komisyon marifetiyle 
tetkikat ve tahkikatı lâzımede bulunarak ve tetki-
kât sırasında nakil meselesi üzerine mütenakıs id
diada bulunan etibbanın efkâr ve mütalâatı da mut
laka dinlenerek meselenin halle iktiran ettirilmesi 
ve bu Komisyon kararlarının berayı tasdik Büyük 
Millet Meclisine arz olunması lüzumuna Heyeti Ce-
lilece bir katar verilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Darülfünunun Avrupa Darülfünunları mertebe

sine isali ancak Avrupâdan âlim zevatın celbine ve 
Darülfünun İdaresinin şimdilik bu zevata tevdiine 
mütevakkıftır. Binaenaleyh meşhur ve mütehassıs 
bir müderrisin celbi ile Darülfünun emini tayini ve 
bu zevatın inha edeceği âlimlerin Maarif Vekâle
tince celbi şartı ile (4) fasılda muharrer otuzbin li
ranın Hükümetin teklifi veçhile (75) bin lira ola
rak kabulünü teklif ederim. 

Kângırı 
Talât 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Efendim! Şimdi verilen takrirler hak-
knıda bir şey söylemeye mecburum. 

REİS — Hangi takrir için söyleyeceksiniz o tak
rir reye konulmazdan evvel söylersiniz. Şimdi ev
velâ reye koyacağım takrir, bir Komisyon teşkili 
hakkında Yusuf Akçora Beyin takriridir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Müsaade buyu
runuz efendim! Bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında müzâkere kâfi görüldü. Bundan sonra fasıl
lara geçilecektir. Verilen takrir ıslâhata müteallik 
bazı hususat hakkındadır. Bunları sonra reye kor
sunuz. Bunlar, bilâhara mevzubahis olmak lâzım 
gelir. 

REİS — Efendim! Bu takrirlerin meali, Darül
fünun bütçesinin heyeti umumiyesine mütealliktir. 
Yusuf Bey! Takririnizi izah edecek misiniz? 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Vekil Bey söyleyecekler efendim! Fikren müştere
kiz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar! Yusuf Akçura Bey ve rü-
fekası tarafından verilen takrir, bendenizin de iş
tirak ettiğim Maarif Encümeninde yapılan uzun mü-
zakerat neticesinde tespit edilen esasatı ihtiva edi
yor ve Maarif Vekâleti, bu takririn kabul edilme
si Darülfünunumuzun inkişafı noktai nazarından 
mucibi hayır olacağına kanidir. Bu takriri tasvip 
ederseniz Maarif Vekâletinin faydalı addettiği te
şebbüslerinde mazharı teshilât olacaktır. 

REİS — Efendim! Talât Bey, bunun Encümen 
kararı olmadığını Müşir bir takrir vermiştir. Bu, 
ayrı bir meseledir. Birçok arkadaşlar bu kararı im
za etmiş ve Vekil Bey de kabul ediyor. Takriri bir 
daha okuyup reyinize vazediyorum. Sonra arka
daşlar diğer meseleyi aralarında halletsinler. 

(Ruşen Eşref Bey ve rüfekasının takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim! Takriri reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yani, Meclisin tasvibine iktiran etmiş bir ka
rardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ne oalcak 
neticesi? Kanun mü yapıyorsunuz. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Yani tas-
viben Maarif Vekâletine verilecek bir temenni tak
riridir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Efen
dim! Karardır. Arz ve teklif ediyoruz. Maarif Ve-
kili de kabul ediyor. İşte mesele budur. 

VASIF BEY (Saruhan) — Ben sana hitabettim 
mi? Ne oluyorsun? 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Sa
na ne oluyor? Kendini Ali kıran, baş kesen mi zan
nediyorsun? 

REİS — Efendim! Rica ederim, yavaş konuşu
nuz. Birbirinizin yakıhındasınız. 

(Aksaray Mebusu Neşet Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim! Bu takrir.. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu

nun reye konması usule münafidir. 
'REİS — Efendim! Durunuz, niçin acele ediyor 

sunuz? Ben söylemeden karışıyorsunuz. Usule mü-
nafi ise ben bilirim. 
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Efendim! Takrir Darülfünun Kanununun tadi
li mahiyetindedir. Doğrudan doğruya reye konula
maz. Teklifi kanunî mahiyetinde olan bir takrire 
usulü dairesinde muamele yapılır. 

(Çorum Mebusu Doktor Mustafa Beyle arka
daşlarının takriri tekrar okundu) 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Reis Paşa Hazretleri! Müsaade buyu
runuz, bu takrir reye konamaz. Bir defa Sıhhiye 
Vekilini dinlesinler. Maarif Vekâleti namına rica 
ediyorum, bu meseleyi derinden tetkik etmeye fır
sat bulmadıklarına emin olduğum arkadaşlarım, 
Tıp Medresesi hakkında ani bir karar ittihaz buyur -
masınlar. Maarif Vekâleti ve Sıhhiye Vekâleti ica-
beden tetk'ikatı yapsın. Her iki vekâlet verecekle
ri kararda size karşı mesuldürler. 

Arkadaşlar! Rica ediyorum, Sıhhiye Vekilinizi 
de bir dakika dinleyin. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Müza
kere kâfi görülmüş, o ne söyleyecek? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Takrir üzerine bir noktal nazar derme-
yan edeceğim. Evvelâ, bu nedir? Tıp Fakültesinin 
nakli meselesi sistem meselesi midir, şekil mesele
si midir? Lütfen iki dakika bendenizi dileyiniz. Me
sele tarzı tedrisin tebdili, sistemin tebdilidir. Me
sele işte budur. Yoksa Darülfünunun bir şubesi olan 
Tıp Fakültesinin Haydarpaşada. kalması veyahut 
filân yere geçmesi değildir. Demin de bendeniz söz 
istemiştim. Fakat, Meclisi Âlinin arzusu üzerine mü
zakere kâfi addedildi. 

Efendiler! Artık dünyada bir çatı altında tıp tah
sili meselesi kalkmıştır. (Bravo sesleri) Bunu lüt
fen kabul buyurunuz. Bugün Berlin'i teşrif edecek 
olursanız, Tıp Fakültesi binası yoktur. Müessese
lerden, lâboratuvarlardan müteşekkilidir. Paris'i1 

teşrif edecek olursanız, ancak bizim eski Meclis 
binası kadar bir binaya tesadüf edersimiz. Dört ta
ne kürsüden ve bir duvayyen evinden müteşekkildir. 
Mütebakisi hastanelerde ve lâboratuvarlardadır. Bi
naenaleyh, bizim memleketimizde bugüne kadar 
takip edilen sistemin artık tebdili lâzım geldiği umum
ca tahakkuk etmiştir. Yirmi seneden beri bu işin 
içinde bulunmuş ve- şuabatı mUhtelıifesinde aleddere-
cat çalışmış bir arkadaşınız sıfatiyle bunu arz edi
yorum. Binaenaleyh Tıp Fakültesi muhakkak Hay
darpaşa'ya gidecek muhakkak İstanbul'a gidecek 
meselesi hakkında Heyeti Celilenizden rica ederim 
olduğu gibi bırakınız. Maarif Vetoili ankadaşımla 

tetkik ederiz ben Tıp Fakültesinde tarzı tedrisin 
tebdil edilmesi lâzımgeldiğine kanaat etmişimdir. 
Çünkü onbeş seneden beri takip edilen tarzı tedris 
neticesinde elimize aldığımız hasılalar memlekette bi
zi memnun edecek şekilde değildir. Bunu size bir 
mütesassıs ağzı ile söylüyorum efendiler. Binaen
aleyh biz yetiştiğimiz devrin pek kapalı çatısı altın
daki tıbbiyesinden yemi bir şekle geçebilmek için, 
darülfünun haline gelen Tıp Fakültesini yahut eski' 
mektebi tıbbiyeyi yeni usule, bugünün icabatına tev-
tfi'k etmek mecburiyetindeyiz ve bugünün Tıp Fa
kültesi de bunu hissetmiştir. 47 müderristen 45 mü
derrisin karariyle bir fikir dermeyan etmiştir. Bu 
fikri doğrudan doğruya tutup atmayınız. Çünkü He
yeti Talimiye ve müderrisin vardır, elinde talebe 
vardır. Biz alıp kullanıyoruz. Onun için çok rica 
ediyorum, sistem njoktai nazarından Tıp Fakülte
sinin tedrisatı esasını değiştirmek lüzumunu kabul 
buyurursanız bugünkü şekli bırakınız. Tıp Fakülte
sinin sisteminin tebdili moktai nazarından dermeyan 
ettiği fikir üzerine hastaneyi bendeniz verdim. Fa
kat ne şartla verdim, onu arz edeyim: Mütehas
sıslarımı çıkarmadım, mütehassıslar içindedir. Tıp 
Fakültesi muvaffak olursa ondan sonra hastane
sini alır. Çünkü efendiler! Eskiden tek çatı altında
ki Tıp Fakültesinde tedrisat yapılırken orada leyli' 
bir mektep mevcuttu. Halka, muaveneti içtimaiye 
gibi, bedava ilâç verilirdi. Fakülte meselesi olun
ca bu kalktı. Yalnız talebe serbesttir. Geçen sene 
kabul buyufduğunuz Hizmeti Meobure Kanunu mu
cibince Gülhane Seririyatında staja tabi olan efen
dilerden stajını iktaal edıip, kura çekmiye gelecek 
olanlar için bir kısmının daha Tıp Fakültesinde muh
telif sınıflarda okunup da iki sene sonra imtihanı 
yapılan derslerden - doktor çıktığı halde - hâlâ im
tihan vermediğimi gördük. Binaenaleyh bu, tarzı ted
risin tebdilini icabettiren sebepler meyanındadır. 

Bir de efendiler! Artık dersanede oturup, iki se
ne klinik görmekle doktor çıkmak usulü metruktür. 
Talebe birinci senesinden itibaren hastaneye devama 
başlar, çıkacağı seneye kadar hastaneye devam eder. 
Bütün bu esasları nazarı dikkate alınız. Onun için 
-vereceğiniz kararı lütfen düşünerek veriniz. 

VASIF BEY (Saruhan) — Söz istiyorum. 
REİS — Söz bitti efendim, takrir üzerine Vekil 

Bey söz söyledi, mesele bitti. 
VASIF BEY (Saruhan) — Efendim! Mutlak mü

zakere açılacaktır, zaruridir. 
REİS — Efendim! Takrirde mevzubahis olan 

şey, bir icra vazifesidir, Onun hakkında icraya me-
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mur alan vekil mütelâasını söylüyebilir, başka bir 
şey yoktur. 

VASIF BEY SARUHAN — Efendim! Tıp Fakül
tesinin faslı vardır. Orada söz alacağım. Şimdi mü
saade buyurunuz, Tıp Medresesinin 20 nci faslında 
«bu miktarda nakil ve. inşaat masarifi dahil değildir» 
diye bir kayıt vardır. Fasıl müzakereleri başladığı za
man bu faslın müzakeresi kâfi görülmediği için elbet
te gene müzakere açılacaktır. Orada bu kayıt vardır 
ve lütfen müsaade buyurunuz ve fasıl geldiği zaman 
müzakere açılır ve ondan sonra reye konur. Darülfü
nun bütçesinin heyeti umumiyesine ait değildir. Tıp 
Fakültesine aittir. Lütfen bütçeye bakınız, müzakere 
açılması zaruridir. Reye konamaz. (Reye sesleri.) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Bu bir meseleyi müstehiredir. Yani Darülfünun 
bütçesinin haricinde bir meseleyi müstehiredir. Bi-
naneleyh bunun üzerinde mütehassıslar söz söylesin-
lerde bizi tenvir etsinler. 

REİS — Efendim! Şimdi anlaşıldı, bu bir mesele
yi müstehire de değil, ayrıca faslı vardır. 

VASIF BEY (Saruhan) — Evet vardır paşam! 
REİS — Mademki ayrıca faslı vardır, o fasıl gel

diği zaman bu hususta da mütehassıslar sözlerini söy
lerler. Efendim! Başka takrir de yoktur. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Efen
dim! Müsaade buyurunuz, ufak bir şey arz etmek is
terim. Talât Bey takririnde Maarif Encümeninin mev
cut olmadığından bahsediyorlar. Rica ederim, Ma
kamı Riyaset bunu tashih etsin, Maarif Encümeni 
mevcuttur. Hamdullah Suphi Beyefendi vekâlete ta
yin edildikten sonra içtima için gazetelerde de ilân 
etmiştir ve bazı azalara da imza ettirmiştir. Fakat o 
günden beri aza arasında ekseriyet olamadığından do
layı içtima edememiştir. Binaenaleyh Maarif Encüme
ni mevcuttur. Lütfen zapta o suretle geçsin. 

REİS — Efendim! Diğer bir takrir vardır, Yu
suf Akçora Beyin. Faslı geldiği zaman reye vaz edile
cektir. Şimdi Heyeti umumiyesi hakkında başka tadil 
teklifi yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. Varidat fasıllarını müzakere edeceğiz. 

(A) Cetveli : Varidat Bütçesi 
Fasıl ' Lira 

1 Darülfünun varidatı 723 938 
REİS — Efendim! Birinci fasıl hakkında bir mü

talâa var mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evvelâ masraf büt
çesini müzakere etmek lâzım gelirdi. 

REİS — Efendim! Birinci faslı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. Efendim. 
Fasıl Lira 

2 Edebiyat medresesi varidatı 4 
(Nedir bu? izah edilsin sesleri.) 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim! Darül
fünun nizamnamesinin ikinci maddesi mucibince her 
medresenin varidatı ve masarifatı ayrı ayrı gösterilir. 
Buna binaen burada da ayrı ayrı - Edebiyat, Tıp ve-
sair medreseler diye - gösterilmiştir. Bu sene bu vari
dat tefrik ve bir şey tespit edilmemiş olduğundan yani 
tefrik edilmemiş bulunduğundan, bize tefrik edilmiş 
bir halde gelmediğinden biz bir usûl olsun diyerek fas
lı bu surette tespit ettik. Vaziyet bu merkezdedir. 

REİS — Efendim! Faslı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

3 Fen Medresesi varidatı 4 
REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el 

kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl Lira 

4 Hukuk Medresesi varidatı 5 
REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler el kal

dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edil
miştir efendim. 
Fasıl Lira 

5 Tıp Medresesi varidatı 4 

REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler el kal
dırsın.... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. Bu baptaki maddei kanuniyeyi okuyo
ruz : 

Darülfünunun emanetinin 1341 
senesi Bütçe Kanunu 

Madde 1. — 1341 senei maliyesi zarfında Darül
fünunun müteşekkil bulunduğu tıp, hukuk, edebiyat, 
fen, ilahiyat medreseleriyle eczacı ve dişçi mektepleri 
varidatı umumiyesi merbut (A) cetvelinde gösterildiği 
veçhile 723 955 lira tahmin edilmiştir. 
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REİS — Maddeyi reye koyacağım; kabul edenler I 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul I 
edilmiştir. Şimdi efendim, (B) cetvelini yani masraf I 
fasıllarını müzakere edeceğiz. I 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim! Burada bir 
mürettip sehvi vardır. (A) cetveli yerine (B) cetveli I 
demişler, (B) cetveli yerine (A) cetveli demişlerdir. I 

REİS — Düzeltilerek okundu efendim. 

(B) Cetveli Masarif Bütçesi 
Fasıl Lira 

1 Darülfünun Emaneti maaş ve ücuratı 
33 768 

Maaş ve ücuratı denilemez. Maaşat ve ücuratı 
denilmelidir. 

REÎS —, Peki peki (Handeler.) 
Talât Beyin takriri vardır, okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli Darülfünunun kemal mertebesine iy-

sal azminde müttehittir Hükümetle Muvazenei Mali
ye Encümeninin devlet bütçesinden tahsis ettikleri 
muavenetin geçen senelere nisbetle fazlalığı bu az
min bir nişanesidir. Ancak bu maksadın usulü biz
zat Darülfünunun da mevcut imkânların cümlesinden 
şahsiyeti maneviyesinin lâyık ve müstehak olduğu in
tizamı tâim ile istifade etmesine mütevakkıftır. Vukuu 
Meclisi Âliyi müteessir eden birtakım hadisattan ma-
lûmattar eden müzakeratın Darülfünunu temsil eden 
makama karşı bir ifadesi olmak üzere emanet tah
sisatı seneviyesinin on lira noksanı ile kabulünü teklif 
ederim. 

Kângırı 
Talât 

VASIF BEY (Saruhan) — Takrir hakkında söz 
istiyorum. 

REÎS — Takrir sahibinden başkası takrir hak
kında söz söyleyemez. 

VASIF BEY (Saruhan) — Efendim! Fasıl üze
rine henüz müzakere devam ediyor. 

REİS — Hayır. 
VASIF BEY (Saruhan) — Fasıl üzerine kifayete 

dair bir karar yoktur. 
REÎS — Kifayet karan almak lâzım değil ki. Söz 

isteyen olmadı. Takriri okuttum. 

Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmıştır efendim. 
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MÜKERREM BEY (İsparta) — Takrir anlaşıl
madı Reis Paşa Hazretleri! Nereden tenzilât yapıla
caktır? 

VASIF BEY (Saruhan) — Tenzil için elli imza 
ister paşam! (Handeler, o tezyide mahsus sesleri.) 

VASIF BEY (Saruhan) — Takrir anlaşılmadı. 
Tenzilât nereden? 

REİS — Efendim! Emanetin senevi tahsisatından 
on lira tenzil edilecektir. 

VASIF BEY (Saruhan) — Efendim! Elli imzalı 
takrir ister. (Zam değil sesleri.) 

REİS — Tenzil için elli imzalı*takrire hacet yok
tur. Takriri de nazarı dikkate alınmış kaydı ile en
cümene verdik. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Paşa Hazretleri! 
Bu para faslın yekûnundan tenzil edilmez, cezaen tev
kif edilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Takrir tenzilden ibaret bir tekliftir. Binaenaleyh ka
bul edilen bu teklif üzerine rakkamdan, yekûnden on 
lira tenzil edilecektir. Encümenin kabul etmesinden 
başka bir vazife kalmamıştır. 

REİS — Efendim! Emanet tahsisatı seneviyesin-
den on lira tenzil ediliyor. Yani birinci faslın yekû
nu (33 758) lira oluyor. Birinci faslın yekûnunu bu 
suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

2 Tahsisatı fevkalâde 11 000 
REİS — İkinci faslın yekûnunu kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

3 Tamirat 30 000 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Üçüncü faslın bir maddesi hakkında söyleyece
ğim. Fakir talebenin iaşe masrafı vardır. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Bu fasıl tamirat
tır. 

REİS — O fasıl ayrıdır efendim! Üçüncü faslın 
yekûnunu kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

4 Ecnebi mütehassıslar harcırah ve 
ücuratı 30 000 
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MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar! Ecnebi mütehassıslar harcı
rah ve ücuratı olarak hükümet tarafından ellibin lira 
teklif edilmiştir. Bu miktar Muvazenei Maliye Encü
meni tarafından (30) bin liraya tenzil edilmiştir. Fa
kat bütün bu müzakerat esnasında nazarı dikkatinizi 
celbetmiştir. Ecnebi mütehassıslarının celbine çok 
ümit bağlıyoruz. Ecnebi müderrislerin celbinde cid
den büyük menfaat vardır. Mevzubahis olan zaafların 
tedavisi noktai nazarından bulduğumuz en belli başlı 
çare budur. Hükümetin teklif ettiği adet pek büyük 
değildir. Hükümetin teklifini kabul ederseniz maksa
dın usulüne yardım etmiş olursunuz. . 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Filvaki 
bir mebus zam teklif edemez. Ancak hükümet teklif 
ediyor, demektir. Bendeniz de iki kelime ilâve edece
ğim. Bütün arkadaşların söylediği sözlerden ve Maa
rif Encümeninde devam eden müzakereden alınan 
netice şu idi : Avrupa'dan her medreseye üç veya dört 
müderris getirelim, Darülfünunumuzun idaresini bu 
adamların ellerine bırakalım ve müderris unvanını 
bunlar haiz olsun. Diğer Türk muallim ve müderris
ler de aynı maaşlarda devam etsin. Mademki hükü
met zam teklif ediyor, bunun zannediyorum, (60) bin 
liradan aşağı olmaması lâzımdır. Çünkü altı aylık 
tahsisat vereceğiz. Eğer onaltı profesör getirecek olur
sak lâakâl 60 bin lira kadar bir para vermek lâzım
dır. Ancak bu para arz ettiğim gibi Darülfünunun 
idaresini, ilmî otoritesini, nüfuzunu dahi ellerine alan 
bu adamlara verilmesi kaydıyle verilmek lâzım gelir. 
Heyeti Celileye hükümet tarafından vaki olan tekli
fin miktarının ne olduğunu bilmiyorum. Fakat 60 bin
den aşağı olmaması lâzım. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Reis Paşa Hazretleri! Hükümetin rica 
ettiği 50 bin idi. Fakat Şükrü Beyefendi 60 bin lira 
olmasının daha faydalı olacağını söylüyorlar. Zamma 
taraftar olduğunu derhal arz edebilirim. (60) bin lira 
olursa daha fazla mazharı teshilât oluruz. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim! Bir defa 
bu teklif usulüne muvafık değildir. Varidat maddes' 
kabul edilmiştir. Tezyide imkân yoktur bir, ikincisi • 
Hükümet ellibin lira teklif ediyor. Senei maliyenir 
ikinci ayındayız. Hazirana kadar bu ancak tasdik vr 
tevzi edilecektir. Zaten senei dersiye Ağustostan sor 
ra başlıyor. Altı aylık yirmibeşbin lira olarak kabr' 
edilmek lâzım gelirken, biz bu hususta Darülfünun-
teçhiz edelim diye beşbin lira zam ile 30 bin lira ka 
bul ettik, kâfidir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — 60 bin 
lira altı aylıktır. 

REİS — Efendim! Mesele yok. Encümen kabul 
jtmeyince reye de koyamayız. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — O halde izahatıma müsaade ediniz! 

REİS — Hayır efendim! Evvelce itiraz ettiğinizi 
ifade etmemişsinizdir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
'İstanbul) — Arz edeceğim efendim! Aramızda ihti
lâfı nazar vardır. Müsaade buyurunuz iki üç kelime 
ile arz edeyim. Vaktiyle bunu ifade ettim. Heyeti 
Vekileden Darülfünun bütçesi bir milyon lira olarak 
çıkmıştır. Bütçe yüzde yirmi tenzilât ile sekizyüzbin 
liraya indi. Muvazenei Maliye Encümeninin içtima-
larına iştirak ettim. Darülfünun bütçesi üzerinde uzun 
ıızadıya konuştuk. (Sekizyüz) bin küsur üzerine mu
tabık kalarak, birbirimizden ayrıldık. Bir sabah gel
dim, yeniden yüz küsur bin lira tenzilât yapıldığını 
haber aldım. 

Darülfünunun ecnebi mütehassıslarına ait olan fas
lı aramızda elli bin lira olarak tespit edilmişti. Ve 
Muvazenei Maliye Encümeni bunu kabul etmişti. Ara
mızdaki muvafakat elli bin lira üzerinden idi. Sonra 
bundan mühim bir miktar daha tenzilât yapılmıştır. 
Maarif Vekâletinin bundan haberi yoktur. Bu nokta
yı ehemmiyetle arz ediyorum. (Maliye Vekilini din-
liyelim sesleri). 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Maliye 
Vekilinin olmaması meselenin münakaşasına mani 
olamaz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Reis Paşa Hazretleri! Maliye Vekilinin 
bulunması lâzım mı, bunu arz edeceğim. Maliye Ve
kili Heyeti Vekileden bir milyon lira olarak çıkan 
Darülfünun bütçesinden yüzde yirmibeş hesabı ile 
tenzilât yaparak bu bütçeyi sekiz yüz bin liraya ten
zil etti. Daha fazla tenzilât istemesine Heyeti Vekile-
nin müştereken vermiş olduğu karar manidir. 

REİS — Efendim! Encümenin ve Maliye Vekâ-
'etinin muvafakati olmadıkça hiç bir zam teklifi re
ye konamaz. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Eğer öy-
1e ise bütçe buraya gelmesin. Maliye Vekili Muvaze-
lei Maliye Encümeni ile rakkamları tespit etsin ve 
m son bir rakkam olsun. Eğer biz onu tenzil etmi-

' 'ecek, zammetmiyeceksek niçin burada konuşuyoruz? 
REİS — Efendim! Nizamnamei dahili böyledir. 

, Alın, okuyun.. 
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SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Hükü
met teklif ediyor, biz değil. 

REİS — Hani hükümet! Bütün bütçelere ait olan 
zamlar Maliye Vekili tarafından teklif edilir. Meclis
te bir zam teklifi vaki olursa ancak Muvazenei Mali
ye Encümeninin ve Maliye Vekilinin muvafakati ile 
reye konur. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Bütün Meclisi Âlinin malûmu olan bir 
şeyi arz ediyorum. 

Diyorum ki : Darülfünun bütçesi Heyeti Vekile-
den Meclisi Âliye bir milyon olarak geldi mi, gelme
di mi? Maliye Vekili Heyeti Vekile ile beraber yüz
de yirmibeş tenzilat esasını kabul etti mi, etmedi mi? 
Demekki yeni bütçe sekiz yüz bindir. Maliye Vekili 
Heyeti Vekile kararına rağmen daha fazla tenzilât 
istiyemez. 

REİS — Bütçe hakkında hükümetle Muvazenei 
Maliye Encümeninin hali ihtilâfta olduğundan ha
berdar değiliz. — 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arz ettim, böyle vukua gelmiştir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Usulü müzakere 
hakkında arz edeceğim. Efendim! Heyeti Celile bi
rinci maddeyi kabul buyurdu. Darülfünunun varida
tı 723 950 liradır dedik. Bu varidatın hangi fusûl ve 
mevada ait olduğu ikinci madde ile tespit edilmiştir, 
birinci madde kesbi katiyet etmiştir. Karşılığı olma
yınca Vekil Beyefendinin tezyiden teklif ettikleri tah
sisatı nasıl ve nereden temin edeceğiz? Birinci mad
deyi kabul buyurdunuz. Birinci maddenin müzakere
sini yeniden kabul buyurursanız diyeceğim yoktur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ar
kadaşım Mükerrem Bey tamamen haklıdır. Bir yanlış 
usûl takip etmiş olduğumuz kanaatindeyim. Çünkü 
evvelâ varidata rey verdik. Sonra masarife geçtik. 
Eğer bu masarifi tezyit veya tenkise hak ve salâhiye
timiz yoksa, bütçenin tetkiki ne mana ifade eder. De
mekki, evvelâ masarifi müzakere ve tetkik edecek
tik. Ondan sonra varidatı ona göre uydurarak tayin 
edecektik. Buna karşı diyorlarki mülhak bütçelerde 
böyle olmuştur. Böyle olmuşsa yanlış olmuştur. Çün
kü gayrı mantıki ve gayrı makûldür. Evvelâ : Vari
datı tespit ettikten sonra masarifi nasıl tadil imkânı 
olabilir? 

Varidata gelince : Ona mukabil de diyorlarki va
ridatı mülhak bütçede tezyide imkân yoktur. Bu da 
doğru değildir. Çünkü gene mülhak bütçenin varida-
l.'n;n 'asmı azami devlet bütçesinden' çıkıyor. Yedi -

Ow 
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yüz bin lira veren devlet yedi yüz on bin lira di verir. 
Ju cihetle geçen gün Meclisin rüesasından İsmet Be
yefendinin teklifi kanaatimce hatalı olmuştur. Bu 
mülhak bütçeler çıkmadan, Maliye Vekâletine ait olan 
(C) faslı çıkmadan asıl devlet bütçesini kabul edişi
miz ve rey verişimiz yanlış olmuştur. Çünkü tayin 
edeceğimiz miktar tamamen tahakkuk, taayyün etme
mişti. Şimdi fiili bir mesele bunu meydana çıkardı. 
Heyeti Celileniz Darülfünuna mütehassıs getirilmesi
ne ekseriyeti azime ile taraftardır. Mütehassıslar cel
bi için verilen takriri kabul etmiştir ve mütehassıslar 
altı yedi kişi olacaktır. Bu altı yedi kişinin maaş ve 
ıarcırahma otuz bin lira kâfi değilse ne yapılacak
tır? 

(Bir mebus — Bütün bütçe akim kalacaktır) 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — O 

'lalde bunu ellibin lira yapmak mecburiyeti vardır. 
(50) bin lira yapmak için tekrar bakmak lâzım gele
cektir. Varidatın tezyidi için de Devlet bütçesinden 
verilen yardımın gayrı kâfi olması lâzım gelecektir. 
Binaenaleyh tutulan prosedür kanaatimce yanlıştır. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim! Yusuf Beye
fendi, umumî bütçenin Darülfünun bütçesinden ay
rılmasının hatalı bir mesele olduğunu söylediler. Bu 
meselede hata yoktur. Hata şurasıdır : Maliye Vekâ
letinden verilen tahsisatın rakkamları okunurken, bu 
tezyid teklifi okunacak ve o rakkam tezyid edilecek 
idi. Onu nereden biliriz. Bu, evvelce tezyid edilmiş 
olacaktı. Tezyid edilmemiştir. Varidat bütçesi kabul 
edilmiş, birinci maddede kabul edilmiş ve varidat tes
pit • edilmiştir. Öyle hatalı bir usûl yoktur. Binaena
leyh vekilin teklif ettiği zam, bütçe tasarrufa tından 
temin edilmek üzere kabul edilebilir. Bütçenin heye
ti umumiyesinden tasarruf edebilirse oraya zamme
debilir. -

REİS — Efendim! Diğer fasıllardan oraya yir
mi bin lirayı nakletmeyi... 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Paşam! Hepsi asgariye indirilmiştir. 
Hangisinden yapacağız? 

•VASIF BEY (Saruhan) — Varidat maddesi, He
yeti Celilenin malûmudur ki, tahmin için reye vaz 
edilir. Yoksa hiçbir bütçenin varidatı muayyen bir 
tarzda sabit ve kafi bir rakam olarak tespit edile
mez. Nitekim Muvazenei Umumiye Kanununun va-
rikat kısmı da böyle olmuştur. Bu, mülhak bütçe
dir. Darülfünun teberruat kabul eder, Darülfünun 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz olduğu için, emlâk ve akar 
varidatını alır. Kendisine göre varidatı hususiyesi 
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vardır. Encümen dört lira tahmin etmiştir. Tebarru-
attan faslın tezayüt etmesi ihtimali yok mudur? is
met Beyefendinin dediği gibi, varidat bütçesi kabul 
edildiği için artık masraf arta'maz fikri varid değil
dir. Muvazenei Maliye Encümeninin bu husustaki 
mütalâası da varid değildir. Darülfünunun kendisinin 
istihsal edeceği varidat daha muayyen değildir. Bi
naenaleyh bütçe açık olarak gidebilir. Aynı zaman
da Darülfünun şahsiyeti hükmiyeyi haizdir, mülhak 
bütçedir. Binaenaleyh masarifatı artırabiliriz. 

REİS — Efendim! Esas itibariyle birinci madde
nin çıkmış olması zamma mâni değildir. Darülfü
nun bütçesi açık olarak da gider. Fakat Muvazene 
Encümeni muvaffak etmedikçe zam teklifini reye 

koyamaz. 
KÂZIM.. VEHBÎ BEY (Ergani) — Bu, nizamna-

mei dahiliye mutabıktır. Reye konamaz. Mesele yan
lış değildir, vazıhtır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (îzmir) — Efen
dim! Gerek Muvazene Encümeninin tuttuğu yol ve 
gerek bizim burada takip ettiğimiz usul hem mase-
baka, hem de ilme muvafıktır. Bütçelerin evvelâ va
ridat faslı konuşulur. Öyle konuşulmuştur. Fakat va
ridat faslının konuşulup tespit edilmiş olması, masarif 
faslında tezyidat yapmak hakkında bizi hiçbir vakit 
mahrum etmez. Biz klrk bin lira zam istiyoruz. Ne
reden biliyoruz ki biraz aşağıda seksen bin lira ten
zil etmiyeceğiz? 

Binaenaleyh Darülfünunun almış olduğu varida
tın hepsini sarfetmesi mecburi olmadığı gibi, varida
tı ile masrafı arasında santimi santimine tevafuk ve 
tevazün temin etmesi şartı asli değildir. Binaenaleyh 
belki biraz sonra yeniden tevazün edecek, belki hiç 
de tevazün etmeden bütçe buradan çıkacak. Haki
kat de burada rakamlar mütevazin olmadığı halde, 
fiiliyatta muvazenei aksine yapacak ve belki varida
tı daha ziyade artıracaktır. Darülfünunun talebesi 
artacak, Darülfünunun teberruatı vardır. Yekûnu 
umumi bizim tahminimizden fazla çıkarsa ben vari
datı almıyacağım mı diyecektir? Elbette alacak. Bel
ki rakamlar arasında açık kaldığı halde fiilliyat açık 
değil, fazla varidat gösterecektir. Burada Reis Paşa 
Hazretlerinin teklif olunan zammı reye koyamam de
yişini, bendeniz müsadeleriyle Nizamnameyi Dahili
mize de muvafık olmadığını söyleyeceğim. Hükümet 
elli bin lira istemiş ve hükümet ağzıyle istemiş. Gene 
Hükümete mensup bir arkadaş, Maarif Vekili bunun 
elli bin lira olmasını istiyor. Muvazene Encümeni de 
bu rakamı otuz bin lira olarak kabul etmiş ve bu

raya getirmiş. Reis Paşa Hazretleri buyuruyorlarki: 
Maliye Vekili burada bulunmadıkça ve reyini söyle
medikçe.ben bu zammı reye koyamam. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Nizamname 
söylüyor. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ma
liye Vekili, elli bin liraya reyini vermişler ve verdi
ğiniz de, hükümetin teklifi sütunu altındaki gördü
ğünüz elli bin lira ile anlıyoruz. Farz ediniz ki Ma
liye Vekili Bey buradadır ve dediki: Ben bu elli 
bin lirayı kabul etmiyorum. Bunun ihtimali yoktur. 
Çünkü, kabul ettiğini elimizdeki vesika sarahaten 
gösteriyor. Şimdi bunu reye koymıyacaklar mı? Maa
rif Vekili diyorki: Elli bin lirayı istiyorum. Maliye 
Vekili de diyorki: Elli bin İrayı vermiyeceğim. Bu, 
reye konmıyacak mıdır? Hakikat böyle olsa bile 
behemahal reye konacaktır, Fakat hakikat böyle de
ğildir. Hükümet, elli bin lira istiyor ve bunu teklif 
etmiştir ve bu teklifini de bize gönderdiği bütçede 
tespit etmiştir, elli bin lira istiyor. Belki altmış bin li
ranın reye konmasında tereddüt olunabilir. Fakat elli 
bin liranın reye konmasında katiyen tereddüt yoktur, 
reye konabilir. Çünkü, hükümetin teklifidir. Biz, 
Muvazenenin değil, hükümetin teklifinin reye konul
masını ve kabul edilmesini istiyoruz. Eğer Meclis 
'ki tekliften birini kabul edememek ıztırarında ka
lırsa bu o demektirki; Muvazenei Maliye Encümeni 
bütçeyi tespit eder ve Maliye Vekiline de altını im
za ettirir, hiçbir mesele Meclisin reyine vaz edile
mez veyahut Maliye Vekili gelir de bunun haricinde 
bir santim kabul edemem dediği gün bütçenin konu
şulmasına mahal kalmaz. Mademki bütçe, Meclis ta
rafından müzakere ve münakaşa neticesinde tespit 
edilecek son rakkama göre kesbi katiyat edecektir ve 
mademki hükümet, ellibin lirayı teklif etmiştir, şu 
hald& hükümetin teklifi olan elli bin lirayı, Maliye 
Vekili burada bulunmasa dahi, reye koyabilmek sa
lâhiyetini haiziz. 

^REÎS — Efendim; Nizamnamei dahilinin 86 ncı 
madesinin son fıkrasını okuyorum: «Herhalde tezyi
di masrafa dair verilecek teklifler hakkında Muvaze
nei Maliye Encümeninin mütalâası alınmadıkça reye 
konamaz» deniyor. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (îzmir) — Efen
dim! Mütalâasını aldık, olmaz diyor. Fakat yeniden 
reye konamaz demiyor. 

REÎS — Efendim! Encümen muvafakat etme
dikçe reye koyamam. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Söz iste
rim. 
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REİS — Nizamname sarihtir. 
AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Nizamna

me hakkında söz söyleyeceğim. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Reis Paşa 

Hazretleri! Usul hakkında müzakere kâfidir bir tak
rir verilmiştir. Reye koymuyorsunuz. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ NAMI
NA RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim! Yekûn 
üzerinden zamma taraftar olamayız ve buna muva
fakat edemeyiz. Yalnız fasıllardaki tasarrufat dahilin
de vekilin zam teklifine iştirak edebiliriz. Fakat yekûn 
üzerine ayrıca zamm olarak iştirak edemeyiz. Diğer 
fasıllardan tasarruf edilir veyahut varidatından faz
la olursa, bu fasla zammını kabul edebiliriz. Onu, fa
sıl dahilinde olmak üzere başka fasıllarda yapılan ta
sarrufat dahilinde kabul ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Beyefendi! 
Ya. taraftarsınız, ya alehtarsınız! Fikrinizi açık söyle
yiniz! 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA RAGIP BEY (Zonguldak) — Fikrimizi açık söy
ledik efendim! 

REİS — Efendimi Müsaade buyurun da mesele
yi bitirelim. Encümenin mütalâasını aldık. Muvafakat 
etmiyor. Şimdi buna nazaran Encümenin muvafakati 
olmadığı halde hükümetin teklifinin resen reye konu
lup konulmıyacağtnı reyinize arz edeceğim. Hükü
metin teklifinin reye vaz'ım kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
* 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Ni-
zamnamei dahili buna da müsait değildir. Nizamna
menin tadiline aittir. Nizamname de sarahat vardır. 
Reye vaz edilemez. 

REİS — Efendim! Meclis bütün müzakeratını ken
di salâhiyeti dahilinde tanzim ve idare eder. Meclisin 
ekseriyetine iktiran etmiş her karar, nizamnameye mu
tabıktır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Şu halde ni
zamname yoktur. 

REİS — Vardır efendim! Tekrar reye koyacağım. 
Kâtip beyler saymamışlardır. 

Hükümetin teklifinin reye vaz'ı caiz olup olmadı-
ğmı reyinize arz ediyorum; caiz görenler el kaldırsın.. 
Caiz görmüyenler el kaldırsın.. Hükümetin teklifinin 
reye vaz'ı) caiz görülmüştür. O halde hükümetin tek
lifini reye vaz edebileceğiz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPİ BEY 
(İstanbul) — Reis Paşa Hazretleri! Bir nokta üzerine 
dikkati âlinizi celbedeceğim. Tezyid teklif etmiyoruz 

efendim. ' Hükümetin getirdiği ellibin liradır. Biz de 
bunu teklif ediyoruz. Encümen bunu kabul etmiyor. 
Maliye Vekili ile Maarif Vekili arasında bir taaruz 
mevcut değildir. Heyeti Vekileden elli bin olarak geç
miştir. Bunu bilhassa arz ediyorum efendim. 

REİS — Efendim! Nizamnamede encümenin Mü
talâası alınır deniyor. Daha fazla sarahat olmadığı için 
bu yolda muamele yaptık. Şimdi, hükümetin teklifi 
elli bin liradır. Faslı ellibin lira olarak kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — On beş rey ile 
kabul edildi. 

Fasıl Lira 

5 Fakir talebenin iaşe masarifi 12 000 

REİS ^- Mütalâa var mı? 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Sual 

soracağım. 
REİS — Buyurun! 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Efendim! Bu fasılda fakir talebenin iaşe masrafı var
dır. Hükümet o maksat üzerine teklif etmiştir. Encü
men de kabul etmiştir. On iki bin liradır. Hükümet
ten sormak istiyorum. Acaba bu on iki bin lira ile mev
cut fakir talebenin iaşesini temin edebiliyorlar mı? 
Çünkü bu sene Darülfünuna iltihak eden İlahiyat Şu
besi Evkaf tarafından iaşe ediliyordu ve leyli idi. 
Bunlar açıkta kalmışlardı. Evkaftan gerek tesisat 
için, gerek müessesatı Hayriye için senevî altı yüz bin 
lira ayrılmıştır. Toptan olarak Maliyeye verildi. Ma
liye tevzi edecek. Yani bu tezyid edilirse Maliyeden 
tezyid edilmiyecektir. Esbabı mucibesini arz ediyo
rum. Bunun için on iki bin lira teklif etmişlerdir. Aca
ba talebenin bu hali nazarı dikkate alınarak mı on 
iki bin lira teklif edilmiştir, yoksa buna sonradan mı 
vakıf oldular? Kendilerinin kanaatleri var mıdır ki 
bu on iki bin lira ile fakir talebenin iaşesini temin ede
bileceklerdir? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Efendim! On iki bin lira, Darülfünunun 
muhtelif şuebatma devam eden fakir talebemizin ih
tiyacına kâfidir diye iddia edemem. Eğer onların bü
tün ihtiyacı is'af edilmek, tatmin edilmek lâzım ge
lirse bu para ile buna imkân yoktur. Bunun daha yük
sek olması lâzımdır. İlk teklif ettiğim adet 24 000 dir. 
Fakat mühim tasarruflar arasında bundan da mühim 
miktarda tenzilât yapıldı ve bu adede indi. Şimdiden 
arz ediyorum ki bütün fakir talebemizin bütün ihti-
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yaçları tatmin edilemiyecektir. Fakat mehmaemken 
temin edilecektir. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — Bu 
on iki bin liranın, yirmi beş bin liraya iblâğını teklif 
edemez misiniz? Çünkü bu para kâfi değildir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHt BEY 
(İstanbul) — Efendim! Heyeti Vekileden böyle geçtik
ten sonra yeni bir zam teklif edemem. 

REİS — Zaten hükümetten on iki bin,lira olarak 
gelmiştir. Zam için Maliye Vekilinin huzuru şarttır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Bendeniz miktar meselesine itiraz edecek değilim. 
Yalnız burada fakir talebenin iaşe masrafı diye bir 
kayıt geçmiştir. Bendeniz, iaşe edilecek efendiler veya 
hanımların yalnız fakrü hallerinden değil, aynı za
manda yüksek tahsili takip edebilmek liyakatini ve 
yüksek tahsili takip ettiği halde kendisinden istifade 
edileceklere tahsis edilmesi kanaatindeyim. Bunun 
için bir mütalâa arz ediyorum. İaşe yardımından isti
fade edecek olanlar sıkı bir imtihandan geçirilmeli ve 
o suretle bu yardımdan istifade ettirilmelidir. (Doğ
ru sesleri) Binaenaleyh zannediyorum ki, Vekil Beye
fendi de bu noktai nazara iştirak ederler ve bu para
nın sarfında da bu cihet temin edilir. 

REİS — Efendim! Faslın yekûnunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

6 Kütüphane masarifi tesisiye ve 
kitap bedeli 20 000 

REİS — Efendim! Faslın yekûnunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsınlar.. Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

7 Masarifi mütenevvia 50 500 
REİS — Efendim! Faslın yekûnunu reyinize arz 

ediyorum, kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl ^ Lira 

8 Edebiyat medresesi maaş ve ücuratı 23 298 
REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? 

TALÂT BEY (Kângırı) — Efendim! Maarif Bül 
çesi müzakere edilirken, Maarif Vekili Muhteremi Be
yefendiden bir sual sormuştum, demiştim ki: Darül
fünun müderrisleri sair mekâtipte vazife alabilecek
ler midir? İzah buyurmalarını rica ederim. 

ENCÜMEN NAMINA RAGIP BEY (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşımız Talât Bey Darül
fünun Bütçe Kanununu okurlarsa vâkıf olurlar. Bu 
mesele orada tespit edilmiştir. Altıncı maddede, iki, 
medresede muallim veya müderris olanlar yalnız bi
risinden maaş alırlar, denilmiştir. Daimî müderris 
olanlar ise başka bir yerden vazife alamayacaklardır 
ve yalnız mekâtibi âliyede haftada altı saatlik ders 
alabilirler. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Esasen kıyamet ora
dan kopuyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bende
niz Heyeti Umumiyesinde bir sual sormuştum. Me
selâ bir müderris Darülfünunda müderristir. Fakat 
aynı zamanda diğer bir mektepte de müdürdür, bu 
tecviz olunur mu? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Olamaz efendim, idarî vazife alamaz. 

TALÂT BEY (Kângırı) — İdarî vazife alamaz 
kaydı konsun efendim. 

REİS — Efendim! Faslın yekûnunu reyinize ko
yuyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bende
niz bütçenin Heyeti Umumiyesinde Vekil Beyefendi
den bir sual sormuştum. Vekil Beyefendi ne Heyeti 
Umumiyesinin müzakeresinde ve ne de faslında ce
vap vermemişlerdir. Sualimde demiştimki, Darülfü
nun Müderrisliği memuriyet midir, değil midir? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(istanbul) — Efendim! Heyeti Müderrisin sarahaten 
intihap edilir ve talimat mucibince maktu bir ücret 
alır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Devlet teşkilâtında 
memuriyet sayılıyor mu? Yani harice gidip bir vazife 
alabilir mi? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Efendim! Doğrudan doğruya Müderris
tir. Daimi müderris olmasına veya olmamasına göre 
vazife kabul edip etmemesi taayyün eder. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim! Darülfü
nun Reisleri ve Kâtibi umumi, müderrisin meyanın-
dan intihap olunur ve bu darülfünun nizamnamesi 
mukteziyatındandır. Eğer o Müderrisler daimi ise ha-
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riçten vazife alamazlar Daimi değilse tabi serbesttir. > 
Mesele budur efendim. 

REİS — Efendim! Faslın yekûnunu reyinize arz ı 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. j 
Fasıl Lira 

9 Tahsisatı fevkalâde 29 470 
REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim?-

(Hayır sesleri) Faslın yekûnunu reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

10 Edebiyat medresesi masarifi 7 000 
REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler ellerini 

kaldırsınlar... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

11 Fen medresesi maaş ve ücuratı 22 908 
REİS — Faslın Yekûnunu kabul edenler ellerini 

kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

12 Tahsisatı fevkalâde 30 348 
REİS — Faslın Yekûnunu kabul edenler ellerini 

kaldırsınlar... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

13 Fen medresesi masarifi "32 000 
REİS — Faslın Yekûnunu kabul edenler ellerini 

kaldırsınlar,.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edildi.-
Fasıl Lira 

14 İlahiyat Medresesi maaş ve ücüratı 9 168 
REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim! Bütçe

nin heyeti umumiyesi hakkında söz almıştım. Sual de 
soracaktım. Her ikisine de sıra gelmedi. Orfun için 
burada bazı noktalar hakkında tenevvür etmek isti
yorum. 

Malûmu âliniz İlahiyat Fakültesi Darülfünunla
rın bir şubesidir. Bu müessesenin tedrisat programı 

ı olarak talebe rehberi namı ile tab edip tevzi ettiği 
bir mecmua vardır ki, orada ders müfredatı cetveli 

ı vardır. O müfredat gösteriyor ki, İlahiyat Fakültesi 
her hangi bir Darülfünunda bulunan İlahiyat şube
si gibi her edyan üzerinde tetkikat yapan bir tetkik 

I şubesidir. Binaenaleyh tevhidi tedrisat kanunu ile 
lâğv olunmuş, lâğv olunmuş değil, Maarif Vekâleti
ne devredilmiş olan müessesenin yerine ikame edil
diği, gene Darülfünun talebe rehberinde gösterilen 
Fakülte üzerine bir vazife alıyor. O da lağvolunan 
vaizin, mütehassısın ve Sahan medreseleri vardı ki, 
bu medreseler müderris yetiştirirlerdi, vaiz yetiştirir
lerdi. Bu medreseler memleketin muhtaç olduğu müf
tüleri yetiştirirlerdi. Elimizde bulunan ders programı 
ve tarzı teşekkülü ve sonra darülfünunun bir şubesi 
olmak itibariyle, bir tetkik şubesi olması dolayısıyle 
bu meslek adamlarını yetiştiremeyecektir. Maarif 
Vekâleti bizi bu hususta tenvir etmelidirler. Eğer bu 
meslek adamları bu fakülteden yetişecek ise, bu fa
kültenin programlarının ona göre tanzim edilmesi ica-
beder. Fakülte Darülfünunun her edyan şubesidir. 
Binaenaleyh tetkik şubesidir. Her edyan üzerinde bu 
meyandâ... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Her ed
yan denilmez, her din denilir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Dur canım sen
de... Senden ders alacak değiliz. Lisanımızı senden 
öğrenecek değiliz. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Cem'in cem'i 
olur mu? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Cem'ülcevami bile 
olur. «Handeler» Binaenaleyh Darülfünun şubesi 

I olan bu fakülte, şekli hazırı ile kalacak olursa mem-
I leketin ihtiyacı olan bu meslek adamlarını yetiştire

mez ve hali hazırı ile yetiştirememek vaziyetindedir. 
Eğer Darülfünunun şubesi haliyle muhafaza edilme
si zarureti vardır denilirse, o vakit bir meslek mües
sesesi açmak zarureti vardır. Gerek Maarif Vekâle
tinin ve gerek Diyanet İşlerinin sahibi salâhiyet ze
vatını buradan yetiştiririz. İki masrafa lüzum yoktur 
derlerse, o vakit de programın tadili zarureti vardır. 
Çünkü eldeki program yalnız ulûmu islâmiyenin ta
rihlerini havidir, ilimlerini havi değildir. Her ilmin 

I tarihleri vardır. Bu müfredat -^programını görecek 
olursanız, ulûmu islâmiyeden yalnız tefsir ile hadîs 
vardır. Yani diğerlerinin yalnız tarihleri alınmıştır. 

I Binaenaleyh bu kısmı yani bu şubeyi yetiştirmek is
tiyorsak - "ki, yetiştireceğiz - programın tadili icabe-

I der. Hulâsatan bu .maruzatım hakkında Maarif Ve-
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kili Bey ne buyuruyorlar? Bu hususta tenevvür etmek 
isterim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! İlahiyat Fakültesinin programına nazaran 
bir İlahiyat Fakültesi olmaktan ziyade tarihi edyan 
fakültesi, yahut edyanın tarihî fakültesidir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Daha ziyade bir 
tasavvuf fakültesi. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — 
Hakikaten bir İlahiyat Fakültesi yapacak isek, ulûmu 
islâmiyeden başka yani ulûmu islâmiye lâyıkı ile ted
ris edildikten başka ayrıca bir de tarihi edyan tedrisi 
lâzımdır. Her şey zıddı ile münkeşif olur. Halbuki 
dinî islâma taallûk eden derslerden hiç birisi - hiç 
birisi demeyeyim - bir kısmı cüz'isi mevcuttur. Ta
rih ve hadisten ibarettir. Binaenaleyh bu hususta Ma
arif Vekâletinden ziyade Darülfünunun İlahiyat şu
besi müderrislerini muahaze etmek isterim. Çünkü 
müstakil olan Darülfünunun her fakültesinin müder
risleri programlarını kendileri yapıyorlar. Bu müder
risler de bilirler ki, Darülfünun programı bu şekilde 
olmaz. Onların nezareti aidesini tenvir etmesi hatta 
ve hatta ben böyle bir Darülfünunda müderrislik 
yapamam, çünkü Darülfünun değildir diye bir te-
cellüd göstermelerini bile kendilerinden beklediğim 
bir heyeti ilmiye farz ederim. Binaenaleyh Maarif 
Vekili Muhtereminden rica ederim; kendilerini bu 
hususta terhis etsinler diyeceğim, bunlar kendilerini 
bu hususta murahhas addetmiyorlar diyeceğim geli
yor. Yani müstakil oldukları halde her halde bir em
re tabi addediyorlar. Kendilerini terhis etsinler; bir 
İlahiyat Fakültesi için yapılması lâzım gelen progra
mı Vekâlete versinler. Ecnebi müsteşriklerinden ha
kikaten insan hicap duyabilir biz de elyevm mensi 
bulunan ulûmu islâmiye şubesinden bir şubenin - ki, 
tasavvuf şubesidir - tasavvuf şubesine ait Paris'ten, 
yahut Almanya'dan yazılmış olan bir mektubu gör
düm. Aynızade Tahsin Beye. Diyor ki: Muhiddini 
Arabinin şu namlı bir kitabında şu mevzu hakkında 
bir mesele var. Bu namlı kitabında aynı mevzu üze
rine şöyle bir şey vardır. Binaenaleyh ben bunda 
bir tenakus görüyorum,"zatı âlinizle Velet Çelebi 
Efendi bir tarafa geliniz. Meseleyi hallediniz, bizi 
tenvir ediniz, diyor. Efendiler! İtiraf etmeliyiz ki, 
biz tasavvuf şubesine ait olan bu kitabın ismini bile 
bilmeyiz. Bizde değil, böyle tasavvuf şubesine ait, 
akaide, tefsire, usule ait şeyler de mevcut değildir. 
Sonra buradan mezun olan bir İlahiyat Fakültesi 
mezununun eline diploma vereceğiz. Bu zevattan ihti
mal ki, bir çok şeyler sual edeceklerdir. Evvelce ba

hane buluyorduk. Diyorduk ki, medariste tahsil ya
pılamıyor. Fakat artık İlahiyat Fakültesi olduktan 
sonra mazeret kabul etmez. Angılikan Kilisesinin 
sormuş olduğu suallere birkaç sene zarfında cevap 
seremedik. Mademki bir İlahiyat Fakültesi olacak
tır, hakikaten İlahiyat Fakültesi olsun veyahut lağv 
edelim. (Çok güzel sesleri) Teklif ediyorum, Vekil < 
Beyefendi İlahiyat Fakültesi müderrislerini bu husus
ta terhis buyursunlar. Çünkü kendilerini her nedense 
murahhas addetmiyorlar. Terhis etsinler, güzel bir 
program yapmalarını kendilerine teklif etsinler ve 
programları yapsınlar tatbik edilsin. İnşallah gelecek 
sene Meclisimizde o programları okumakla mübahi 
olalım. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar! Muhterem Abduilah Azmi 
Efendinin sözleri beni fevkalâde mütehassis ve mü
teşekkir kıldı. Acizane maruzatımda dün bilhassa 
ilahiyat şubesinin nakaisinin muhterem hoca efen
diler tarafından ortaya atılması icabederdi gibi bir 
şey söylemiştim. Görüyorum ki, aynı his, aynı arzu 
kendilerinde de mevcuttur ve hakikaten buyurduk
ları misallerle de teeyyüd etmiştir ki, bugünkü vazi
yette maalesef ulemayı islâm kâfi derecede müceh
hez bulunmuyor. Filhakika ilahiyat şubesinin mev
cudiyetini matluba muvafık ricale ifrağ etmek el
zemdir. Bendeniz de bu kanaatteyim, vakıa İlahiyat 
gibi, Edebiyat gibi ulûmu maneviyede tarihî aksam 
en mühim bir parçayı teşkil eder. Binaenaleyh İlahi
yat müderrislerinde olduğu veçhile, tarihten gayrı 
onların vazaifi irşadiye vesairesine lâzım gelen ulûm 
ve fünunun tedrisi de icabedecelctir. Zaten bizim tak
dim ettiğimiz ve Heyeti Celilenizin kabul buyurdu
ğu takrirde karar ve teklifte bu nokta nazarı itiba-
re alınmıştır ve Maarif Vekili Beyefendinin tahtı 
riyasetinde içtima edecek olan komisyon bu husus
ları da nazarı itibare alarak lâzım gelen tedabirde 
bulunacaktır. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar! Maarif bütçesinin umumî 
münakaşası esnasında Eskişehir Mebusu Abdullah 
Azmi Efendi Hazretleri bir sual sormuşlardı. Darül
fünunun İlahiyat şubesine mahreç olacak mekteple
rimiz yoktur. İmam ve Hatip mekteplerinin progra
mı buna müsait değildir. O şubenin mahreci olmaz
sa talebesi nereden gelecektir? Efendi Hazretleri, bu 
sual üzerine vücuda getirdiğim teşebbüslerden ha
berdardırlar. Darülfünunun İlahiyat şubesi ile ara
mızdaki muhabereyi kendilerine arz ettim. Hakika-
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ten İmam ve Hatip mekteplerinin programını takvi
ye etmek için Maarif Vekâletinin encümgnleri meş
gul olacaklardır. Memleketin içinde en mühim yer
lerde iki üç mektebi buna göre teçhiz edeceğiz, bu 
bir esastır. 

Mebusu muhterem dediler ki, Darülfünun İlahi
yat Fakültesi şimdiki vaziyeti dahilinde deruhde et
tiği vazifeyi ifa edecek derecede mücehhez midir, şe
raite malik midir? Kendilerine arz edeyim ki: Da
rülfünunun diğer şuebatı için varit olan şikâyatın 
daha kuvvetlisi İlahiyat şubesi için mevzuubahistir. 
Kanaatle arz ediyorum ki, bir memlekette hissedi
len her hangi bir ihtiyacı tatmin etmek için mevcut 
teşkilât kâfi değilse, ikmal edilir. Mademki memle
ket içinde bir İlahiyat Fakültesi, birçok imam ve ha
tip mektepleri mevcut ihtiyaçların bir ifadesidir. Dik 
kati celbeden noksan tamir edilir. İlahiyat Fakülte
sinin yetiştireceği gençler deruhde edecekleri vazaif 
için lâzımgelen malûmatla teçhiz edilmelidir. Arz 
ediyorum ki, bugün kabul etmiş olduğunuz bir ka
rar dolayısıyle ki, Yusuf Akçora Beyefendi tarafın
dan teklif edilmiştir, Darülfünunda bazı mukarre-
rat ve müzakerat için vekâleti memur ediyordunuz. 
Zaten talimatname de aşağı yukarı buna müsait me-
vadı - havidir. İstanbul'a gittiğim vakit bunlarla meş
gul olacağım ve ayrıca İlahiyat şubesinin takviyesi 
için icabeden esasatı tanzim ve arz edeceğim. 

VASIF BEY (Saruhan) — Maarif Vekili Beye
fendi, Türkiye'de idare ettiği bütün mektepleri, Da
rülfünuna dinî ve meslekî birer mahreç ve menşe 
olarak kabul buyuruyorlar mı? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(Devamla) — Efendim! Bu sual tahlile muhtaçtır. 
Bakınız mesele nedir. İmam ve Hatip mekteplerini 
tesis ettiniz. Bu mekteplerde kasabalarınız için yetiş
tireceğiniz imam ve hatiplerle, köyleriniz için yetişti

receğiniz imam ve hatipleri aynı malûmatla müceh
hez kılmak doğru mudur? Soruyorum. Köylerde va
zife ifa edecek imam ve hatiplerinizle, kasabalarda 
münevver bir halka hitap edecek imam ve hatipleri
niz aynı vaziyette midir? Programlarda tadilât, ihti
yacın neticesi olarak çok tabiîdir ki, bunda katiyen 
tereddüt etmemeliyiz. • Köy için hazırlayacağımız 
muallimler başkadır, kasabalar için hazırlayacağımız 
muallimler başkadır. Köyün ihtiyacına göre muallim 
hazırlıyoruz. Kasabanın ihtiyacına göre başka mu
allim hazırlarız, İlahiyat şubeniz mevcut olduktan 
sonra Maarif Vekâletiniz düşünmeye mecburdur. 
İmam ve Hatip mekteplerinizle bu medrese arasında 

ittisal var mıdır? Diyorlar ki, gençlerimiz liselerimiz
den çıkarak İlahiyat medresesine giderler. Fakat 
emin olabilirsiniz ki, hakikati olduğu gibi müşahede 
ederek arz ediyorum; liselerinizden çıkanlar İlahi
yat şubesine gitmiyorlar ve gitmeyeceklerdir. Beş se
ne aynı vaziyeti muhafaza ediniz, İlahiyat şubenizin 
talebesi kalmaz. Eğer talebesi olmak zaruri ise, bir 
ihtiyaç bunu emrediyorsa, bunun için bir tedbir al
mak Maarif Vekâletinizin mecbur olduğu bir şeydir. 
(Kâfi sesleri, bravo sesleri) 

VASIF BEY (Saruhan) — Meclisi Âlinin geçen 
sene kabul ettiği tevhidi Tedrisat Kanunu İmam ve 
Hatip mekteplerinin vazife ve gayesini tespit etmiş
tir. O kanunun o maddesi üzerine Meclisi Âlinin 
bilhassa nazarı dikkatini celbederim. O madde di
yor ki: Türkiye için lâzım olan imam ve hatipleri 
yetiştirmek üzere imam ve hatip mektepleri açıla
caktır. 

Binaenaleyh çok muhterem arkadaşım Vekili 
Muhterem Hamdullah Suphi Beyefendi, bu maddei 
kanuniyenin sarahati karşısında İmam ve Hatip 
mekteplerine başka vazife ve hedef veremez. 

İlahiyat Fakültesine mahreç olan müesseseler 
noktai nazarından meseleyi tetkik buyuruyorlarsa ve 
öyle bir kanaate malik iseler gelecek devrei içtimai-
yede Meclise bir maddei kanuniye getirirler. Şunu sa
rahatle tespit etmeyi bir vazifei vicdaniye olarak te
lâkki ediyorum ki maksadı teessüsü, gaye ve hedefi, 
memleket için lâzım olan imam ve hatipleri yetiştir
mektir. Darülfünuna mahreç olmak değildir. Köye, 
vahaya, şehre nazaran yetişecek imam ve hatiplerin 
seviyeleri arasında bir tahalüf mevcut ise, Hamdullah 
Suphi Beyefendi bu noktai nazardan programlarda 
tadilât yapabilirler. Yoksa efendiler! Türkiye Darül
fünunun bir tek mahreci vardır : O da Maarif Vekâ
letinin elinde bulunan liselerdir. Herhangi bir Darül
fünun fakültesine mahreç olmak esasına girersek, Da
rülfünunun muhtelif gayelere doğru yürüyen muhte
lif fakülteleri için ayrı ayrı meslek mektepleri açmak 
mecburiyetindeyiz. Takdir buyurursunuz ki Tıp Fa
kültesinin maksadı teessüsü, yetiştirdiği unsurun ka
biliyet ve hedefi ile Edebiyat Şubesinin maksadı tees
süsü ve yetiştirdiği unsurun kıymetleri arasında çok 
farkları vardır. Fakat meselâ Tıp Fakültesi için ayrı 
mahreç yoktur ve cihanın, medenî zümrenin hiçbir 
tarafında da tedrisatı taliyede meslek endişesi ulûm 
noktai nazarından mevzubahis değildir. Profesör mek
tepleri vardır, meslekî tedrisat vardır, bütün bunları 
kabul ediyorum. Hayatta umumî adamlar yetiştirmek 
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üzere teessüs eden müesseseler vardır. Fakat Darül
fünun - ki memleketin ilmî zümresini, fikrî zümresi
ni yetiştirmekle mükelleftir - oraya gidecek olan tale
benin yalnız bir mahreci vardır ki o da liselerdir. Bi
naenaleyh refiki muhteremim Hamdullah Suphi Bey
efendinin, Darülfünunun İlahiyat Fakültesine mahreç 
yapmak üzere imam ve hatip mekteplerinin program
larını ıslah edeceğim sözüne iştirak edemem ve bu 
mütalâa iki noktai nazardan kabili kabul değildir. Bü
tün maarif terbiye sistemlerinin ittihad ettiği, birleş
tiği noktalar vardır. O da Darülfünun gibi ilmî esas
lar takip eden bir müesseseye yalnız liselerin mah
reç olması, ikincisi de geçen sene Meclisi Âlinin ka
bul ettiği ve tatbik edilen Tevhidi Tedrisat Kanunun
daki sarahattir. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile bütün 
Türk milletine karşı sarahaten ilân edilmiştir ki, tmam 
ve Hatip Mekteplerinde imam ve hatip yetişecektir. 
Buna başka bir hedef vermek Maarif Vekâletinin dai-
rei salâhiyeti dahilinde değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu ilgayı tedrisat 
değil ya, tevhidi tedrisattır. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar! Umumî müşahede itibariyle 
arkadaşımla benim aramda bir fark vardır. Zannedi
yorum ki, arz edeceğim misaller benim yanılmadı
ğımı ispat edecektir. Ziraat mektepleriniz vardır, zi
raat mektepleriniz tâli derecede olmakla beraber bir 
meslek mektebidir ve ziraat mektebi âlisine mahreç
tir. Bu bir hakikattir ve maddeten mevcuttur. Darül
fünuna girmek için en esaslı olarak bir şart vardır. 
Bu şart liselerden çıkmak değil, bakalora imtihanını 
vermektir, verebilmektir. Bunu yapabilen hefkes Da
rülfünuna girer. (Alkışlar.) 

AKÇORAOĞLU YUSURBEY (İstanbul) — Baş
ka yerlerde de böyledir. Söylenilen sözler yanlıştır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Bir fasıl hakkında bir mebus bir defa söz 
söyleyebilir. Kifayet takriri de vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Me-
selei müstehire olmuştur. (Yok sesleri.) 

REİS — Efendim! Fasıl hakkındaki müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim! Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

' 1 5 Tahsisatı fevkalâde 10 683 
REİS — Onbeşinci faslı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın..; Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl -- Lira 

16 İlahiyat Medresesi Masarifi 3 500 
REİS — Onaltıncı faslı kabul eden
ler lütfen el kald'ırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

edilmiştir. 

Fasıl Lira 

17 Hukuk Medresesi maaş ve ücuratı 22 938 
RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim! Ma

lûmu Aliniz geçen sene bütçenin , müzakeresi esna
sında hatırımda kaldığına göre Vasıf Beyefendinin 
teklifi üzerine bir karar kabul ettik. Darülfünun Mü
derrisliği ile Meclis Azalığının içtima edememesi idi. 
Meclisi Âlinin bunda da bir gayesi vardı. Darülfü
nun kürsüleri tedris için açılmıştır. Mademki Meclisi 
Âli Ankara'dadır, Darülfünun ise İstanbul'dadır. Mü
derrislik ile Meclisi Azalığının içtimaını kabul ede
cek olursak,. Ankara'da vazife ile meşgul olan arka
daşların oradaki kürsüleri boş kalacaktır. Meclisi 
Âli bu ciheti nazarı dikkate aldı ve müttefikan kabul 
ettik ki Darülfünun Müderrisliği ile Meclis Azalığı 
birleşemez. Geçen sene zannederim Nisan ve Mart 
ayında idi. Bu kararın kabulünden beş altı ay son
ra ki senei dersiye iptidası geldi. Senei dersiye ipti
dasında Darülfünunun tanzim ettiği ders tevzi cetve
linde - ki talebe rehberi namını vermiş - ders cetve
linde gene arkadaşlarımıza ders verildiğini görüyo
rum. 

Darülfünun, Meclisi Âlinin kararlarına itaat et
mekle mi mükelleftir. Ne için bu dersleri veriyor. 
Seyit Bey hakkında ki karar dört ay evvel verildiği 
gene Darülfünun Hukuk Fakültesinde, Hukuk Me
deniye kısmında bazı derslerin Müderrisi halen ar
kadaşımız Mustafa Fevzi Efendi olarak görünüyor. 
Eğer Meclisi Âlinin verdiği kararlara; gene Meclisi 
Âlinin fertleri de itaat etmiyecekse beri kendimi ade
ta muatep görüyorum. Nasıl oluyor, beş ay sonra 
vazife kabul ediyor? Halbuki beş ay', evvel Meclisi 
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ÂU böyle bir karar vermiş ve tatbik etmiş bulunu- 1 
yor. İşittiğime göre aynı dersin tahsisatı da verilmiş
tir, Bundan Divanı Riyasetimizin haberi yok mudur? 
îlk defa olarak Divanı Muhasebat Encümenimize 
bu evrak gelmiştir. Ne için şimdiye kadar Meclisi 
Âliye. gelmiyor. Verdiğimiz kararları, iptida kendi 
nefsimize tatbik etmeliyiz ki hariç bizim kemâli bi-
tarafi ile vazifemizi gördüğümüzü görsün ve takdir 
etsin. Binaenaleyh Vekil Beyin nazarı dikkatlerini 
celbederim. Meclisi Âlinin verdiği kararlar üzerinde 
dursunlar. 

ABDULLAH AZMİ .EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Bu fasıl Hukuk Medresesine aittir. Bu 
şubenin naçiz bir mezunu olmak sıfatiyle bazı mü-
talâatta bulunmak isterim. Hususuyle dün Yusuf 
Akçora Beyden ilham olunan bazı şeylere cevap ver
mek isterim. 

Darülfünunun Hukuk Şubesi her nedense bida
yeti teşekkülünden beri tekemmül etmek lâzım ge
lirken bir ricati kahkariye ile geri gitmetkedir. Bu
gün mektebin ilk mezunları ile ikinci sene mezunla
rı, üçüncü sene mezunları, dördüncü senenin, be
şinci senenin ve nihayet yirmidördüncü senenin me
zunları tetkik edilsin, ilk çıkan talebe ve ilk çıkan
lara daha yakın olanlar daha güzel yetişmişlerdir, 
daha güzel hâkimlik yapmaktadır. Bunu Adliye Ve
killeri pekâlâ takdir ederler. Acaba bundaki hasta
lık nedir? Tabiî içinde Müderris bulunmadığım için 
bunu teşhis ve takdir edemiyeceğim. Bunu bilhassa 
tetkik etmelerini yani bu tedenninin neden neşet et
tiğini tetkik etmelerini Muhterem Vekil Beyden rica 
edeceğim. 

Sonra Yusuf Akçora Beyefendi mektebi hukukta 
elyevm fıkıh okunduğundan ve bunun tarakki noktai 
nazarından pek doğru olmadığından bahsettiler. 
Herhalde kendilerinin bu husustaki ademi ihtisasları, 
kendilerini bu hususta bir hataya düşürmüş olacak
tır. Bir kere mektebi hukukta okunan fıkıh değil, 
fıkhın muamelât bahsidir. Yani Hukuku medeniye-
den bir kısımdır. Hukuku Medeniye, alelumum huku-
kiyun nazarında ufak farklarla, her memleket de 
yekdiğerine benzer. Meselâ bey'in icabı kabul ile olur. 
Akdin icabı kabul ile olur. Bugün Roma Hukukunu 
açınız, sonradan yazılan .Alman Hukukunu açınız, . 
hepsinde aynı şeye tesadüf edersiniz. Birçok şeyler 
meselâ Kitabül Bey de, Kitabül tcârede, Kitabül 
Emaratta,- hepsinde aşağı yukarı ufak farklarla esas
lar hemen hemen tehalüf etmiyecek vaziyettedir. Ya
ni fıkhın muamelât bahsi de bundan ibarettir. Başka 
bir şey değildir. | 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Esasen fıkha isti-
nad eder muamelât. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Son
ra, ne, için her devletin bir kanunu medinisi olsun 
da, Türk ve Müslüman Devletinin fikrine mahsus 
bir kanunu medenisi olmasın, yani biz tabiî beynelmi
lel bir millet değiliz ki bugün bunu tatbik edelim, 
yarın ötekini tatbik edelim. Bizim de bize göre hu
kuku medeniyemiz vardır. Bunun ihtiyacata göre ta
dil edilmesi iktiza eder ve tadil edilir. Zaten fıkhın 
muamelât bahsi hukuku medeniyeden ibarettir ve 
bilcümle hukuku medeniyeleri tetkik edenler, görür-' 
lerki, en ziyade ihtiyacatı nâsa evfak olan Hukuku 
Islâmiyedîr. Çünkü Hukuku Islâmiye, birçok ahvalde 
örf ve âdet üzerine hükmolunmasını esas ittihaz et
miştir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Sonra ihtiyaç ve 
zaruretleri kabul etmiştir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Evet, 
htiyaç ve zaruretleri kabul etmiş, örf ve âdeti esas 
ittihaz etmiştir. Demek ki zamana göre değişecek örf 
ve âdet ahkâmın tağyirine de yol açmıştır. Yani en 
vasi, en liberal hukuk fıkıhtır ve orada okunan eca-
sat fıkıh değil, yalnız fıkhın muamelât bahsinin bir 
fihristidir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ru
ha aittir, eşkâli hariciyeye ait değildir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — O 
yalnız okunacak olursa İlahiyat şubesinde okuna
caktır. Yani ibadat kısmı ki, ilahiyat şubesinde oku
nacaktır. Hukukta okunan muamelât kısmıdır, o da 
fihristtir Keşke lâyiki ile okunabilse!.. Lâyiki ile oku-
nabilse şayanı teşekkür bir şeydir. Lâyiki ile okuna-
büse emin olunuz ki bütün milletlerden daha ilerde 
giden bir hukuk olmak üzere görülecektir Lâkin lâ
yiki ile tedris olunamamaktadır. Binaenaleyh Yusuf 
Akçora Beyefendinin de bu hususta bir telâkkilerini 
tashih etmiş olursam kendimi bahtiyar addetmiş olu
rum. 

RFİS — Efendim! Faslın yekûnunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

18 Tahsisatı fevkalâde - • • 28 480 
. REİS — Onsekizinci faslın yekûnunu kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

19 Hukuk medresesi masarifi .5 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

20 Tıp medresesi maaş ve ücuratı 88 860 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

21 Tahsisatı fevkalâde 73 335 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Söz 'isterim Paşam! 

(Kabul edildi sesleri) 
Fasıl . Lira 

.22 Tıp Fakültesi ve seririyatlajı masari-
fatı umumiyesi 100 000 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya)-— Efendim! 
Vakit kalmamıştır, bunu akşam ikmal edelim. 

REİS — Gece için başka şeylerin müzakeresine 
karar verdiniz. Şimdi bunu bitireceğiz. Ondan son
ra Müdafaai Milliye Vekilinin teklif ettiği kanunla
rın müzakeresine başlayacağız. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Paşa Hazretler^! 22 nci fasıl hakkında 
söz istiyorum. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
diler! Tıp Fakültesinin nakli meselesi var. Malûmu 
âlini/, bunun için birçok söz söylendi. Bendeniz 
naklinin aleyhindeyim. Aleyhinde olduğumu esbabı 
mucibesi ile serdedecektim. Ancak evvelce bir tak
rir kabul edildi. Bu takrire nazaran ecnebi mütehas
sıslar gelecektir. Birçok tetkikat yapılacaktır. Bütün 
neticelerde Meclise arz edilecek ve Meclisin kararı
na nazaran hareket edilecektir.. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) Akçoraoğlu Yusuf Beyin takriri daha reye 
konmamıştır. . . " • , 

REİS — Evet, efendim, o takrir reye konmamış
tır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY .(Çorum)" — Şimdi 
maksadım şu ki : Bu meselede gerek hastanelerin 
mütehassıs etıbbası ve gerekse ecnebi mütehassısla
rı ve hatta icabederse bütün mesalih erbabı beynin

de reyi âmme müracaat edilmek üzere karar veril
mesini kabul ederim. Fakat yalnız filân veya filân 
tarafından yapılmış olan tetkikat ilö mektebi tıbbi
yeyi Haydarpaşa'dan diğer tarafa najkletmek mesele
sinde Meclisi Âli şiddetle alâkadardır. Şiddetle alâka
dar olması yalnız memleketin sıhhatji cihetinden de
ğil. Bütçe noktai nazarından da alâkadardın Efendi
ler! Mektebi tıbbiyenin Haydarpaşa'dan İstanbul'a 
naklinin masarifini uzun uzadıya arz etmek istemem. 
Şunu söyleyeyim ki, bu mektep filân yere nakledildi
ği zaman aynı sıhhi müesseseleri ister. Bahusus İs
tanbul'da bulunan hastaneler, muaveneti içtimaiye 
hastanesidir. Dikkati âlinizi bu noktaya celbederim. 
Halbuki Haydarpaşa'daki hastane, seririyat hastane
sidir ki, buraya girecek hasta ile oraya girecek has
ta arasında fark vardır. Bilhassa talebenin istifade
si noktai nazarından azim tef avut vardır. O da şu
dur ki: Muaveneti içtimaiye hastaneleri gelen her 
hangi bir hastayı kabul etmek mecburiyetindedir. Bu 
hasta tedavisi için ne kadar uzun müddet isterse ora
da tabiî o kadar yatacaktır. Fakat seririyat hastane
sinde gaye şudur : Hastadan ziyade talebenin istifa-
desidir. Binaenaleyh poligonlara giren hastalardan 
hangisi talebenin istifadesini mucip olursa olsun ora
ya yatırılır. Talebenin istifadesini mucip olmayan 
hastaları muaveneti içtimaiye hastanelerine gönderir. 
Şimdi mektebi tıbbiyeyi oraya nakledersek muave
neti içtimaiyeye ait "hastaneler kalmaz. Bahusus bu
nu iki merhaleye taksim edersek - ki, bunlardan bi
risi talebe yetiştirmek, diğeri yetişmiş bir talebenin 
yani doktorun ihtisasını ve şümulünü, derinliğini 
tezyid etmek - İstanbul tarafındaki hastaneler yetiş
miş etibbanın ihtisasını, şümulünü ve bilhassa derin«-
liğini tezyid etmek için bir müessesedir. 

Bu müesseseleri Tıp Fakültesine verirsek işi tah
tı inhisara almış oluruz. Orada da etıbba yetişecek
tir. Orada da--etıbba ihtisasına tezyid ı edecektir. Bina
enaleyh her zaman ve her zaman mektebi tıbbiye 
İçin ayrı bir seririyat ister. Hulâsa bunlar için çok 
uzun şeyler vardır. Bunu arz etmek. istemem. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Lütfen devam 
ediniz, memleket hastanelerini alabilir miyiz? Alırsak 
hastalar ne olur? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Devamla) — Onlar 
başka. Bunun bir neticei maliyesi dsjha vardır. Has-

- taneler - bilirsiniz ki - belediyelere aittir. Şehremane-
tinin veya belediyelerin bütçesini buradan Meclisi 
Âli tanzime salâhiyattar değildir. Hulâsa bunların 
Heyeti. Umumiyesi .hakkında uzun liıütalâat olabilir. 
Eğer arkadaşlarımızdan bazıları bunda İsrar eder-
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lerse bendeniz gene söz alarak bunlar hakkında ce
vap veririm ve vereceğim. 

Neticei itibariyle bendeniz şunu demek istiyorum 
ki, memleket tababetiyle şiddetle alâkadardır. Mem
leket hayatı ile, kendi nüfusunun kemmiyeti ve bil
hassa keyfiyeti ile şiddetle alâkadardır. Gene bu key
fiyette en çok alâkadar olan etibbadır. O etibbayı 
sellemüsselâm yetiştirmek istemeyiz. Öyle bir tabip 
ki, kalbi ile ihtisası ile Türk Milletine hizmet ede
cektir, (Bravo sesleri) Bunun için, bugün mektebi 
tıbbiye filân yere naklediliyor değil, mektebi tıbbiye 
Haydarpaşa'dadır. Arz ettiğim gibi Avrupa'dan ge
lecek ecnebi mütehassısları, sonra mektebin heyeti 
talimiyesi bunların heyeti umumiyesi yeniden bir 
müzakere açar, karar verir ve o karar buraya ge-
dir, burada tasdike iktiran ettikten sonra nakil mi 
edilir, yerinde mi kalır, ne olursa o vakit o olur. Fa
kat - tekrar arz edeyim - o vakte kadar mektebi tıb
biye Haydarpaşadadır. 

Efendiler! Bir noktayı daha arz etmek isterim: 
Yüksek tabip yetiştirmek meselesi yalnız semt mese
lesi değildir. Bu eğer semt meselesi olsaydı, malûmu 
âliniz 1325 senesinden evvel sivil talebe ile askerî ta
lebe ayrı idi. Sivil talebe Kadırga'da yani İstanbul'un 
tam ortasında bulunuyordu. 1329 senesinde mektep
ten çıkan sivil etibba ile askerî etibbayı mukayese 
edin. Bunu bütün millet hissetmiştir. Yani askerî 
tıbbiyeden daha yüksek efendiler çıkmıştır, yetişmiş
tir. 

Kadırga'dan mezun olanlar ise buna nazaran 
yüksek çıkmamıştır. Eğer semt meselesi münhasıran 
tababeti yükseltmiş olsaydı, Kadırga'dan çıkanların 
daha yüksek olması lâzım gelirdi. Şu halde etibba ye
tiştirmekte semt meselesi en mühim avamilden de
ğildir. Zaten nakil meselesi şey değildir. Bunun bir 
mebdei vardır. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Bir şey söylediniz efendim! İşitmedim. 
Bir tabir kullandınız. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim! Nakil meselesi esas itibariyle mektebi tıbbiye
nin ıslahı meselesinden doğmuş değildir. İslahı me
selesi, bilhassa Heyeti tedrisiye meselesi idi. Bilmem 
bu ondan nasıl istihale etti? Bu çok uzundur. Onun 
için mektebi tıbbiye Haydarpaşa'dadır. Haydarpaşa' 
dan İstanbul cihetine nakli için - mükerreren arz ek
tiğim gibi - Ecnebi mütehassıslar ve mektebin Heye
ti talimiyesi tarafından uzun müzakereler olur, tet-
kikat yapılır ve bu tetkikatın neticesi meclise arz 

edilir, Meclisi Âli karar verir. Yoksa bundan gayrı 
, filân veya filânın tetkikatı neticesi olarak Haydarpa
şa'dan İstanbul'a veyahut başka bir yere nakledenle
yiz. (Alkışlar) 

DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — 
Reis Paşa Hazretleri! Maarif Vekili Beyefendiden 
bir şey soracağım. Efendim! Bu fasılda bir seririyat 
masarifi var. Bu masraf hangi seririyat içindir? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Bütün seririyatların masrafıdır efen
dim. 

DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — 
Malûmu âliniz seririyat mektebi tıbbiyenin hasta
neleridir. Bundan hangi hastaneler maksuttur? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Hepsi beraberdir efendim. Haydarpa-
şa'dakiler, Kadırga'dakiler vesairedekiler. 

HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — Haydarpa
şa'da bugün hastane yoktur. Yoksa bu masraf şehre-
manetinden... 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Haydarpaşa ve Kadırga... 

HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — Şu halde 
Haydarpaşa'da yeniden hastane açılıyor demek... 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Tamamiyle naklinden haberdar değilim 
efendim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Reis Paşa 
Hazretleri! Hakkı Şinasi Paşa Doktor Mustafa Be
yin fikirlerine iştirak ediyorlar ve onu söylemek is
tiyorlar. O suretle zapta geçsin. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim! Müsaade buyurursanız bende
niz arz edeyim. Mustafa Beyefendinin beliğ nutku
nu dinledik. Mesele şuradadır. Yani arz ettiğim gi
bi, yatak meselesidir, seririyat meselesidir. Meselâ 
birisinde (720) yatak vardır. Darülfünunun muhte
lif profesörleri, muhtelif müessesat ve heyeti içtimai-
yelere mensup hastaneleri kendi kliniklerine, kendi 
seririyatlarına davet ederler ki, lütfen yatak alınız 
derler. Talebe oraya devam eder. 

Efendiler! Paris'i nazarı dikkate alırsanız Walt-
gras, Otel Diyö, Pikye vesairesi, bunların hepsi ay
rı ayrı birer teşkilâttır. Bunların hepsi içtimaidir. 
Yalnız Mustafa Beyin, dediği gibi, halk meselesi de
ğildik. Bir kısmı böyle alınmış, bir kısmı da şöyle 
alınmıştır. Büyük hocaların emrine amade olmak 
üzere seririyatlar mevcuttur. Tıp Fakültemiz on beş 
seneden beri (250) yatağın içerisindedir. Demin He-
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yeti Celilenize arz ettiğim gibi bunu bin yatağa iblâğ 
etmek mecburiyeti vardır. Binaenaleyh mesele yatak 
meselesidir. Bundan başka bir şey değildir. Bendeniz 
demin de arz ettiğim veçhile meseleyi uzatmayı is
temiyorum. Arkadaşlar da vaktin geç olduğunu ih
tar ediyorlar. Bununla beraber vaziyeti olduğu gibi 
hüsnü kabul' buyurursunuz. Bunu Hamdullah Suphi 
Beyle beraber gelecek ecnebi mütehassısları ile bir
likte tetkik ederiz. Ne noktai nazar hâsıl olursa ona 
göre hareket ederiz. (Kabul sesleri, birleştik sesleri) 

-DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (istanbul) — 
Efendim! Sıhhiye Vekili Muhteremi yatak meselesi 
diyor. Bugün şehremaneti hastaneleri tabiî fakülte
nin idaresinde olmadığı için, Guraba'ya geride (200) 
yatak kalıyor. Halbuki Haydarpaşa Hastanesinde 
(250) yatak mevcuttur. Sonra Guraba'yı Müslimin 
Hastanesi gariplere, fakirlere mahsus olduğu için, 
orası bir çok malûlleri müzmin hastalığa duçar ola
rak aylarca, senelerce yatan hastaları kabul etmek
tedir. Guraba'yı müsliminde (100) yatak vardır. Hal
buki yalnız Haydarpaşa Hastanesinde (250) yatak 
vardır, yani yatak meselesi mevzuubahis değildir. 

REFİK BEY (Konya) — Paşam! Mesele akade
mi meselesi şeklini aldı. (Handeler) 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır. (Kâfi kâfi sesleri) Müzakereyi kâfi gö
renler el kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Paşa Hazretleri! Takririmi izah etmek üzere söz is
terim. 

REİS — Her şey muvazzahtır efendim! Söz yok
tur. 

Riyaseti Celileye 
Tıp Fakültesinin nakledilip edilmemesi meselesi

nin katî olarak halledilebilmesi için henüz usulü 
dairesinde tetkikatı kâfiye yapılmamış bulunduğun
dan, tatil esnasında Maarif ve Sıhhiye Vekilleri ile 
Avrupa'dan Tıp Fakültesine celbedilecek müderris
lerden mürekkep bir komisyon vasıtasıyle tetkikat 
ve tahkikatı lâzimede bulunularak ve tetkikat sıra
sında nakil meselesi üzerine mütenakıs iddiada bulu
nan etıbbanın efkâr ve mütalâatı da mutlaka dinle
nerek meselenin halle iktiran ettirilmesi ve bu ko
misyon kararlarının berayı tasdik Büyük Millet Mec
lisine arz olunması- lüzumuna Heyeti Celilece bir ka
rar verilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf 

Takrirler 
9. — Çorum Mebusu Doktor Mustafa Beyle ar* 

kadaşlarının; Tıp Fakültesinin seririyatları ile bir
likte Haydarpaşa'da kalması hakkında takriri (4/292) 

Riyaseti Celileye 
Tıp Fakültesinin seririyatları ile birlikte Haydar

paşa'da kalmasını arz ve teklif eyleriz. 
Çorum Çorum 
Mustafa Münür 
Gelibolu Edirne 

Celâl Nuri Hüseyin Rıfkı 
Sivas Sinop 

Ahmet Muammer Yusuf Kemal 
Antalya Ankara 

Ahmet Saki Şakir 
Ankara Kastamonu 
İhsan - Necmettin 
Niğde Sivas 
Galip Ziya 

Konya 
Musa Kâzım 

REİS — Efendim! İki takrirden birisi mutlak 
olarak Tıp Fakültesinin Haydarpaşa'da kalması, di
ğeri emri vakii havi Mustafa Beyin takririni... 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Anlaşıl
madan karar vermeyiniz rica ederim. Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REİS — Anlaşıldı efendim. 
MUSTAFA BEY (Çorum) — Yazan benim, be

nim dimağımda mısınız? 
REİS -r- Seririyatları ile beraber Haydarpaşa'da 

kalmasını teklif ederim diyorsunuz. 
DR. MUSTAFA BEY (Çorum) — Yazan benim. 

Müsaade buyurunuz Yusuf Akçora Bey diyor ki.*.. 
REİS — Onunkini ben anlatacağım. (Handeler) 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen

dim! Bu takriri vermekten maksadım, karar verilin
ceye kadar kalmasıdır. Çünkü, filân zamanda karar 
verilecektir. O zamana kadar, karar verinceye kadar 
Mektebi tıbbiye nerede kalacaktır. Havada mı ka
lacaktır? Demek istiyorum ki karar verilinceye ka
dar Mektebi tıbbiye Haydarpaşa'da kalsın.. Bunu arz 
etmek istiyorum/ 

REİS — Efendim! Benim izah ettiğim budur. 
Mustafa Beyin takriri mutlak olarak Tıp Fakültesi 
seririyatları ile beraber Haydarpaşa'da kalsın; Yusuf 
Akçora Bey şimdiki emri vakii kabul ediyor. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ha
yır, hayır emri vakii kabul etmiyorum. 
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REÎS — Efendim! Şimdi naklolunmuş, orada 
nakledildiği yerde kalsın. Görüşsünler, icap ederse 
geri getirsinler. Diyorlar. Mustafa Beyin takririni re
ye koyuyorum. Çünkü daha kat'î olarak mana ifade 
ediyor. Mustafa Beyin takririni kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Mustafa Beyin takriri kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ben
denizin takririm anlaşılmamıştır Paşa Hazretleri! Şu 
işlerin yapılmasını teklif ediyorum. Mütemmim bir 
takrirdir. Reye konması icabeder. 

REİS — Sizin takririniz şudur efendim! «Tıp Fa
kültesi istanbul'a nakledilmiştir. Şimdilik bu nakil 
vaziyeti kalsın» 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ha
yır, / 

REİS — Dün de böyle izah ettiniz. Zabıtları oku
yunuz efendim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (tzmir) — Reis 
Paşa söylediği zaman izah etmeli idiniz, etmediniz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — De
dim, bağırdım, sen benim söylediğimi benden iyi mi 
bilirsin? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — O za
man sükût ettin, baktın ki iş değişti, şimdi söylüyor
sun. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Onu 
sen yaparsın. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, 22 nci faslı 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

23 Eczacı ve Dişçi Mektepleri 18 744 
REİS — Efendim! 23 ncü fafclı kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

24 Tahsisatı fevkalâde * 20 955 
REİS — Efendim! 24 ncü faslı kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

25 Eczacı ve Dişçi Mektepleri masarifi 10 000 

REİS-— Efendim! 25 nci faslı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Efendim, ikinci maddeyi re
yinize koyacağım. Fasıllara ilâve olunan miktar ye
kûna dahil edilmiştir. 

Madde 2. — 1341 senei maliyesi zarfında Da
rülfünunun müteşekkil bulunduğu tıp, hukuk, edebi
yat, fen, ilahiyat medreseleri ile eczacı ve dişçi mek-

, tepleri masarifi umumiyesi merbut (B) cetvelinde 
muharrer olduğu üzere (743 945) lira olarak tâyin 
edilmiştir. 

REİS — Efendim! Maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeleri okuyoruz : 
Madde 3. — Darülfünun şuebatının varidatı umu-

miyesini teşkil eden ve işbu kanuna merbut (T) cet
velinde gösterilen varidatın 1341 senei maliyesi zar
ımda da ahiz ve tahsiline devam olunur. 

REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Darülfünun ile bilûmum medrese
lere ve dişçi ve eczacı mektepleri masarifi müştere-
kesine ait olup, masarif bütçesinin birinci faslının al
tıncı maddesiyle 2, 3, 4, 5, 6 nci fasıllarına mevzu 
tahsisatın ihtiyaca göre medaris ve mekâtibe sureti 
tevzi ve tahsisi Darülfünun divanınca kararlaştırılır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim! Bu mad
dede fasıllarla maddeleri sayıyor. Bilâhara yanlışlığa 
mahal kalmamak için tasrih etmekliğimiz lâzımdır. 
Malûmu âliniz Darülfünun masarifatı Maliye Ve
kâletinin (C) faslına konacaktı. Geçen gün verilen 
bir kararla Muvazenei Umumiye Kanunu geçti. Bi
naenaleyh yedinci madde olarak bir madde teklif edi
yoruz. Darülfünunun masarifi olan yedi yüz bin li
ranın Maliye Vekâleti bütçesinin (C) faslına ilâvesi 
hakkındadır. Bunun kabulünü rica ederim. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Daimî müderris ve muallimler baş
ka hiç bir vazife deruhte ve hariçte iştigal edemez
ler. Ancak kendi derslerinden maada medaris veya 
mekâtibi âliyede haftada altı saati geçmemek şartıyle 
ders deruhte edebilirler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Da
rülfünunun esasen tatbik etmekte olduğu talimatname 
içinde bu madde vardır. Orada «Darülfünun mü-
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derris, muallim ve muallim muavinleri hariçte hususî 
bir vazife,kabul edemezler. Mahiyeti âliyeyi haiz ol
duğu Meclisi Müderrisince ve Divanca musaddak 
meşgaleler müstesnadır.»' diyor. Burada bu müderris 
ve muallimler çok sıkıştırılmıştır. Öyle zannediyorum 
ki hariçten hiç bir vazife deruhte ve onunla iştigâl 
edemiyeceklerdir. Bazı ilmî heyetler, ilmî komisyon
lar olabilir. Onlar da bu gibi zevatın vücutlarından 
istifade edilmek lâzım gelir. Her halde madde bun
lardan men maksadıyle yazılmamıştır. (Hayır ses
leri) 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA RAGIP BEY (Zonguldak) — Hayır, daimî su
rette hiç bir işle meşgul olamazlar. 

REİS — Efendim Madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — İki medresede müderris veya mual
lim olanlara yalnız bir yerden maaş ve tahsisatı fev
kalâde ve diğer ders için de ücret verilir. 

REİS — Maddeyi reyiniz arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Encümenin getirdiği madde yedinci 
madde olarak okunacaktır : 

Madde 7. — Muvazenei Umumiyeden Darülfü
nuna muaveneten verilecek olan 700 .000 lira Maliye 
Vekâleti Bütçesinin 56 ncı (C) faslına tahsisat olarak 
vaz olunur. 

REİS — Efendim! Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bir de sekizinci madde olarak bir madde teklif 
edilmektedir. 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi zîr maddenin Darülfünunun Bütçe Ka

nununa sekizinci madde olarak kabulünü teklif ve 
rica ediyoruz. , 

İzmir Niğde 
Şükrü Atâ 

İzmir 
Ahmet Münür 

Madde 8. — Avrupa'dan celbedilecek mütehassıs
lar ve Maarif Vekâletinin işbu. mütehassıslarla bilis-
tişare müderrisini mevcude ve âlimlerimiz arasından i 
ayıracağı zevat münhasıran müderrislik unvan ve sa
lâhiyetini haiz olacaklardır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efen
dim! Zam kabul ettik, Ecnebi Mütehassıslar getire
ceğiz ve istedik ki, Darülfünunumuz adam olsun. 
Eğer ecnebi mütehassıslar memlekete geldiği zaman 
bugünkü Heyeti mevcude içerisine birer uzuv olarak 
karışacak ve irabda fazla bir mahal verilmeyecek 
olursa, verdiğimiz paranın zannediyorum, beklediği
miz neticeyi vermesine imkân yoktur. Bendeniz, tek
lif ediyorum, diyorum ki, Maarif Vekâleti makamı
nın bu gelecek -zevat ile bilistişare bugünkü müder
rislerden seçeceği adamlar bu sene için müderrislik 
unvan ve salâhiyetini haiz olsun ve gelecek seneden 
itibaren, bittabi bunların maaşlarını da artıracağız, 
eski Müderrisler gene kalacak, fakat muallim olarak 
vazifelerine devam edeceklerdir. Eğer, Darülfünuna, 
böyle güzide bir heyet tarafından sevk ve idare edi
lir bir vaziyet vermezsek, bu zammımızm büyük bir 
manası olmaz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar! Çok geciktik. Fakat istir
ham ederim; Şükrü Beyin teklifi kabul edildiği tak
dirde, bence tatbikat noktai nazarından iktiham edi
lemez müşkülât vardır. İki müderrisin herhangi bir 
fakülteye geldiğini tasavvur buyurunuz. Bu iki mü
derrisin bütün müderrisler hakkında tahkikat yapma
sı, bir taraftan lisan meselesi noktai nazarından, di
ğer taraftan ihtisas noktai nazarından düşününüz, iki 
mütehassıs kendi bahisleri dahilinde b(izim müderris
leri tetkik edebilirler, diğer bahisleri okutan müder
rislerimiz hakkında bir karar alabilirler mi? Getire
ceğimiz müderrislere bütün bu müderrislerimizi im
tihan et, bunlara müderrislik ver veya verme, diye
bilir miyiz? Bu nasıl teklif, istirham ederim? Biz bu
nu kendi aramızda yapabiliriz. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Şimdi
ye kadar niçin yapılmamıştır? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ni
çin -yapılmamıştır? Siz benden iyi bilirsiniz. Fakat 
son aldığınız kararlarla yapılabilir, talimatname mu
cibince yapılabilir. Evet, müderrislik payesi suiisti
mal edilmiştir. Bu paye herkese verilemez, fakat fi
lân bahsi bilen iki müderris, diğer bahisleri bilen mü
derrisleri tetkik ve takdir edemez ve karar veremez
ler. (Hakkı var doğrudur sesleri) 

REİS — Efendim! Takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 
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Zaten takrir madde olarak teklif edilmiştir. 
SIHHÎYE VEKİLİ REFİK BEY (İstanbul) — 

Efendim! Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun efendim. 
SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (İstanbul) — 

Efendim! Şimdi kabul buyurduğunuz Mustafa Beyin 
takriri mucibince bendeniz yarından itibaren gerek 
Gurabe Hastanesinde, gerek Gülhane Seririyatında 
mevcut ve çalışmakta olan müderrislerin vazifelerine 
hitam vererek Haydarpaşa'ya buyurunuz, diyeceğim. 
(Tabiî sesleri, Meclis karar vermiştir sesleri) 

HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) — Zaten ka
rar verirken seririyat masrafı olarak yüz bin lira da 
konmuştur, hastahane masrafları da vardır. Çünkü 
kabul ettiğiniz bütçede yüz bin lira vardır. 

REİS — Sekizinci maddeyi okuyoruz. 
Madde 8. — İşbu kanun 1 Mart sene 1341 tari

hinden itibaren meriyülicradır. 

ı • W B ı 

2. — Müdafaai Milliye Encümenince (400) nu
maralı kanuna tevfikan terfileri Müdafaai Milliye 
Vekâletinin takdirine terk edilen zevattan Meclis tak
dirnamesi ile taltifleri münasip görülenlerin esamisi
ni muhtevi defterin irsal edildiği hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/441) 

REİS — Var, okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

ve tarih ve numaralı tez
kerelere zeyildir : 

Müdafaai Milliye Vekâletinden mevrut 

. 1341 C : 2 

REİS — Efendim! Madde hakkında Encümenin 
bir tashihi var mıdır? Maddede bir Marttan diyor, 
bir Marttan mı muteberdir? (Evet bir Marttır ses
leri) 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maarif 
Vekili memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim! Kanunun Heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize vaz edeceğim, fakat şimdi vakti
miz müsait değildir. Gece saat sekizbuçukta içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 6,30 

tarih ve 1115 numaralı tezkerede, 400 numara
lı kanuna tevfikan evvelce Meclisi Âliye tak
dim edilmiş olan iki defter muhteviyatından Müdafaai 
Milliye Encümenince tetkik ve terfileri temin edilen 
zevatın bütün muameleleri tespit ve taltiflerinde mües
sir olan nokatı nazar derpiş olunarak Meclis takdir
namesi ile taltiflerinde isabet görülenler hakkında tan
zim olunan defter tevdi edilmiş olmakla muktezası-
nın müstacelen ifasına ve neticesinin imhasına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

ÎKlNCÎ CELSE 

Bcd'i Müzaker; t; Saat : 9,35 

REİS : Reis Vekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahip), Hakkı Bey (Van) 
» 

REİS — Efendim! Celse açıldı. Müstacel evrakı varide var, arz edeceğiz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 
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Rütbesi 

Erkânı 
» 
» 
» 

Süvari 

» 

Harp Miralayı 1 

» » 

» » 
» > 

Miralayı 

» 
Mütekait Piyade Miralayı 

Piyade Miralayı 

Tabip Miralayı 

Mütekait Nakliye miralayı 

Süvari Kaymakam 

Piyade Kaymakam 
Topçu Kaymakam 

Süvari 

Süvari 

Piyade 

Kaymakam 

Kaymakam 

Kaymakam 

Topçu Kaymakam 
Süvari Kaymakam 

Piyade Kaymakam 

Piyade Kaymakam 
Erkânı Harp Binbaşı 

Mütekait Erkânı Harp Binbaşı 

Piyade 

» 

» 

» 
,» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

»: 

Erkânı 

Binbaşı 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

»' 1 
» 

» 
» 

» 

» 
Harp Yüzbaşı 

447 

48 

49 
50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 
64 

65 
66 

67 

68 

69 

70 
71 

72 
73 
74 

75 

76 

477 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

Esami 

Cavit Bey Yâkup Kemal Edirne 317-14 
Mustafa Bey Ömer Muğla 316-21 
Hüseyin Hüsnü Bey Abdullah Taşköprü 318-12 
Kenan Bey Osman Nuri Yüksek Kaldırım 318-7 
Akif Bey Fazlı Debre 312-46 
Süleyman Sabri Bey Nazif Manastır 311-B-50 
Şerif Bey Faik Pazarcık 314-94 
Osman Bey Edip Küçükmustafapaşa 315-216 
İbrahim Ethem Bey Talî - İstanbul 309-17 
Osman Bey Ahmet Harput 309-1 
İbrahim Ethem Bey Osman Sivas 313-24 
İsmail Hakkı Bey Rüstem Şumnu 315-353 
İsmail Hakkı Bey Mehmet Şumnu 316-13 
Hacı Remzi Bey Hacı Hüseyin Yeniçeşme 311-C-l 
Mehmet Atıf Bey İsa Nuri Girit 414-48 
Hacı Şükrü Bey Mahmut Nedim İstanbul 316-380 
İsmail Ferahim Bey Abdüsselâm İstanbul 313-191 
Yakup Cemal Bey Mahmut İstanbul 311-C-29 
Hasan Hakki Bey Arif Malatya 312-91 
Ömer Lütfi Bey Hüsnü Şehzadebaşı 316-25 
Selâhattin Efendi Hayri Halep 323 Piya - 23 
Recep Bey Muşta Kocamustaf apaşa 323 Piya - 44 
Ahmet Nazım Efendi Naim Manastır 324-95 
Halil Efendi Mustafa Fındıklı 325-90 
Şevket Efendi Tahsin Toptaşı 319-519 
Hüseyin Hâmit Efendi Mahmut Divrik 315-301 
Emin Efendi İbrahim Sivas 321-340 
Abdüllâtif Efendi Mehmet Harput 317-326 
Osman Hazım Efendi Abdüllaziz Erzurum - 323-443 
Salim Nuri Efendi Abdullah Kemah 315-365 
Ali Rıza Efendi Bin Mehmet Trabzon 312-148 
Tahsin Efendi Tufan Necati Trabzon 319-492 
Ömer Lütfi Efendi Cemil Vidin 316-311 
Ali Rıza Efendi Mustafa Cesrimustaf apaşa 311-158 
Ahmet Şevket Efendi Hüseyin İstanbul 316-283 
Ali Recai Efendi Sadık Kartal 316-250 
Mehmet Şefik Efendi Tevfik Van 327 Piya - 1 

Kaçıncı defa 
takdirname 

ile inha 
edildiği 

Birinci 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
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Rütbesi 

Erkânı Harp Yüzbaşı 
» » » 

Piyade Yüzbaşı 
Süvari Yüzbaşı 

. » »' 
Piyade » 
Topçu Yüzbaşı 
Süvari Yüzbaşı 
Topçu Yüzbaşı 
Piyade Yüzbaşı 

Piyade Yüzbaşı 
» » 

Süvari Yüzbaşı 

Piyade Yüzbaşı 
»' » 
» » 

Süvari Yüzbaşı 

Piyade Yüzbaşı 
» » 
»! » 
» » 
» » 
»> » 
» » 

» » 
» » 
» » 
»' » 
» » 
»' » 
» » 

Mütekait Kol Ağası 

» Süvari Yüzbaşı 
Topçu Mülâzımıevvel 
İstihkâmı Mülâzımıevvel 
Topçu Mülâzımıevvel 

» » 
» » 

Topçu Mülâzımıevvel 
» »' 

Muhabere Mülâzımıevvel 
İstihkâm Mülâzımıevvel 

» » 

84 
85 

86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 
93 

94 
95 
96 

97 
98 
99 

1 500 
501 
502 
503 
504 

505 
506 

1 507 

508 
509 
510 
508 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 

24 
25 
26 

Esami 

Ömer Lütfi Efendi Mehmet Şükrü Erzincan 327 Yiya - 15 
Ali Raşit Efendi Yusuf Bayburt 326 Piya 18 
Mehmet Tevfik Efendi İbrahim Hoîgoriçe 328-B-388 
Ramiz Efendi Bayram Üsküp 328-B-4 
Ahmet Efendi Ahmet Aboraçe 325-61 
Sıtkı Efendi Hüseyin Erzurum 330-H-75 
Mehmet Nusret Efendi Mehmet Ali Erzurum 330-H-21 
Yusuf Efendi Mustafa Mısır 331-48 
Ahmet Sururi Efendi Ali İstanbul 327-13 
Hüseyin Halet Efendi Asım Diyarbekir 338-B-187 
Hasan Tahsin Efendi Şükrü Bozok 331-490 
Edip Nedim Efendi Hayri Erzurum 331-454 
Mehmet Şevki Efendi Aziz Köprülü 328-B-20 
îdris Efendi Hasan İstanbul 331-259 
Mustafa Asım Efendi Rıza Kesriye 328-C-120 
Mehmet Zekâi Efendi Ömer Lütfi Haseki 331-428 
Celâl Efendi Mustafa Cesri Ergene 326-35 
Mustafa Tevfik Efendi Mustafa Kozan 322-292 
Kâmil Efendi Maksut Varna 322-170 
Galip Efendi Abdülhalim Manastır 322-308 
Ahmet Turhan Efendi Mehmet Akif Malatya 324-158 
İzzettin Efendi Mehmet (Karahisar) 324-17 
Mehmet Beşir Efendi Sadullah Kafkasya 324-239 
Mehmet Şükrü Efendi Salih Niğde 319-265 
Mehmet Emin Efendi Hacı Saim Eğin 324-461 
Fettah Efendi Mehmet Süleymaniye 326-174 
Cevat Efendi Refik İstanbul 328-B-309 
Eşref Hıfzı Efendi Abdullah Taşköprü 327-19 
Hüsnü Efendi Ali Kayseri 325-51 
Ahmet Talât Efendi Hâmit Kadırga 328-114 
Mehmet Nevzat Efendi İbrahim Üsküp 319-394 
Mehmet Nuri Efendi Ahmet Sinop 307-173 
Bedri Efendi Cafer Taşkasap 325-26 
Mehmet Selâhattin Efendi Hüseyin Diyarbekir 332-97 
Bahattin Efendi Hasan Bulgurlu 334-6 
Ferruh Efendi Yusuf Kenan Vefa 332-N-l 
Nazmi Efendi Ahmet Yafa 334-14 
Bahri Efendi Ali Adana 330-N-48 
Hasan Hilmi Efendi Raif Manastır 333-275 
Mehmet Emin Efendi Mehmet Trablusgarp 333-400 
Mehmet Kenan Efendi Ali Haydar İstanbul 332-N-32 
Süleyman Fahri Efendi Mustafa Kırcaali 331-22 
Sabri Efendi Mustafa İstanbul 330-H-107 

Kaçıncı defa 
takdirname 

ile inha 
edildiği 

Birinci 

» 
» 
» 

» 
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Rütbesi 

Piyade Mülâzımıevvel 
Topçu Mülâzımıevvel 
Piyade Mülâzımıevvel 

» »' 
Topçu Mülâzımıevvel 

» » 
Piyade Mülâzımıevvel 
Topçu Mülâzımıevvel 
Süvari Mülâzımıevvel 
Topçu Mülâzımıevvel 1 
Piyade Mülâzımıevvel 

» >̂  
:» » 

Muhabere Mülâzımıevvel 
Topçu Mülâzımıevvel 
Piyade Mülâzımıevvel 
Topçu Mülâzımıevvel 
Piyade Mülâzımıevvel 
Nakliye ihtiyat Mülâzımısani 
Topçu İhtiyat Mülâzımısani 
Piyade İhtiyat Mülâzımısani 1 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

536 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

547 

Esami 

Muhittin Efendi İbrahim Hakkı Trabzon 331-624 
Hâmit Efendi Mehmet Pirzrin 331-N-74 
Bahattin Efendi Seyit Halep 333-245 
Ahmet Esat Efendi Hüseyin Sabri İstanbul 333-242 
Arif Efendi ibrahim Ethem Saraçhane 331-N-139 
Mehmet Kemal Efendi Mehmet İstanbul 332-N-30 
ibrahim Hakkı Efendi Mehmet Trablusgarp 335-55 
Ishak Efendi Zübeyir Kosova 334-N-10 
Fuat Efendi İbrahim Bursa 335-3 
Mehmet Remzi Efendi Hüsnü İstanbul 331-N-27 
Hâlit Efendi Abbas Humus 332-173 
Osman Nuri Efendi Hüseyin Şehreminini 333-255 
Mehmet Efendi Mustafa Adapazarı 332-191 
Canip Efendi Bini Hüseyin Erzurum 331-4 
Mehmet Bahattin Efendi Galip İstanbul 330-N-65 
Mehmet Hamdi Efendi İsmail Eskizara 333-426 
Mehmet Efendi Rıza Gence - Mülteci -
Naci Efendi Hilmi Menteşe 337-56 
Mehmet Hulûâ Efendi Mustafa Ankara 7 072 
Necmettin Efendi Tevfik Trabzon 17 846 
Seyfettin Efend'i Şemsettin Trabzon 21 636 

Kaçıncı defa 
takdirname 

ile inha 
edildiği 

» 
» 
» 
» 

Birinci 
» 
» 

ÂRlF BEY (Eskişehir) — Yekûn kaç kişidir? 
MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİL! RECEP BEY 

(Kütahya) — Efendiler! Meclisi Âlinin muhtelif 
muamelâtına nazaran terfî veya takdirname ile tal
tifleri icrai vazifesinden dolayı vekâlete taallûk eden 
defterde yekûn adedi ne olduğuna dair katî bir şey 
arz edemeyeceğim. Fakat şunu arz edebilirim' ki, 
burada isim yüz birdir. Bize havale edilmiş olan ze
vat miktarının takriben nısfıdır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bir sual soracağım 
efendim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Bize havale edilmiş olan zevattan yüz-
bir zatın takdirname ile taltifleri Meclisi Âliye tek
lif ediliyor. Terfi ile taltiflerinin vekâletçe yapılması 
mukarrer olan miktar bundan fazladır. Nısfından 
fazlasını terfian teklif edeceğiz demektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
400 numaralı kanun mucibince Müdafaai Milliye 
Encümenine bir defter verilmişti. Bu defter
de müstehakkı terfi olanlar ile müstehakkı tal
tif olanları encümen tefrik etmiş, mazbata

sını Meclisi Âliye vermiştir. Meclisi Âli bunu tasdik 
ettikten sonra vekâlet bu hususta başka ne suretle 
müessir olacaktır? Yani Encümen müstehakı terfi 
olanlar ile takdirname ile taltifleri icabedenleri ayır
mış ve bu esas Meclisçe de kabul edilmiştir. Şimdi 
tekrar bu ne olacaktır? 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKIL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem Süleyman Sırrı Bey arka
daşımızın en esaslı bir meselede zuhûl eylediklerini 
mukaddemei kelâm olarak arz ederim. Çünkü Mec
lisi Âli buyurdukları gibi, şu kadar zevatın terfiine 
karar vererek bu terfii emri vâki halinde tatbikini 
Müdafaai Milliye Vekâletine tebliğ etmemiştir. Ger
çi bazı alâkadarlar meseleyi gazetelere bu suretle 
aksettirerek emri vâki yapmak istemişlerdir, Haki
kat böyle değildir. Ya Süleyman Sırrı Bey burada 
değillerdi, yahut bu bapta ceryan eden zabtı oku
mamışlardır. Mesele Encümenden Mjeclisi Âliye arz 
edilen mazbatada, terfileri teemmül edilen, mütalâa 
edilen tarzında zikredilmiştir. Bundan başka burada 
encümen namına Meclisi Âliye izahat veren Rüştü 
Paşa Hazretleri, bu meseleyi burada jgayet sarih ola-
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rak tenviren arz etmiştir ve hakikate de bundan iba
rettir, 

Malûmu âliniz terfi vazifesi vekâletin hakkı icrai-
sine müteallik olan bir vazifedir. Takdirname ile 
taltifleri teklif edilenleri Encümeni Âliniz tetkik 
ederken, şu miktar zevatın da takdirname fevkinde 
taltiflerini mütalâa ettik. Fakat bu terfilerin sicil ah
vallerine münasebatı mevkiiye vazifelerine vesaireye 
nazaran bunlardan icabedenlerin terfii Müdafaai 
Milliye Vekâletinin takdirine muallâktır. Diğerleri
nin takdirname ile taltifleri mevzubahistir, demiştir. 
ihtiyaten yanıma aldığım o güne ait zabtın bu kıs
mını Süleyman Sırrı Beyefendiyi ikna için okuya
yım: 

(Hizmetten dolayı terfia müstehak zabıtanın ade
di pek çoktur. Fakat hepsini terfi ettirmek için aynı 
miktarda münhalât yoktur. Hepsini terfi ettirirsek 
açıkta kalacaklar ve bugünkü tahsisatı dahi alama
yacaklardır. Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekâleti 
mevcut münhalâtı nazarı dikkate alarak hizmetlerin 
derecesine göre muayyen bir kimin terfii ile diğerle
rinin kamilen takdirname ile taltifini muvafık gör
müş ve Encümeninize gönderilen teklif varakalarını 
tetkik etmiştir. Bu tetkikat esnasında nisbeten fazla 
hizmeti görülenlerin mevcut münhalâtı yerleştirilmek 
üzere terfiileri encümence mütalâa olunarak serde-
dilmiştir. Bunların terfi edip etmemesi her halde 
Müdafaai Milliye Vekâletinin kararına vabestedir. 
Kat'i olarak bunların terfiine encümenimiz karar 
vermemiştir. Hizmetlerine nazaran terfie şayan görü
lenler mütalâa tarzında vekâlete yazılmıştır.) Zanne
diyorum, bunu okumakla sizi tatmin ettim. Encüme
nin mütalâası bu olduğu gibi, hakikati kanuniye ve 
vaziyeti hukukiye de bunu âmirdir. Malûmu Âliniz 
Meclis, Zabıtanın terfiine karar vermez. Bu, Mecli
sin hudut ve vazaifinde dahil değildir. îcrai vazaif 
vekâlete aittir. 

AKİF BEY (Eskişehir) — Arkadaşlar! Pek iyi 
derhatır buyurursunuz ki, bundan takriben birbu-
çuk sene evvel Heyeti Celileniz 400 numaralı bir ka
nun kabul etmişti. Bu kanunun istihdaf ettiği gaye 
şu idi : 

Mücadelei Milliye esnasında hidematı fedakâra-
nesi mesbuk olan ümera ve zabitandan bütün Müca
delei Milliye esnasında hiç bir terfi etmemiş olanlar 
bir defaya mahsus olmak üzere terfi suretiyle veya 
takdirname ile taltif edilecekti. Bu kanun çıktıktan 
sonra Müdafaai Milliye Vekâleti ordulara bir tamim 
yapmış - bu kanun takriben Kanunusani nihayetinde 

çıkmıştı - binaenaleyh Mayısa kadar bu gibi terfi ve 
taltifi iktiza eden zabıtanın teklif ve inha varakala
rının Müdafaai Milliye Vekâletine gönderilmesi ta
mim olunmuştu. Nisan nihayetinde takriben beş altı 
.yüz kadar zabıtanın bu suretle inha edilmiş ve daha 
tevali edeceği de anlaşılmıştı. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Kadroda yer 
olmak üzere. 

ARİF BEY (Devamla) — Müdafaai Milliye Ve
kâleti bu arkadaşların kanundaki sarahata binaen 
terfilerini veya takdirname ile taltiflerini Heyeti Ce-
lileye arz etmesi vazifesi iktizasından idi. Takriben 
bir buçuk ay evvel Fethi Bey zamanında (461) za
bitten mürekkep bir defter Heyeti Celilenize takdim 
kılınmış idi bu defteri Heyeti Celileniz Müdafaai 
Milliye Encümenine tevdi buyurmuştu. Encümende 
bendeniz de bulunuyordum. Bu, (461) zabitin teklif 
ve inha varakalarını tetkik ettiğimiz zaman içinde 
hakikaten derecei hizmetleri takdirnamenin fevkinde 
bir çok arkadaşlar olduğu nazarı dikkatimizi celbetti. 
Bunun üzerine Müdafaai Milliye Vekili Fethi Beyden 
ve muamelâtı zati yeden keyfiyeti istilâm ettik. Niçin 
bunları terfie lâyık oldukları halde terfi ettirmediniz? 
Dedik. Dediler ki, münhal yoktur, münhal olmadığı 
için terfi ettiremedik. Filhakika münhal yoktu. Çün
kü Mayısta bir terfi defteri çıkmıştı ve o defterde 
(700) küsur zabit terfi etmişti. 

Şimdi Heyeti Celilenize arz etmek isterimki; ter
fi eden (700) küsur zabit, 1339 senesinden sonra ce
vazı istihdam karariyle Anadoluya gelmiş olan üme
ra ve zabitandır. Müdafaai Milliye Vekâletinin, Mü
cadelei milliye esnasında birçok hizmet ve fedakârlığı 
görülen zabitanın terfiini bir tarafa bırakarak ikinci 
derecede terfii müstelzim olan bu (700) küsur zabiti 
birden terfi ettirmesi bittabi bütün münhalâtı ka
patmıştır. Hatta kadrodan fazla terfiat yapılmıştı. 
Bundan, bilmünasebe Müdafaai Milliye Bütçesi mü
zakere edilirken bahsetmiştim ve Muvazenei Maliye 
Encümenin de orada kaydı mevcuttur. 

Arkadaşlar! Hiçbir zaman Müdafaai Milliye Ve
kâletinin, vazife ve icraatına müdahale etmek hatı
rımdan geçmez. Yalnız Mücadelei milliye esnasında 
hakikaten birçok fedakârlığı ve hidematı mesbuk 
olup, 4 - 5 seneden beri mağdur kalmış olan bu ar
kadaşların terfii cihetine gidilmiyerek, bendenizce 
ikinci derecede haizi ehemmiyet olan diğer arkadaş
ların küllî miktarda terfi cihetine gidilmesi doğru de
ğildi, bu, Müdafaai Milliye Vekâletince yapılmış bir 
hata idi. Müdafaai Milliye Vekâleti evvelemirde bu 
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arkadaşları terfi ettirmeli idi. Sonra şayet münhal 
kalırsa ondan sonra İstanbul'dan cevazı istihdam ka
rarı ile gelmiş olanları terfi ettirmeli idi. Bunu yap
mamıştır. Heyeti Celilenizden bir dakika mücadelei 
milliyenin en buhranlı devirlerini tahattur buyurma
larını rica ederim. Pek iyi derhatır buyurursunuz ki 
İzmir, Aydın, Manisa havalisini işgal eden Yunan
lılar yeni taarruza hazırlanıyorlardı. Cenupda Pozan-
tıda, Antep havalisinde Fransızlarla muharebeler, 
müsademeler devam ediyordu. (Onlar malûm şeyler 
sesleri.) 

ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — Neyi müza
kere ediyoruz Reis Bey, Ruznameye alındı? İstizah 
takriri versin. 

ARİF BEY (Devamla) — Efendim! Heyeti Celi-
leniz tarafından müdafaai Milliye Encümenine berâyı 
tetkik gönderilmiş olan 461 zabitin hukukundan bah
sediyorum. Ruznameye alınmamış ise o başka, mü
zakeresi olurken, sözümü söylerim. Fakat bu bapta 
söz söylemeyi kendim için vicdanî bir mecburiyet 
addediyorum. Tabiî reye konacaktır. Bunun hakkın
da söylüyorum. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bunun hakkında fikriniz nedir? Arif 
Beyefendi. Son cetvelin isabet, ademi isabeti hakkın
da mı? Bunu söyleyiniz. 

ARİF BEY (Devamla) — Bu takdirnameler hak
kında söylüyorum. Birçok arkadaşlarımız mağdur 
kalmışlardır. Hizmet ve fedakârlığı mesbuk olan bu 
arkadaşların terfi ve taltifi de heyeti celileye teret
tüp eden vazifei mühimmedir. Bunun çaresine baka
lım. Münhalât yok ise, bu arkadaşları terfiden bırak
maya elbette Heyeti Celileniz razı olmıyacaktır. Bir 
çare arz edeceğim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Hangilerini? Umumi değil, bugünkü 
bu mevzu üzerinde söyleyiniz. 

ARİF BEY (Devamla) — Bu mevzu üzerinde 
söylüyorum, efendim. Bu, 461 zabiti tetkik ettik. 
Bunların içinde ikiyüz küsuru terfie müstehaktır. 
Ama münhalât yokmuş. Münhal olduğu zaman ter
fi ettirsinler. Fakat bunların hukuku müktesibelerini 
tutup ceffel kalem atmak bendenizce doğru değil
dir. Bunu Heyeti Celilenize arz için kürsüye çıktım. 
Şimdi müzakere mevzuu değil ise ruznameye alındı
ğı zaman mâruzâtta bulunurum. 

REİS — Efendim! 400 numaralı kanun, takdir
name ve terfi ite taltife ait şeraiti muhtevidir. Tak
dirname ile taltifin usulü icraası, takdirname ile tal

tif Kanununda musarrahtır. Müdafaai Milliye Vekâ
letinin inhası ile Büyük Millet Meclisince tasdik edi
lir. Terfiler ise, mevcut usulü mevzujaya tevfikan za-
bitanın haiz oldukları şeraite göre Müdafaai Milliye 
Vekâletince icra edilmektedir. Binaenaleyh takdirna
me ile taltifler hakkında evvelce gelen listeleri Mü
dafaai Milliye Encümeni tetkik etmiş ve bunlar ara
sında fazla hizmetleri görülenler hakkında terfi mü
talâası serdetmiştir. 

Binaenaleyh takdirname ile taltifler hakkında En
cümence tertip edilen liste Heyeti Çelilenizce tasdik 
edilmiş» gitmiş, şimdi de terfie ait olan aksamdan 
takdirname ile taltiflerine lüzum göıfülen kısmı Mü
dafaai Milliye Vekâleti tefrik etmiş, getirmiş, Müda
faai Milliye Vekâleti bunların esase$ takdirname ile 
taltiflerini kabul ettiği halde, Encümen tarafından 
fazla hizmet gördüğünden dolayı terfi mütalâası ser-
dedilmiş idi, binaenaleyh başka müzakere edilecek 
mevzu yoktur. Reye konacak bir tezkeredir. Arif 
Beyefendi tevzi esasına ait mütalâa dermeyan etti
ler. Bu sureti umumiyede bir mevzudur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Reis Bey! Bu şimdi 
Encümene tevdi buyurulacak mı? 

REİS — Efendim! Evvelce Encümene gitmiştir, 
tetkik edilmiştir ve Encümen fazla I hizmetleri görü
lenlerin terfi ettirilmesi mütalâasını I serdetmiştir. Bu 
terfi mütalâası serdedilenlerden bir kısmının takdir
name ile taltifi tekrar Heyeti Celilenize inhaen gel
miştir. Binaenaleyh tekrar Müdafaai Milliye En
cümenine tevdiine lüzum yoktur. Terfi hakkın
da sureti umumiyede mütalâa dermeyan etmek, 
ona ait esas mevzua müstenittir. Binaenaleyh tezke
reyi reye vaz edeceğim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Bendeniz 
arz ediyorum ki, Müdafaai Milliye Vekâletince iade 
edilmiş olan arkadaşlar içinde kendi! kanaatime göre 
müstehakı terfi olanları vardır. Eğer, münhal olma
dığından dolayı vekâlet bunların terfii cihetine git
memiş ise, çok rica ve istirham ediyorum bunların 
münhal vukuunda terfileri cihetini nazarı dikkate al
sınlar, bütün maruzatımla istirhamın} bundan ibaret
tir. Yani bu arkadaşlar içinde hakkakten, bihakkın 
terfie kesbi istihkak etmiş ve birçoki senelerden beri 
bekleyen arkadaşlarımız vardır. Eğer münhalât ol
madığından dolayı bunların terfii cihetine gidilmemiş 
ise çok istirham ediyorum, münhal (vukuunda naza
rı dikkate alsınlar ve bunların terfilerin! icra et
sinler. Başka bir istirhamım yoktur.) 
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MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Söz istiyorum Reis Bey. 

REÎS — Buyurunuz. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Mesele Arif Bey efendinin be
yanatı iîe çok ince ve nazik bir mahiyet almıştır. Arif 
Beyefedi diyor ki; 400 numaralı kanunun derpiş et
tiği ahkâm ve şeraiti haiz olarak hükümetin yaptığı 
terf ilere nisbetle, terfie müstehak daha fazla zabıtan 
vardır ve bunlar duçarı gadrolmuştur. Bu noktada mü
saadenizle arkadaşlar! iki mühim ve büyük vazifenin 
tevhidi noktasında Arif Beyefendinin gayet ağır bir 
ihmal yapmış olduklarını işaret etmeden geçemiyece-
ğim. Arif Bey bir defa Mebusturlar. Ciheti Mülkiye
ye ait olduğu gibi, Ordu teşkilâtına ait hakkı itirazları 
tamamen yerindedir. Esas olarak buna itirazım yok
tur. Fakat aymzamanda Muhterem Arkadaşlar! Her 
Mebusun Dairei ruiyetine, sahai idrakine dahil ol
duktan daha fazla mazhariyet olmak üzere Arif Bey
efendi aymzamanda askerdirler. Ordunun nezaketini 
daha iyi bilirler. Muhterem arkadaşlar! Müdafaai Mil
liye Vekâleti, 400 numaralı kanunun derpiş ettiği fev
kalade terfi, taltif ve sair vazaifi usulünde ve tamamen 
nisabı hak dahilinde ifa etmiştir. Arif Beyefendi, bu 
kanunun mucibince terfi haklan olan bir takım zabı
tanın duçarı gadrolduğunu burada ifade etmek su
retiyle ordu zabıtanı içerisinde onların vazifelerini 
haklarını yerine getirmekle mükellef olan vekâletin 
bu vazifeyi ifa etmediği zehabını ordunun bir kısım 
zabitanına vermek hatayı azimini irtikâb etmiştir. 
(Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar! Mebusuz. Büyük, âlî va
zifemiz vardır. Oüyük haklarımız, ve büyük hakkı ke
lâmımız vardır. Fakat arkadaşlar! Mebus olmakla 
beraber herkes gibi bu vatanın evlâdıyız. Aymzaman
da söylediğimiz sözler ordu gibi bu memleketin harisi 
namus ve intizamı olan bir camia içerisinde bazı za
bıtanın haklarının çiğnendiği davası ile teşevvüş ve 
itimatsızlık ika etmek iyi bir hareket olamaz. Haksız 
ve hesapsız sözleri ebediyen kabule lâyık görmem. 
(Bravo sesleri) 

ARÎF BEY (Eskişehir) — O sizin kendi telakki
niz. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
(Devamla) — Kendi telakkim değil, sizin söylediğiniz 
sözün tamamı ile neticei ameliyesi ve neticei fikriye-
si bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar! Arif Beyefendi bazı şeyler 
söylediler. Sözleri baştan aşağı batıldır. Bu butlanı 

ufak misallerle izah edeceğim. Arif Beyefendi diyör-
larki, 400 numaralı kanunun icabatı olan terfiler var 
iken, Müdafaai Milliye Vekâleti bu 400 numaralı ka
nun icabatını yapmadan evvel diğer bir takım zabitanı 
terfi ettirerek kadroları doldurmuştur. Muhterem ar
kadaşlar! 400 numaralı kanun ve onun icabatı olan tal
tiflerin inhaları tetkik edilmekte iken, geçen sene zar
fında, senei kâmile zarfında her sene çıkması mutad 
olan terfi defterlerinin behamahâl tehiri lâzımdır di
ye, bir esas ve bir usûl vaz edebilir mi? 400 numaralı 
kanun mucibince bazı zevatın hakları tamamen tes
pit edildikten sonra ihtimalki terfi edecekler, ihtimal-
ki takdirname alacaklardır. Bu ihtimali derpiş ederek 
bu kanun mucibince bir takım terfiler olmak ihtimali 
vardır diyerek terfi zamanı gelmiş, terfie istihkak kes-
betmiş, kıdemi, sicil müddeti gelmiş olanların uzun 
müddet tehiri muameleleri nasıl caiz olur? Sıra bek
leyen hak sahiplerini o muamelenin neticesine kadar 
terfi ettirmiyeceğiz ve haklarından malınım edeceği? 
öyle mi? Böyle bir şey söylemeye Arif Beyin hakları 
var mıdır? (Hayır sesleri) Bir taraftan diğer tetkikat 
yapılırken, diğer taraftan da kıdemi gelmiş, terfie is
tihkak kesbeden zabitan elbette terfi edeceklerdir. Ve 
Müdafaai Milliye Vekâleti de bu suretle hareket et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım! Tekrar ediyorum, bu 
nazik bir meseledir ve şunu arz edeyim ki bu defteri 
buraya arz ederken Müdafaai Milliye Encümeninin 
gayet asil bir ruhla tertip edip, bir mütalâa şeklinde 
bize verdiği defteri, azo.rni derecede ve icabeden kava-
nin ve nizamata tevafuk edecek veçhile, icabeden ma-
kamat ile, icabeden zevatla uzun uzadıya görüşüle
rek defterlerin inhaları, takdirleri tamamen tetkik edi
lerek ve icabı halinde satırlar üzerinde tevakkuf ve 
tetkik olunarak hareket edilmiştir. Bu mevzuda bun
dan daha fazla söz söylemek mevkiinde değilim. Or
duya mensup olan her zabit, her zat büyük bir mev
kii hürmettedir. Bu böyle olmakla beraber bir mua
mele yapılırken ve bir kanunun tarifatı dahilinde iş 
görülürken bazıları terfi eder, bazıları takdirname alır. 
Hatta bazıları takdirname inhası olduğu halde, ka
nuna muvafık tarifatı olmadığı için, takdirname de 
almayabilir. Bütün inhalarda bu usul vardır. Fakat 
öyle olmakla beraber terfi etsin, etmesin ordunun bü
tün zabitanı ve bütün mensubini aynı mevkii asalet ve 
hürmette insanlardır. Vekâlet, bunun bütün mesuli
yetini deruhte eder. Bu nazik mesele hakkında daha 
soracağımız, istizah edeceğiniz sözler varsa, daha faz
la münakaşa edeceksek çok istirham ederim, derhâl 



t : 108 21 . 4 . 1341 C : 2 

bir celsei hafiye aktolunsun. İşin daha başka müzake
reye tahammülü yoktur. 

Sonra efendim, Arif Beyin ikinci bir hatasını da 
tashih edeyim. Rüştü Paşanın bu kürsüye çıkıp da En
cümen namına bunları vekâleti aidesi tetkik etsin, usu
lü dairesinde vaziyetin icabı olan terfileri vesaireyi 
yapsın dedikleri zaman. Arif Bey müşarünileyhe hita
ben, ben bunu size mahsus sordum, bu zapta geçsin 
ve bu fikir tespit edilsin, demişti. Şu halde biz Arif 
Beyin tespit ve arzu ettiği fikri yerine getirmiş olduk. 
Şu halde itirazları hangi noktadadır? Duçarı gadrol-
muş bir çok zabitandan hakiki olarak bahsediyorlarsa, 
hemen bir istizah takriri versinler, bir celsei hafiyede 
bütün mesuliyeti kabul ederek izahat vermeye ama
deyim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Sual soracağım. Bu 
terfi, takdirname meselesini yaparken Erkânı Harbi-

3. — EVRAKI 

Tezkereler 
5. — Mücadelei Milliye esnasında maksadı ulvi-

n'n istihsali için hidematı fedakâraneleri mesbuk olan 
yirmibeş zatın istiklâl madalyası ile taltifleri hakkın
da Başvekâletten mevrut tezkere (3/442) 

RElS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

6. — Mücahedei milliye esnasında Çatalca'da 
maksadı ulvinin istihsali için hidematı fedakâraneleri 
meşhud olan onbir zatın istiklâl madalyası ile taltif
leri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/443) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

7. — Mücahedei milliye esnasında maksadı ulvi
nin istihsali için fedakârane hizmetleri görülmüş olan 
seksen zatın istiklâl madalyası ile taltifleri hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/444) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

8. — 400 numaralı Kanuna tevfikan alâkadar ma
fevk makamat tarafından vukubulan inha üzerine 164 
zatın takdirname ile taltifleri hakkında Başvekaletten 
mevrut tezkere (3/445) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

9. — Mücahedei milliye esnasında maksadı ulvi
nin husulü için hizmet ve fedakârlıkları meşhud olan 
dört zatın istiklâl madalyası ile taltifleri hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/446) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

yei Umumiye Reisi Paşa Hazretleri ile görüşülmüş 
mütalâası alınmış mıdır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Yalnız Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
ile değil, dairedeki amik tetkikattan başka büyük 
cephelerde yüksek kumanda mevkileri işgal eden ve 
elyevm büyük mevkileri işgal eden zevat ile ve hatta 
derecesine göre icabında isim isim ve! inhalarının sa
tırları üzerinde tevakkuf ederek ve bütün muamelât 
derpiş edilerek bu defterler vücuda getirilmiştir. Bu 
mevzu artık reye konacak mevzudur. Takdirname 
ile taltifleri icra edilecekler bu listede esamisi muhar
rer olan zevattır. Binaenaleyh bunu reye arz etmek
ten başka mevzuu müzakere yoktur. 

REİS — Efendim! Tezkereyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

VARİDE 

10. — Mücahedei milliye esnasında maksadı ulvi
nin temini için muhtelif cephelerde bilfiil hizmetleri 
msşhud altmışaltı zatın istiklâl madalyası ile taltif
leri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/438) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 
9. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 se

nesi Bütçesine faslı mahsus olarak beşyüzelli. bin lira 
ilâvesi hakkında (1/709) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Efendim! Encümen tarafından bunun tercihan 

müzakeresi teklif edilmektedir. Tercihan müzakeresini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Müzakere tabi tercih sırası 
ile yapılacaktır. 

10. — Teşkili mahakim, Usulü muhakematı cezai
ye ve Sulh hâkimleri hakkındaki kavaninin bazı mad
delerinin tadiline dair (1 /708) numaralı Kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Bu kanun lâyihasının müstacele^ müzakeresini 

hükümet teklif ediyor. 
ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz

mir) — Efendim! Adliye Vekâleti tarafından ihzar 
edilen bu kanun, Usulü muhakematı ıcezaiyemize ye
ni maddeler ilâve ediyor. Heyeti Umtimiyesi altı, ye
di maddeden ibarettir. Bu muhakematın sureti riiiyet 
ve ceryanına büyük teshilât bahşediyor. Müstacelen 

I 
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müzakere edilmesini Heyeti Celilenizden rica ediyo
rum. 

(Tercih sesleri.) 
REÎS — Efendim! Müstacelen müzakeresini kabul 

edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

11. — Maraş Mebusu Abdülkadir, Kozan Mebusu 
Ali Sadi, İstanbul Mebusu Ali Rıza, Karesi, Mebusu 
Mehmet Vehbi, Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi, 
Kocaeli Mebusu İbrahim, Gaziantep Mebusu Kılıç 
Ali, Ardahan Mebusu Talât Beylerin; Maraş'ın istih-
Iasında şehit olan Doktor Mustafa Bey ve Evliya 
Efendi aileleri ile Kozanlı şehit Saim Beyin hemşiresi 
Naciye Hanıma, Ermeniler tarafından Tiflis'de şehit 
edilen Jandarma Mülazımıevveli Süreyya Bey ailesine, 
Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım Efendi merhumun 
ailesine, Kilis ve havalisi harbinde şehit olan Ruhi za
de Sakıp Beyin validesi Belkıs Hanıma, Topçu Binbaşı
lığından müstafi merhum Rıza Beyin ailesine, Gazian
tep Istihlcs Mücadelesinde şehit olan, Şahin Beyin oğ
luna Balkan harbinde şehit olan Doktor Nafiz T âhir 
Beyin ailesine Hidematı Vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair 2/404, 419, 424, 445 454, 459, 469 numa
ralı teklifi kanunileri ve Düzce hâdisei isyaniyesinde us-
sat tarafından sureti fedada şehit edilen 24 ncü fırka 
kumandanı Kaymakam Mahmut Beyle mezkûr fırka 
Erkânı harbi Yüzbaşı Yâkup Sami Efendi ailelerine Hi
dematı Vataniye tertibinden maaş tahsisine dair (1/703) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası; 

REÎS — Ruznameye alındı. 
12. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Bur

salı Tâhir Beye Hidematı Vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair (2/386) ve Elâziz Mebusu Hüseyin Be
yin, Çorum Mebusu merhum Ferit Beyin ailesine Hi
dematı Vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
(3/467) numaralı teklifi kanunileri ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası; 

REİS — Okunacak. 
Muvazanei Maliye Encümeni Mazbatası 

Bursalı Tahir Beyle, Çorum Mebusu Sabıkı Fe
rit Beyin zevce ve evlâdına Hidematı Vataniye terti
binden maaş tahsisine dair Giresun Mebusu Hakkı Ta
rık ve Elâziz Mebusu Hüseyin Bey ve refikleri tara
fından bâtakdim Lâyiha Encümenince şayanı mü
zakere görülerek Heyeti Umumiyen^n 11 . 12 . 1340, 
6 . 4 . 1341 tarihli içtimalarında Encümenimize ha
vale buyrulan teklifi kanuniler Maliye Vekili Beyin 
huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. Mumaileyhimin 
hidematını nazarı dikkate alan Encümenimiz Mumai

leyhimden Tâhir Beye 500 ve Ferit Bey Valide, zevce 
ve evlâdına da bin lira ikramiye itasını muvafık gör
müş olup, keyfiyet Heyeti Celilenin de tensibine ikti
ran ettiği surette mazbatanın tasviben Başvekâlete tev
diine müsaade buyurulması arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Çatalca Konya 
Şakir Fuat 
Aza Aza 
Sivas Gaziantep 

Halis Turgut » Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Zonguldak Ertuğrul 
Ragıp Doktor Fikret 
Aza Aza 

Erzurum Giresun 
Rüştü Kâzım 

Aza 

Hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında bir esası kanunî vaz edilmedikçe bu kabil maa-
şat tahsisine ve ikramiye itasına muhalifim. 

İsparta 
Mükerrem 

REÎS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasını Tasviben Başvekâlete tevdii zımnında 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Söz istiyorum. Nizamnamede tasviben havalesine dair 
bir şey yoktur. 

REÎS — Usul hakkında mı söyleyeceksiniz? 
MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Evet efen

dim! Mazbataya kabul için gelir, yahut ret için ge
lir. Tasvip yoktur. Münakaşasız tasvip olur mu? Tas
vibin manasını Heyeti Celile ilzam eder. Halbuki di
ğer bir kanunla tearuz edebilir. Bu esasen reddedilmiş
tir. Tasvip esası zaten kalkmıştır. Sonra bugün âcil 
mesail hakkında toplandık. Böyle teferruatı umuru 
müzakere etmeyelim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Bu baptaki usul 
musarrahtır. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisar Şarki) — Za
manımız dardır, mesele bitmiştir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Rey veril
dikten sonra söz söylenmez. 

344 
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REİS — Heyeti Celilenizden bir çok rüfekanın im
zası ile verilen bir takrir... 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Reye ko
namaz efendim! 

RElS — O takrir üzerine Muvazenei Maliye En
cümeni bunlara ikramiye verilmesini muvafık bul
muş. Heyeti Celilede tasvip ederse tasviben Başvekâ
lete tevdi edilir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Hayır, reye 
konamaz. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Musa Kâzım Efen
di Hazretleri tasviben gönderilemeyeceği hakkında bir 
karar olduğundan bahsettiler. Temenni takrirlerinin 
iki şekli vardır. Tasviben göndermek, Doğrudan doğ
ruya göndermek. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Neyi tasvip edeceğiz? Münakaşa ve müzakere edilme
den nasıl gönderelim? Temenni mahiyetinde gidebilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Usul hak
kında söyleyeceğim. 

REİS — Musa Kâzım Efendi Hazretleri! Nedir 
teklifiniz? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Tasvip ka
rarını almadan temenni mahiyetinde gider. 

FERİDUN FÎKRİ BEY (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz, usul hakkında söyleyeceğim. (Ne usulü 
hakkında sesleri.) 

Söz söylemeyecek miyiz? Söylemeye hakkımız var
dır. Para itası hakkındaki bir takriri temenni takriri 

4. — MÜZAKERE 1 

3. — Osmanlı Bankasının imtiyaz müddetinin tem- j 
didi hakkında (1/657) numaralı kanun lâyihası ve Ti
caret ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim! Osmanlı Bankası itilâfnamesi-
nin bu gece müzakeresine Heyeti Celileniz karar ver
miştir. Binaenaleyh müzakeresine başlıyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Osmanlı Bankası ile münakit 10 Mart 1340 tarihli 

itilâfname mevadmın tekrar müzakeresi neticesinde 
tanzim ve Maliye Vekâleti Celilesince tevdi olunan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 22 Mart 1341 tarihli içti-
mamda ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden kanun lâyihası ile merbutu itilâfnamelerin ve es
babı mucibe mazbatasının musaddak suretleri leffen 
takdim edilmiştir, işbu lâyihai kanuniye ile merbutatın 
Meclisi Âlice müstaceliyet karan ile müzakere ve tas-
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şeklinde Heyeti Vekileye göndermek olamaz. Meclisi 
Âli memleketin hazinesine vazıulyeddir. Bin lira ve
rilmesi hakkında bir kanun yapılır ve kanun tatbik 
edilir, temenni takriri ne demektir? Temenni takriri 
paraya taallûk eden bir hususta görülmemiş bir bidat
tir. 

REİS — Bu, Heyeti Celileden bir Içok zevatın im
zası ile verilmiş bir tekliftir. Teklif hakkındaki Mu
vazene Encümeni Mazbatası münakaşa mevzuudur : 
Binaenaleyh ruznameye alıyorum. Efendim! O takri
ri imza eden yüz küsur zatın hakkı vardır. Münaka
şa eder. Encümene belki iade ederler. Alelade temenni 
mahiyetinde olarak gönderemeyiz. Ruznameye alıyo
ruz. 

13. — Washington Sefarethanesi İmamı Mehmet 
Ali Efendinin; harbi umumî esnasında tahakkuk et
tirilmemiş olması dolayısıyle tediye edilmeyen hane 
kirasının tesviyesi talebini mutazammm istida':/ ve İs
tida ve Hariciye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Vardır, Muvazenei Maliye Encümennıe 
havale ediyoruz. 

Takrirler 
10. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Kütahya 

Mebusu Cevdet Beylerin; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi azasından olup, Sakarya harbinin en şiddetli sı
ralarında cepheye şevkleri tahriren Riyaseti Celileden 
talep edenlere kırmızı kurdelâlı istiklâl madalyası inhi
na dair takriri (4/285) 

RElS — Müdafaai Milliye Encümenine hav^e 
ediyoruz. 

EDİLEN MEVAD 

| diki ile neticesinin iş'arına müterettep jnuamelenin ifa
sına müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Vekâlet ile Bankı Osmani murahhasları arasında 

tanzim ve imza edilen 10 Mart 1340 i tarihli, mukave
lename hakkındaki lâyihai kanuniyenijn Heyeti Umu-
miyesi hakkında icra kılınan müzakejrat neticesinde 
Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Bey tarafından ve
rilip, heyeti umumiyenin 22 Nisan 1340 tarihli iç-
timaında kabul edilen takrirde mevzubahis itilâfname-
nin Maliyece icra kılınan tahkikat neticesine kadar te
hiri için itilâf namenin tetkik ve iade i olunmak üzere 
hükümete iadesi teklif olunmuş idi. Mezkûr takrirde 
münderiç tahkikat, Bankı Osmaninin jcarşılıksız kalan 
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bankonotlan hakkında olup, İstanbul, Paris ve Lond
ra'da mevcut olan işbu bankonotlar vekâletle banka
dan memur edilen bir heyet muvacehesinde imha edil
miş olduğu gibi, meydanı tedavülde bulunan 891 475 
liralık bankonot bedelâtınm sülüsü aîtm olarak san
dıklarında mahfuz bulunduğu bittetkik anlaşılmakla 
bankonotlara müteallik yapılacak bir cihet kalmamış
tır. 

Salifülarz 10 Mart 1340 tarihli itilâfnamenin esba
bı mucibe lâyihası evvelce tanzim ve takdim kılınmış 
olmakla bu bapta yeniden arz'ı mütalâata lüzum gö
rülememiştir. 

Bankı osmani ile yapılan itilâfı maruzu tekrar mü
zakeresi ve bu müzakerata bankanın Türkiye'de işlet
tiği sermayenin tespiti ve mevduatın dahili memleket
te işlettirilmesinin temini ve teferruatının mümkün 
mertebe lehimize tadili hakkında sarfı mesai edilmo-
si Heyeti Vekilece tahtı Karara alınmakla Bankı Os-
manî idaresi ile bu bapta cereyan eden müzakerat 
neticesinde mezkûr 10 Mart 1340 tarihli itilâf nameye 
zeylen tanzim ve teatisi takarrür eden mevadı natık 
Mart 1341 tarihli m:rbut itilâfnamenin birinci madde
si ile, bankanın müddeti imtiyazıyesi zarfında hükü
metçe bankonot ihracına mezun bir Türk Hükümet 
Bankası tesis etmek hakkı tem;n edilmiş ve ikinci 
maddesi ile hükümet, eşhas ve şirketler tarafından 
bankaya vaki olacak mevduatın kendi nam ve hesabı
na ecnebi akçasına tahvil edememesi ve üçüncü mad
desi ile banka sermayesinden 500 000 İngiliz lirasının 
Türkiye'deki muamelâtına tahsisi kararlaştırılırı!"lir. 
Her üç madde ile hükümetin ve efradın matlup olan 
iktisadî tekâmülü nazarı dikkate alınmıştır. 

Hükümetin ecnebi meskukât!ndan bilhassa İngiliz 
lirasına olan ihtiyacatm-n müsait şeraitle icabında te
dariki noktasını teminen dördüncü maddeye, haz'ne 
namına açılacak hesabı carinin nısfına muadil, bir 
miktarının İngiliz lirası olarak itası ilâve edilmiştir. 

Beşinci maddesi, Bankanın istihdam edeceği Türk 
.Müslüman memurin adedinin tezyidi cihetine matuf 
bulunmuştur. 

10 Mart 1340 tarihli mukavelename Muvazensi 
Maliye encümenince esasen tasvip buyurulmuş ve 
hâlen tanzim edilen 21 Mart 1341 tarihli itilâfnamei 
müzeyyele ile fevaidi sairei matlube temin kılınmış ve 
bankanın şeraiti muharrere dairesinde devamı imtiya
zı #erek hükümet ve gerek efrat ile olan münasebat 
ve muamelâtı noktai nazarından tahtı elzemiyette gö
rülmüş ve buna müteallik kanun lâyihası lef fen tak
dim kılınmış olmakla müstaceliyet kararı ile kabul 
ve tasdiki arz olunur. 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Osmanlı Bankasının müddeti imti-

yazıyesinin 1 Mart 1351 (1935 tarihine kadar tem
didi şeraitini mutazammın olup, Türkiye Hükümeti 
Cumhüriyesi namına Maliye Vekili ile Osmanlı Ban
kası beyninde imza edilen 10 Mart 1340 tarihli mu
kavelename ile 21 Mart 1341 tarihli mevaddı mü-
zeyyelesi tasdik edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

22 , 3 . 1341 
Başvekil Müdafaai Milliye Vekili 

ismet Hini imzada bulunmamıştır 
Adliye Vekili Bahriye Vekili 
Mahmut Esat İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Cemil Dr. Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Hamdullah Suphi 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenanı Dr. Refik 

10 Mart 1340 tarihli itilâf name 
Bir taraftan Türkiye Hükümeti Cumhüriyesi na

mına hareket eden Kângın Mebusu ve Maliye Ve
kili Mustafa Abdülhalik Beyefendi Hazretleri. 

Diğer taraftan Osmanlı Bankası namına hareket 
eden selâhiyeti tammeyi haiz murahhasları mezkûr 
bankanın istanbul Müdürü Umumisi Mösyö Luği 
Esteğ ve Paris Şubesi Müdürü Mösyö Beylö ve 
Londra Şubesi Müdür Muavini Mösyö Bires beyin
lerinde berveçtiati mukavele aktolunmuştur. 

Birinci madde — Osmanlı Bankasının müddeti 
imtiyazıyesi şeraiti atiye ile 1 Mart 1351 - 1935 ta
rihine kadar temdit edilmiştir. 

ikinci madde — 14 Şubat 1326 - 1911 tarihli mu
kavelenamenin birinci maddesi mucibince Osmanlı 
Bankası tarafından küşadı meşrut olan hesabı cari 
miktarı (5 000 000) (Beş milyon) lira olarak tespit 
edilmitşir. Mezkûr hesabı cari işbu mukavelename
nin taatisi tarihinden itibaren Maliye Vekâletine kü-
şad edilecektir, 

Osmanlı Bankası Maliye Vekâletinin kefaletiyle 
Ziraat Bankasına dahi aynı şeraitle 2 000 000 (İki 
milyon) liralık bir hesabı cari küşadını taahhüt eder. 
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Gerek Maliye Vekâletine ve gerek Ziraat Bankasına 
ait mezkûr hesabı caride yürütülecek faiz miktarla
rı itilâfatı mahsusa ile tayin edilecek ve mezkûr iti-
lâfat her üç senede bir tekrar tetkik edilecektir. Şu
rası mukarrerdir ki itilâfatı müstakbelede işbu faiz
lerin miktarı herhalde yüzde beşten az ve yüzde yedi
den fazla olmayacaktır. 

Üçüncü madde — Osmanlı Bankası işbu muka
velenin tarihi aktinden itibaren her zaman hini ib
razında altınla tediyesi mecburi olmak şartiyle ban-
konot ihracı hakkındaki imtiyazını istimal ettiği tak
dirde imtiyaz mukavelenamesinin oribirinci maddesi 
mucibince karşılık olarak sülüs nisbetinde kasaların
da bulundurmakla mükellef olduğu altının nısfı mut
laka aynen altın olacak ve nısfı diğeri yani meydanı 
tedavülde bulunan bankonot miktarının südüsü Ma
liye Vekilinin muvafakatiyle Türk veya Ecnebi dev
let esham ve tahvilâtı olabilecektir. Şurası mukarrer
dir ki mezkûr eshamın son altı aylık piyasa fiyatı 
üzerinden vasati kıymeti aynen altınla başa baş ola
caktır. Ancak eshamın kıymetine altı aydan evvel 
yüzde on raddesinde bir noksan ariz olduğu takdir
de işbu noksan altı ayın inkizasına intizar edilmeksi
zin ikmal olunacaktır. 

Dördüncü madde — Üçüncü madde mucibince 
işbu mukavelenamenin taatisi tarihinden sonra ihraç 
edilecek olan bankonotlar üzerinden Osmanlı Bankası 
Maliye Vekâletine senevi üç milyon liraya kadar yüz
de birbuçuk ve üç milyon liradan fazlası için yüz
de iki prim tediye edecektir. 

Berveçi muharrer tedavüle çıkarılacak bankonot
lar için banka nezdinde bulundurulması lâzım ge
len sülüs miktarı karşılık tamamen aynen altın oldu
ğu takdirde işbu prim mütedavil bankonotların mik
tarı vasatîi senevisinin sülüsanı üzerinden ve mez
kûr prim beş südüs üzerinden tediye edilecektir. 

Beşinci madde — işbu mukavelename ile muay
yen imtiyaz müddetinin hitamında gerek evvelce ih
raç edilmiş ve gerek üçüncü madde mucibince bilâ
hare ihraç olunacak olan bankonot bedellerinin ay
nen altınla tediyesi için vuku bulacak davete icabet 
etmeyen hâmillere ait olup, kanunen iptal edilmiş 
addolunacak olan bankonotların bedeli Osmanlı Ban
kası tarafından Maliye Vekâletine tesviye edilecek
tir. 

Şayet Osmanlı Bankası imtiyaz müddetinin hita
mından evvel işbu bankonotları tedavülden kaldır
mak isterse bu takdirde dahi aynı veçhile hareket 
edecektir. 

Altıncı madde — Osmanlı Bankasının işbu mu
kavelenamenin hini teatisinde mevki tedavülde bu
lunan ve mecmu 891 475 liraya baliğ olan banko
notlar bu mukavele ile muayyen imtiyaz müdeti-
nin hitamına kadar 21 Temmuz 1330 tarihli kanun 
ahkâmına tevfikan tedavülü mecbureye tabi olmak
ta devam edecektir. Maruzzikir tedavülde bulunan 
891 475 liralık bankonotlardan başka evvelce banka
ca toplanmış bankonotlar tekrar mevki tedavüle çı
karılmamak için iptal edilecektir. Hükümetçe ihraç 
edilmiş olan evrakı nakdiye bankanın imtiyaz müd
detinin hitamından evvel hükümet tarafından mev
kii tedavülden ref edilerek mikyası meskukât tekrar 
aynen altın esasına irca edildiği takdirde Osmanlı 
Bankası bankonotlarının dahi mecburiyeti tedavülü 
ref olunacaktır. 

Mikyası meskukâtın berveçibalâ altun esasına 
ircağı halinde Maliye Vekâleti ile Ziraat Bankası he
sabı carilerinin ikinci maddesi ile muayyen miktar
ları bilitilâf tarafeynce yeniden tespit edilecektir. 

Yedinci madde — 4 Şubat 1326 - 1911 tarihli 
mukavelenamenin altıncı ve yedinci maddeleri muci
bince hazine muamelâtı ve şubeler için itası meşrut 
senevi 60 000 lira komisyon ve ikramiye mülga
dır. 

Sekizinci madde — Harp esnasında seddedilmiş 
olan Osmanlı Bankası Şubeleri azami 1 Eylül 1342 -
1926 tarihine kadar ya evvelce bulundukları mahal-
llerde veyahut Maliye Vekilinin tensip edeceği vilâ
yet merkezlerinde küşad edilecektir. 

Osmanlı Bankası Şubesi bulunmıyan mahallerde 
bankaca bir muhabereye lüzum hâsıl olduğu takdir
de bu vazife mahalli Ziraat Bankası Şubesine tevdi 
edilecektir. 

Dokuzuncu madde — Osmanlı Banaksı Müdürü 
Umumisinin atiyen vuku bulacak ilk tebeddülünden 
itibaren Müdürü Umumilerin hini tayinlerinde ve 
kablettayin Maliye Vekilinin reyi istimzaç edilecek
tir. 

Onuncu made — İstanbul Osmanlı Bankası Mec
lisinde bulunmakta olan üç Türk aza 1 Mayıs sene 1340 -
1924'ten itibaren Maliye Vekili tarafından inha edi
lecek altı azadan mürekkep bir liste üzerinden ban
kaca intihap olunacaktır. Mezkûr azaların müddeti 
memuriyetleri üç sene olarak tespit edilmiştir. Müd
deti hitam bulan azanın tekrar intihabı caizdir. 

Onbirinci madde — Osmanlı Banaksı Türk Müs
lüman memurlarının adedini işbu mukavelenin teati-

, si tarihinden itibaren üç sene zarfında tedricen Tür-
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kiye Dahilinde bulunan merkez ve şubelerindeki me
murini mevcudesinin lâakâl yüzde otuzuna ve beşin
ci sene hitamında lâakâl nısfına iblâğ edecektir. Bu 
memurine verilecek maaşat Müdürü Umumi Muavi
ninin maaşları dahil olmadığı halde üç sene nihaye
tinde umum maaşat yekûnunun lâakâl yüzde onbe-
şine ve beşinci sene hitamında yüzde yirmibeşinci ve 
yedinci sene hitamında yüzde otuzuna baliğ olacak
tır. Meslekte ihtisas kesbeylemek üzere banka ta
rafından her sene memaliki ecnebiyeye staj yapmak 
üzere Türk Müslümanlardan mememur namzetle
ri izam edilecek ve bunların adedi daimi surette 
10 dan dûn olmıyacaktır. 

)nikinci madde — İmtiyaznamenin ve mukave-
lâtı sabıkanın işbu mukavelename ile tadil edilme
yen ahkâmı tamamen mer'i ve muteber kalacaktır. 

İşbu mukavelename iki nüsha olarak Ankara'da 
imza ve teati olunmuştur. 10 Mart 1340 

2 Mart 1341 tarihli itilâfname 

Made 1. — 10 Mart 1340 tarihli mukavelename
nin birinci maddesinde muharrer müddeti imtiyazı-
ye zarfında hükümetçe bankonot ihracına mezun ol
mak üzere bir Türk Hükümet Bankası tesis edilecek 
olur ise Bankı Osmaninin bu bapta bir gûna itiraz 
serdine hakkı olmıyacatkır. Mamafih hükümet, işbu 
bankanın tesis edildiğini 4 mah evvel husulü malû
mat zımmında Osmanlı Bankasına ihbar edecektir. 

piyasa rayici üzerinden İigiliz lirası olarak ita ede
cektir. Hükümet, meblâğı mezkûru bankaya aynen 
İngiliz lirası olmak üzere iade eyliyecektir. 

Madde 5. — 10 Mart 1340 tarihli mukavelena
menin onbirinci maddesinde zikrolunan Türk Müslü
man memurlarının adedi mukavelenamenin tarihi 
teatisinden itibaren beş sene hitamında lâakâl yüzde 
altmış raddesine ve memurini mumaileyhimin maa-
şatı yekûnu da - Müdürü Umumi ve Muavin maaş
ları dahil olmadığı halde - Maaşatı umumiyenin 
yüzde kırkı nisbetine iblâğ edileceğini Bankı Osma
ni taahhüt eyler. 

Madde 6. — Banka, hükümeti ile Türkiye'de bu
lunan eşhasa ait hesabat ve muamelâtına müteallik 
defatir ve evrakı azami bir sene müddet zarfında 
Türkçe olarak tutacaktır. Arzu ettiği takdirde ayrı
ca Fransızca tutabilir. 

işbu mukavelenamei müzeyyele iki nüsha olarak 
Ankara'da imza ve teati edilmitşir. 21 . 3 . 1340 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Osmanlı Bankası müdet'i imtiyazıyesinin bir Mart 

1351 - 1935 tarihine kadar temdidi şeraitini muta-
zammın olarak Türkiye Hükümeti Cumhuriyesi na
mına Maliye Vekili ile Osmanlı Bankası beyninde 
imza edilen 10 Mart 1340 ve 21 Mart 1341 tarihli 
iki mukavele ve bu baptaki lâyihai kanuniye Encü
menimizde esbak, sabık ve lâhık Maliye Vekilleri ile 
Ticaret Vekili ve Büyük Millet Meclisinde bu gibi 
mesailin mütehassısı bazı zevat ile Maliye Vekâleti
nin Müdüran ve Hukuk Müşaviri huzurları ile tet
kik ve müzakere olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin münkariz Os
manlı Saltanatından ayrı bir vücudu hukuki ve 
siyasi olduğuna göre münkariz Osmanlı Hüküme
ti ile Bankı Osmani arasında teati edilmiş olup, 
müddeti bir kaç ay sonra münkazi olacak olan 
mukavelelerin temdidi caiz olmayıp, tecdidi ikti
za ederdi. Bundan maada tecdit müzakeresi esna
sında şimdiye kadar Osmanlı Hükümeti beyninde 
akdedilmiş bilcümle mukavclât iie onlara müteferri 
kâffei vesaikin bittetkik tecdit mukavelesinin tetkika-
tı mezkûreye nazaran tanzim ve akdi ve bu esnada 
memleketimizin şeraiti hazırai siyasiyesi nazarı iti-
bare alınarak ihtiyacatı iktisadiyesinin tamamen tat
mini icabeylerdi. Halbuki Maliye Vekâleti ânifüz-
zikiv hususatı gereği gibi nazarı itibare almıyarak 
O. manii İmparatorluğunun son akdettiği mukavelâtın 
muhtelif nekatında bazı tadilat icrası ile iktifa ey-
l.:rai.ş ve imtiyaznamelerde mestur olup, henüz hük-

Şu kadar ki hükümet bankasının tesisi halinde 
10 Mart 1340 tarihli muakvele ve imtiyazname ile 
mukavelâtı sabıkanın ahkâmı sairesi baki ve bina
enaleyh Bankı Osmaninin mukavelât ve imtiyazatı 
mezkûreye istinaden haiz olduğu bilcümle hukuk bil
hassa 10 Mart 1340 tarihli mukavelenamenin üçün
cü maddesi mucibince bankonot ihracı hakkındaki 
salâhiyeti kemakân mutdber kalacaktır. 

Madde 2. — Gerek Hükümet, gerek şirketler ve 
eşhas tarafından Bankı Osmaniye vuku bulacak faiz
li ve faizsiz Türk Parası mevduatını kendi nam ve 
hesabına ecnebi akçesine tahvil etmiyeceğini banka 
taahhüt eyler. 

Madde 3. — Bankı Osmani, sermayesinden beş-
yüz bin İngiliz lirasını Türkiye'deki muamelâtına tah
sis ve İngiliz lirası olarak tedvir ve istimal etmeyi 
taahhüt eder.; 

Madde 4. — 10 Mart 1340 tarihli mukavelename
nin ikinci maddesi mucibince Bankı Osmani, hükü
met namına küşad edeceği beş milyon liralık hesabı 
carinin nısfına muadil miktarını yevmi ikrazındaki 
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mü mer'i sayılabilmesi muhtemel olan ve fakat şe
raiti hazırai siyasiyemize a$>Ja tevafuk etmiyen ve 
hatta müstakil devlet mefhumu ile kabili telif bu
lunmayan bazı nıkatı mühinmeyi bile gözden ka
çırmıştır. 

Şöyleki : (1290) tarihli mukavelenamenin muh
teviyatından olup, devlet bütçesinin banka tarafın
dan kontrolünü tazammun ve devletin hürriyeti ha
rekâtını takyit eyleyen 13,14 ncü maddeleri ve dev
letin ayrıca evrakı nakdiye çıkarmaması taahhüdü
nü ifade eden 1279 tarihli imtiyaznamenin 12 nci 
maddesi ve mezkûr 1290 tarihli mukavelei muaddele-
nin komser intihabı hakkındaki üçüncü maddesinin 
bazı fıkraları ve her iki mukavelenin banka muame
lâtına iraei tarik ve muamelâtı mezkûreyi teftiş hak
kını Paris ve Londradaki komitelere tevdi ve Ban
ka Meclisi tdare azasından birisinin devletin bütçe 
komisyonunda banka mümessili sıfatıyle isbatı vü
cut eylemesini tazammun eden yedinci maddesi ile 
bunlara mümasil teşkilâtı Esasiye ve Kavanini mev-
cudemizin ruh ve esasına mugayir ve istiklâli mali
mizi muhil bulunan mevad ve ahkâmın tayyedil
miş olduğuna dair itilâfnameye hiç bir madde vâz 
edilmemiştir. 

Ticaret Encümeni salifüzzikir mevadın tayyına 
lüzumu kafi gördüğünden lâyihai kanuniyenin bi
rinci maddesinin tadiline ve mehaziri ciddiyei tica-
riyeyi badi olmıyacağı kanaatine binaen banka un
vanının şeraiti hazıramıza uygun bir unvan ile 
tebdilinin temennisine karar vermiştir. 

Cumhuriyet Hükümetinin Osmanlı Bankası ile 
akdetmiş olduğu mukaveîâtı cedidenin ahkâmı saire-
sine gelince : 

10 mart sene 1340 tarihli mukavelenamenin 
ikinci maddesinde mezkûr hesabı cari miktarı, 1326 
tarihli mukavelename ile bankaca kabul edilmiş 
olan birbuçuk milyon altına nisbeten ve tarafey 
nin vazıyeti hazımlarına nazaran az görülmüş oldu
ğu gibi 1351 tarihine kadar bu hesabı carilere itila-
fatı müstakbele ile yürütülecek faiz miktarının yüz
de beşten noksan olmaması hakkında son fıkras; 
hükmünü de banka ile olan münasebatı hakikiyemi-
zin mahiyetine muvafık bulamamıştır. 

Şurasını da Heyeti Celileye arz etmeye lüzum 
görürüz ki, elyevm mevkii tedavülde bulunup, al
tıncı madde ile takriben on sene tedavülü mecbu 
riye tabi tutulmak istenilen (891 475) liralık' ban-
kanotun bugünkü hesapla baliği yedi buçuk milyon 

ı lira kadardır. Osmanlı Bankasının hükümetimize ve 
hükümetin kefaleti ile Ziraat Bankasına açmaya 
muvafakat ettiği hesabı cari miktarı ise yedi mil-

I yondan ibarettir. Şu basit hesaptan anlaşılıyor ki 
bankanın bilâ faiz halktan istikraz mahiyetinde 
bulunan ve bankanın tesviyei hesaba mecburiyeti 

I takdirinde imtiyaznamesinin dokuzuncu maddesine 
tevfikan derhâl altınla tediye etmesi iktiza eden işbu 
meblâğı beş ilâ yedi faizle beş yüz bin lira noksa-
nıyle hükümetimize ve Ziraat Bankasına ikraz ey 
mekte ve bu suretle hükümetimize ve zürramıza 
teshilât irae eder gibi görünerek kendisine faydalı 
bir muamelei sarrafiye yapmaktadır. 

Üçüncü madde — İmtiyaz mukavelenamesinin 
oiibirinc'i maddesinde münderiç bankanın meydanı 
tedavülde bulunan banknotları miktlannın sülüsü nis-
bstinde kasasında altın bulundurması hakkındaki ah
kâmının kısmen tadilini mutazammın olduğu için mu
vafık bulmamış ve maddei mezkûrenin tarzı tahririni 
do muhtacı ıslâh görmüştür. 

Dördüncü madde — Mukavelenin teatisinden son
ra ihraç edilecek olan banknot adedini tahdit etme
diği cihetle muhtacı ıslâhtır. Harbi umumiye kadar 
bankanın çıkarabileceği banknot miktarı iki milyon 
lira iken 1330 tarihinde bu miktar (buhranı hâzır do
lay isiyle) kaydı vaz edilerek dört milyon liraya ka
dar iblâğ edilmiştir. Bu maddede sarahaten miktar 
tayin edilmemiştir. 

Beşinci madde — Muayyen imtiyaz müddetinin 
hitamında banknot bedellerinin aynen altınla tediye-

I d için vuku bulacak davete icabet etmeye hamillere 
ait bankanotlar bedelinin banka tarafından Maliye 
Vekâletine tesviyesi hakkındaki ahkâmı muhtevi olan 
beşinci madde «kanunen iptal edilmiş addolunacak 
olan bankanötların bedeli» şeklinde tahrir edilmek 
cüreti yi e atiyen bazı ihtilâf atı müeddi olacak veçhile 
yazılmış olmasına binaen muhtacı tashih görülmüş 

I ve banknot bedellerinin altın olarak hazineye tesvi-
I yesi hakkında sarih bir hükmü ihtiva edecek surette 
I yazılması tensip olunmuştur. 

Altıncı madde — Osmanlı Bankası bankanotkrı-
nın tedavülü mecburisi hakkında 21 Temmuz 1330 
tarihli kanunu muvakkat ahkâmının 1351 senesine 

I kadar yani OH sene daha temdidi ahkâmına dair taah-
I hüdü ifade eden bu madde dahi muvafıkı maslahat 

görülmemiştir. Maliye Nezareti ile banka arasında 
I 1330 tarihinde teati edilen mektuplara nazaran teda--

vülü mecburi ahkâmının nihayetünnihaye harbi umu-
I mî hitamına kadar olması ciheti Bankı Osmanî tara-
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tından maaş şükran kabul edilmiş ve bu müddet hi
tamında banknotların altınla mübadelesi şeraiti esa-
•siyeye nazaran zarurî bulunmuş iken, Hükümetin es
babı muci besin de bu meseleden bahis fıkaratın bir 
eseri zuhûl olduğu muhakkaktır. 

Yedinci madde — 1326 tarihli mukavelenamenin 
altıncı ve yedinci maddeleri mucibince hazine mua
melâtı ve şubeler için itası meşrut senevi altmış bin 
lira komsiyon ve ikramiyenin mülga bulunduğu be
yan edilmekte ise de 1330 tarihinde bu miktarın (40) 
bin liraya tenzili esas itibariyle kabul edilmiş ve şu 
kadar ki harbi umumî sebebiyle Paris ve Londra'da-
ki komitelerle muhabere imkânsızlığına binaen intaç 
edilememişti. Bu defa bu miktarın (60) bin lira ola
rak gösterilmesi 1330 tarihli müzakeratın nazarı iti-
bare alınmadığı ve binaenaleyh senevi yirmibin lira 
fazla mablağın aleyhimize olarak tahmili mahiyetin
de telakkisi ihtimaline binaen muhtacı tadil görül
müştür. 

Sekizinci madde — Harp esnasında seddedilmiş 
olan şubelerin küşadı hususunun bir Eylül 1342 tarihi
ne kadar tehiri ihtiyaç sebebiyle fazla bir tehir ola
rak görülmüştür. 

Dokuzuncu ve Onuncu maddeler — Eski muka-
vclâta nazaran lehimize birer tadildir. Fakat Cumhu
riyet devrinde aktadllen bir itlaf namede bu hususta
ki hükümet salâhiyetinin daha esaslı bulunması ve 
mümasil bankalarda olduğu veçhile hükümet tarafın
dan bilâ kaydu şart tayin gibi bir şeklin temini bek
lenirdi. 

Onbirinci madde — Türk müslüman memurlar 
adst ve maaşatının muhtelif senelerde umum banka 
kadrosundaki nisbetini göstermek itibariyle şayanı 
memnuniyet ise de banka muamelâtı esasiyesi ile 
meşgul olacak Türklerin nisbetinin tespiti gayeyi da
ha ziyade temine medar olurdu. 

Onikinei madde — Bu madde hakkındaki müla
hazat mazbatanın mukaddemesinde arz ve izah olun
muştur. 

Mevadı müzeyyelenin birinci maddesi : imtiyaz 
Mukavelenamesinin (9) ncu maddesindeki bankanot 
çıkarmak imtiyazı inhisar/isini ve (12) nci maddeyi 
esaslı bir surette tadil mahiyetinde olduğundan şaya
nı memnuniyet görülmüştür. Şu kadar ki, aynı mad
denin. ikinci fıkrasında tasrih edildiği veçhile hükü
met bankası tesisi halinde Bankı Osmaninin mukave-
lât ve imtiyazatı sabıkaya istinaden haiz olduğu bil
cümle hukuku ve bilhassa 10 Mart 1340 tarihli mu
kavelenamenin üçüncü maddesi mucibince bankanot 

ihracı hakkındaki salâhiyetini kemakân haiz olması 
tasavvur olunan devlet bankasının tesis ve devamına 
fiilen imkân bırakıp bırakmıyacağı ve bu meselede 
iınüyaznamedeki mevaddan mada 10 Mart 1340 ta
rihli mukavelename maddesinin (bilhassa) kaydıyle 
zikredilmesi çayı nazlardır. 

İşbu madde metninde mevcut hükümet Bankası 
tabirinden maksat (Bank Deta) olduğuna göre Dev
let Bankası suretiyle tadili ve alelumum Devlet Ban
kaları hukuk ve imtiyazatını haiz olmak üzere teşek
külünün temini zaruridir. 

Balâdaki mülahazatta lüzumlu gösterilen tadilât 
kamilen yapılmaksızın mukavelâtı mephusenin akti 
caiz olmaz ise de Ticaret Encümeni memleketimizin 
vaziyet ve ihtiyacatı tiçariyesini dahi nazarı dikkatte 
-tutmak mecburiyetinde bulunduğundan Osmanlı Ban
kası müddeti imtiyazıyesinln hitamında mezkûr Ban
kanın yerini tutaibilecek ve elyevm ifa etmekte oldu
ğu hidematı tamamen yapabilecek müessesatı maliye
nin mevcut olup olmadığını Teemmül etmiş ve ma-
•rr-afi'h hâkimiyeti milliye ve istiklâli malimizle kabi
li telif olmayan hususatta her ne bahaya balîğ olur
sa olsun müsaadekâr bulunmamayı zarurî ve labüt 
görmüştür ve buna binaen lâyihai kanuni yenin birin
ci maddesini berveçiati tadilen kabul ederek Heyeti 
Umumiyeye arzına karar vermiştir. 

Ticaret Encümeni Reisi 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Kâtip 

Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfa 

Aza 
Konya 

Hacı Bekir 

Mazbata Muharr 

Aza 
tstanibul 

Yusuf Akçora 

Aza 
Zonguldak 

Yusuf Ziya 

Aza 
Aksaray 

Besim Atalay 

Muvazene! Maliye Encümen)} Mazibatası 

Osmanlı Bankası müddeti imtiyazıyesinin temdidi 
hakkında Başvekâletten mevrut lâyihai kanuniye ile 
merbutu itilâfnameler ve Ticaret Encümeninin ol 
baptaki mazbatası Encümenimize havale buyruimak-
la Başvekil îsmet Paşa Hazretleri ile Maliye Vekili 
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ve diğer vekil beyefendiler huzuru ile tetkik ve mü
zakere olundu. 

Maliye Vekâleti ile Osmanlı Bankası arasında tan
zim ve imza olunan 10 Mart 1340 ve 21 Mart 1341 
tarihli itilâfnameler ahkâmı sureti umumiyede tama
men mucibi memnuniyet mahiyette değildir. Mama
fih Ticaret Encümeni mazbatasında mevzubahis olan 
mehazirden banknot ihracı devletin muvafakatine ta
bi bulunmak kavaidi umumiyeden olduğu ihraç edi
lecek banknotların karşılığını teşkil edecek sülüs mik
tarındaki altının nısfının itilâf name metninde musar-
rah olduğu üzere esham ve tahvilât olabilmesi Mali
ye Vekâletinin muvafakatine vabeste bulunduğu en
cümende hazır bulunan âkit Maliye Vekillerinin iza
hatından anlaşılmış ve 1330 tarihinden itibaren ko
misyon ve ikramiye olarak bankaya verilmesi mev
zubahis mebaliğin menafii hazineye muvafık surette 
halledildiği encümene ibraz olunan mektup mündere-
catından anlaşılmıştır. 10 Mart 1340 tarihli itilâfna-

menin 12 nci maddesi ile mer'iyeti ifade olunan imti-
yazname ve mukavelâtı sabıka ahkâmından teşkilâtı 
esasiyemize ve kavanini mevcudemizin ruh ve esası
na muhalif olan ve devletin serbestli harekâtı ile gay
rı kabili telif bir mahiyette görülen 1279 tarihli im-
t'iyaznamenin 12 nci ve 1290 tarihli mukavelename
nin 3, 7, 13 ve 14 ncü maddeleri gibi maddeleri ber
taraf edilmek ve meriyeti kabul edilecek ahkâmın 
hangi imtiyaz ve mukavelenamelere müstenit olaca
ğının yegân yegân tasrihi temin olunmak farizeden 
görülerek Ticaret Encümeninin mütalâatına esas iti
bariyle iştirak edilmiş ve lâyihai kanuniyenin birinci 
maddesinde bu noktai nazardan bazı tadilât icra kı
lınmış olup, bu dairede tanzim kılınan lâyihai kanu
niyenin tercihan ve müstacelsn müzakere buyurul-
mak üzere Heyeti Celilelerine arzına karar verilmiş
ti ;•. 20/21 Nisan 1341. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Namına 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Çatalca Konya 

Şakir Fuat 

Aza Aza 
Muhalifim 
Ertuğrul Konya 

Doktor Fikret Kâzım Hüsnü 

I Aza Aza 
İsparta Saruhan 

Mükerrem Reşat 
Aza Aza 

Sivas Son aktoluııan itilâfnameler 
I Haliı. Turgut mevadının da memleketin 

menafime muvafık surette 
tâdil ve İslahını zaruri gör

mekteyim. 
Mersin 
Niyazi 

Ticaret Encümeninin Teklifi 

ivîadde i. — Osmanlı Bankası müddeti imtiyazi-
\ yjsinin 1 Mart 1351 - 1935 tarihine kadar temdidi 

şeraitini mutazammm olup, Türkiye Hükümeti Cum-
S huriyesi namına Maliye Vekili ile Osmanlı Bankası 

beyninde imza edilen 10 Mart 1340 ve 21 Mart 1341 
tarihli itilâf atın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teş
kilâtı Esasiye ve kavanini mevcudesi ruh ve esasına 
mugayir olan 2, 3, 7, 13, 14 ncü maddeleri ile em
sali mevad ve ahkâm müstesna olarak imtiyazname 
\>2 mukavelâtı sabıkanın ânifüzzikir itilâfat ile tadil 
edilmeyen ahkâmı mer'i ve muteber olmak ve Bü-

j yük Millet Meclisinin amal ve metalibine tevafuk ey-
bmek üzere itilâf atı mezkûreyi tadilen veyahut esa-
satı mephuse dairesinde tecdiden bir mukavele akü* 
için hükümete mezuniyet verilmiştir. 

Madde: 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

I Madde: 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Veki
li memurdur. 

Muvazene1 îvl-iiye Encümeninin Teklifi 

Osmanlı Bankasının müddeti imiiyaz>yesin;sâ tem
didi hakkında Kanun 

Madde: 1. — Osmanlı Bankası müddeti imtiyazı-
yesiniii 10 Mart 1351 - 1935 tarihine kadar temdidi 
şeraitini mutazammın olup, Tür ':iye Hükümeti Cum
huriyeti namına Maliye Vekili ile mezkûr banka ara-
smda tanzim ve imza olunan 10 Mart 1340 ve 21 

I Mart 1341 tarihli itilâfnameler (10 Mart 1340 tarihli 
j itilâf namenin 12 nci maddesinde meriyeti teyyit olu

nan imtiyazname ve mukavelâtı sabıka mevadı meya-
nmd?, Türkiye Cumhuriyetinin teşkilât ve Ka
vanini esasiye^ ahkâmına muhalif olan 1279 
tarihli imtiyaznamenin 12 nci ve 1920 tarih-

[ i i mukavelenamenin 13 ve 14 ncü maddeleri ve keza-
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lik zikrolunan 1920 tarihli mukavelenamenin 3 ve 7 
nci maddelerinin esasatı mephuseye münafi münde-
recatı sarahaten bertaraf edilmek şartıyle) tasdik olun
muştur. 

Madde: 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde: 3. — İşbu Kanunun icrai ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim! Kanun lâyihası hakkında mü
talâa var mı? 

FERÎDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hükümet 
evvelâ izahat versin.. 

REİS — Hükümet söz istemiyor. 

TİCARET ENCÜMENİ NAMINA AKÇORA-
OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Arkadaşlar! Bü
yük Millet Meclisinin müzakere etmekte olduğu bu 
kanun en mühim kanunlardan biri olduğu zan ve iti-
kadındayım. Umumiyetle yapmakta olduğumuz umu
ru dahiliyeye müteallik kavanin ile mukayese edile
cek olursa, bir müesssese ile - ki sermayesinin kısmı 
azamı bizim elimizde değildir - yapılan mukaveleyi 
tasdik mahiyetinde olmak itibariyle ehemmiyeti çok 
fazladır. Reji meselesinin, düyunu umumiye mesele
sinin ehemmiyetleri derecesinde banka ile itilâf mesai
linin de ehemmiyeti haiz olduğuna katiyetle kani olan
lardan birisiyim. Münkariz saltanatı osmaniyenin in-
kirazında esbab ve avamili müteaddide olduğu cümle-
nizce malûmdur. Fakat o avamilden birisi de bilhassa 
Avrupa sermayedarları ile son safhada yanlış muvake-
lelere girerek, menafiini kafi surette temin edemiye-
rek açtığı bir çığırdır. Bu mukavelâtın yanlış aktolun-
masında bazılarımızın zihninde cayigir olduğu veçhi
le yalnız hamiyetin noksanı bir sebep ve amil değildir. 
Esbap ve avamilin en mühimlerden ikisini arz edece
ğim: Birisi noksanii tetkik, ikincisi de nok-
sanii malûmattır. Binaenaleyh bizim mes'uîi-
yeti maddiye ve rnaneviyemizi bağlayan bu ka
nunun, on sene müddetle iktisadi hayatımızda pek 
müessir olan bir banka ile yapılacak olan bu muka
veleyi çok iyi tetkik etmek bizim en büyük vazaifimiz-
den madudtur. Şimdi arz ediyorum ki, saltanatı os
maniyenin inkırazında mühim avamilden birisi de bu 
Avrupa Sermayesiyle olan mukavelâttır. Yanlış yapıl
mış olan, hakiki kuvvetimizi iyi takdir ederek yapılma
mış olan mukaveleler demiştim. Eğer bu mühim ka
nunun müzakeresi çok sıkışık bir zamana tıkılmış ol
masaydı; bu hususta meseleyi tenvir için İstanbul'da 
bir Ecnebi sefiri ile, kendi sefaretine mensub bir ate-
şemiliter arasında geçtiği tasvir edilen bir mükâleme-

yi meselenin ehemmiyetine binaen nazarı dikkatinizi 
celb için okuyacaktım. (Oku sesleri) Okuyayım m:, 
okumayayım mı? (Oku sesleri) efendim! Fransızcası 
nezdimde bulunan bu kitabın arz ettiğim meseleye ait 
kısmından bile, kıymetli vaktinizi izaa etmemek için, 
ancak bir kaç satır okuyacağım: 

Sefir diyorki: «Miralay gözlerinizden anlıyorumki 
siz Türkiye'yi seviyorsunuz, evet Türkiye çirkin değil
dir, c-nü iyi görmeye ve ondan çabuk istifadeye çalı
şınız, çünkü çok görmeyeceksiniz. Bu, bitmiş bir mem
lekettir j-> Bu mükâleme Sultan Hamit zamanında ge
çiyor. 

Miralay ateşemiliter şu hatırayı yazıyor: «Birden 
bire aklıma müşir Mehmet Paşanın bir cümlesi geldi. 
Düyunu Umumiye ile banka arasında Haliç boğulmuş
tur, Türkiye ölüyor dendiği zaman bunu hatırlayınız. 
Sefire bu sözü söylemek istedim, fakat o bana vakit 
bırakmadan devam etti. Türkiye bitiktir, ben bunu si
ze söylüyorum. Henüz belki siz farkına varmamışsı-
nızdır. Hatta belki de hiç farkına varmamışınızdır. 
Çünkü bu iş askerlerin istidadı dahilinde değildir. İzah 
edersem anlarsınız. j-> Sonra Türkleri tasvir ediyor ve 
diyorki: «Balâya bakınız; peygamberleri onlara faizle 
para vermeyi de men etmiştirf» 

NEŞET BEY (Aksaray) — Efendim! Bu Hazretf 
Nuh zamanına aittir. (Devam sesleri) 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
«Bizim- bütün ticari ve sınai hayatımız onlara memnu 
demektir. Ekin ekerler, esnaflık ederler, fakat iyi adam
lardır. Namuslu, altın gibi saf, ekmek gibi iyidirler. 
(Yenir sesleri) Böyle sıfatlarla yaşayamazlar. Muasır 
bir millet teşkil edemezler. Açlıktan ölmek istemiyen 
bir millet zamana ayak uydurmalıdır. Biz, daha kuv
vetli ve daha kurnazız. Artık çalmıyoruz, artık biz te
rakki ettik, borsada oynuyoruz. Anonim Şirketleri te
sis ediyoruz. Eski zaman, fütuhat devri idi, askeri de
vir idi, şimdi temettü devri, muhtekirlerin saltanatı
dır. Muhtekirlere karşı askerlerin kuvveti yoktur. İş
te bunun içindir ki Türkiye bitiktir, evet bitiktir. Ölü
me mahkûmdur. Artık can çekişiyor. Leş yiyen bin
lerce hayvanlar etrafında dolaşıyorlar, bilirsiniz ki ya
ralıdır. Kan akmaya başlayınca havadan kargalar üşü
şür. Türkiye'nin üzerine üşüşen ilk kargalar Rumlardı. 
Ondan sonra Ermeniler, Yahudiler geldi. Hepsi gaga
ları ile, tırnakları ile yaraları parçalamaya başladılar. 
Kargaların iştihası artmaktadır. Türkün eti parça par
ça gagalandı.» 

NEŞET BEY (Aksaray) — Salatana! devrine ait 
olan bu hikâyeyi dinlemeyiz, buna muhatap olama
yız. 
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REİS — Efendim! Muhterem hatip tabii izah 
ederler. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
«Kargaların iştahası az değildi, fakat büyük parçaları 
koparamıyorlardı Az mülhletli muhtekirlik, rehinci-
lik yapıyorlar, mütemadiyen Tütkün emlâkini sattırı
yorlardı. Geniş ve büyük iş yapmaya kuvvet ve cesa
retleri yoktu. Mamafih bu kargalar çok gürültü etti
ler, sesleri her taraftan işitildi. Günün birinde, niha
yet Avrûpanın da iştihası kabardı.)» 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Reis Paşa! 
Kargalar nedir? Anlıyalım. (Gürültüler) 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Bü miralay, «Bu günün Avrupası, çok yırtıcı bir kuş
tur. Kargaya nisbetle çok yırtıcı ve çok büyük; An-
dor Dağlarının Akbabası gibi bir şey. Yüz yıldan beri 
Türkiye semasında dolaşan bu akbaba birden bire 
Türkün üstüne çullandı. (Yeter sesleri) Bunun üzerine 
iş uzamadı..)» 

İşte efendiler, bu tasvir, bankanın mahiyetini izah 
eden fransızca bir eserde bir tasvirdir. 

Efendiler! Ticaret Encümeninize mukavelename 
ile kanun lâyihası geldi. Geldikten sonra meselenin 
ehemmiyetini müdrik olan Encümeni lâhık Maliye 
Vekilini, sabık Maliye Vekilini, esbak Maliye Vekili
ni ve Maliye Vekâletindeki mütehassısları çağırarak-
tan meseleyi tetkik etti. Tabiî hükümetin getirdiği lâ-
yihai kanuniyenin suretini okumuşsunuzdur. O lâyi-
hai kanuniyenin maddesi gayet kısadır. Diyor ki: 
(«okuduk sesleri^) 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kesmeyiniz. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Diyor ki: «Osmanlı Bankasının müddeti imtiyazıyesi-
nin 1 Mart 1351 - 1935 tarihine kadar temdidi şeraiti
ni mutazammın olup, Türkiye Hükümeti Cumhuriye-
si namına Maliye Vekili ile Osmanlı Bankası beynin
de imza edilen 10 Mart 1340 tarihli mukavelename 
ile 21 Mart 1341 tarihli mevadı müzeyyelesi tasdik 
edilmiştir)» Bu kadar. Halbuki bugün size okunan.. 
(Gürültüler) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Çok 
mühimdir, dinliyelim. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Sol 
taraftan bilmem, banka meselesi biraz gürültüyü mu-
cib oluyor. Gürültü olursa söylemek biraz müşkül ola
caktır. Muvazenei Maliye Encümeninin getirmiş ol
duğu lâyihai kanuniye ile karşılaştırılacak olursa, iki
sinin arasında azim farklar görülür ve bir de arada 
Ticaret Encümeninin lâyihai kanuniyesi tetkik edilir

se, onunla Muvazenei Maliye Lâyihası) arasındaki fark 
binnisbe azdır. Fakat Ticaret Enrürheni ile Hükü-
metinki veya Muvazenei Maliye Eniüjmeninin ile hü
kümetin lâyihası arasındaki fark fazladır. 

Bu farkı intaç eden esbap ne idi? Tetkikat netice
sinde anlaşıldı ki, müzakereye girişttdiği sırada bir 
kaç esas mesele her nedense nazarı dikkatten kaçırıl
mış gibidir. Bu maddelerden en birincisi ve en mühim-
mi; yapılan mukavele, eski mukavelât ve imtiyazna-
me ve şartnamelerin muhteviyatı tetkik ve ona istinad 
edilerek yeni baştan yapılan bir mujkavale değildir. 
Yalnız Osmanlı Saltanatı devirlerinde yapılmış olan 
bir takım fer'i mukavele vardır ki o mukavelelerin ta-
dilen ve islâhen devamı şeklindedir. Halbuki imtiyaz-
nameler, mukavelenameler tetkik edildiği zaman der
hâl nazarı dikkatime bir şey çarptı. O da bugünkü teş
kilâtı esasiyemizle, * bugünkü hayatımızla, Türkiye 
Cumhuriyeti mefhumu ile kafiyen tevafuk etmiyen 
maddeler- vardır.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Nedir o 
maddeler? 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Arz ediyorum. 

Devlet Bütçesinin kontrolü mahiyetinde olarak 
bütçe Komisyonunda bankanın bir memurunun bu
lunmasıdır. 

DOKTOR FİKRET BEY (Erfluğrul) — Rica 
ederim, Muvazene Encümeni bunu reddetmiştir. Hü
kümet de reddini kabul etmiştir. (Öyle: şey yok sesleri) . 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Ben 
de aksini iddia etmiyorum. Yalnız meseleyi köze edi
yorum. 

REİS — Aradaki farkı izah ediyorlar. 
AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 

Fazla işgal ederseniz, fazla vakit zayi edersiniz. 
MUHTAR BEY (Trobzan) — Ejfendim! Bırakı

nız, Muvazenei Maliye Encümeni red<jletse bile hükü
met dikkat etmemiş, buraya getirmiştir. Burada hü
kümeti tenkit etmiyecek miyiz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sen de alırsın cevabını canım. • 

REİS — Rica ederim, sükût ediniz) Beyefendiler! 
AKÇURAOĞLU YUSUF BEY | (Devamla) -

Efendim! Zannediyorum ki gerek vaktin geçmesi ve 
gerekse benim söz anlatmaktaki ademi iktidarım, söz
lerimi Ertuğrul Mebusu Fikret Beyefendi gibi mekâ-
tibi âliyeden çıkmış bir zatın bile anlayamıyacağı bir 
şekle sokmuştur. (Handeler) Çünkü b£n hükümet şu
nu demiş, muvazene bunu söylemiş dertıiyorum ve size, 
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bunun için hükümet tarafından getirilmiş olan lâyi-
hai kanuniyeyi alelacele okudum. O lâyihar kanuniye. 
bize geldiği zaman bu hususatın nazarı dikkate alın
madığını gördüğümüzü söylüyorum. Alınmamış ol
duğunu gördük dedim. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Burada 
müzakere edilen Muvazenei Maliye Encümeninin maz
batası dır beyefendi! 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Ben 
Ticaret Encümeni namına söylüyorum ve bizim bul
duğumuz noktaları gösteriyorum. 

Sonra Muvazene Encümeni Mazbatası ile bizim 
mazbata arasındaki farkı da .izah edeceğim. Biraz sa
bırlı bulunmanızı istirham ederim. Meselenin ne ka
dar mühim olduğunu arz ettim. Ne kadar itirazat olsa 
kanaatim olan ve memleketin menafiine hadim olan 
şeyleri, söylenmesi lâzım geldiğine kafiyen iman et
tiğim bir meseleyi söylemeden kürsüden inecek de
ğilim. Binaenaleyh sözümü keserek daha ziyade cel
senin uzamasına sebep olmayın. (Bravo sesleri,) (İyi 
sesleri) 

İkinci bir husus; gene o mukavelelerde evrakı nak
diye çıkarılmamak taahhüdü idi. Üçüncü bir mesele, 
komisyon intihabındaki şekil idi. Dördüncü bir mese
le; banka muamelâtını Paris'den ve Londra'dan mua
yene ve iraei tarik eden ve onlara delâlet eden ve 
binaenaleyh ananonim şirketlerimizin vazıyetine, ka
nunlarımıza tetabuk etmiyen bir vaziyetin mevcudi
yeti idi. Beşinci mesele; devlet bütçesi komisyonunda 
bir banka mümessilinin mevcudiyeti meselesi idi. 

Bunları tetkik ettiğimiz zaman ilk hatıra gelen şey, 
hükümet tarafından arz edilmiş olan mukavelename
nin onikinci maddesinde; imtiyaznamenin ve mukave-
lâtı sabıkanın işbu mukavelename ile tadil edilmiyen 
ahkâmı tamamen mer'i ve muteber kalacaktır denil
mesi idi. Bu maddeye göre bu hususatın mer'i ve mu
teber olmak ihtimalini hatırladım ve hükümete bunu 
sordum. Dedilerki bilfiil kabiliyeti tatbikiyesi olma
yan mevad batıl olmuş, gayrı müstamel bir hale gel
miştir, ölmüştür. 

Dediğim ilk içtimamızda bu, lâhık ve sabık vekil
lerden başka aynı zamanda Heyeti Celilenizde bu gibi 
mesail ile meşgul olan ve fikirlerinden pek ziyade is
tifade edeceğimize kani olduğumuz zevatı da çağırmış
tık.1" Muhterem arkadaşımız ve hepimizin, fikri hukuki
sine, malûmatı hukukisine hürmet ettiğimiz Yusuf 
Kemal Beyefendi; bunlar her ne kadar fiilen ölmüş ise 
cîc günün bitinde her hangi bir sebeple bir iddia ser-
disie meydan vermivecek suretle bunların kat': bir ';.e-

l kilde takriri lüzumunu dermayen buyurdular. Diz der
hâl mukavelenamenin 12 nci maddesinin lüzumuna 
kani olduk ve bu maddede büsbütün ölmüş denecek 
kadar, bir hüküm de vardı. Maddelerin birisinin için-

ı de onun da bekası Ticaret Encümeninin noktai naza-
l nndan doğru değildi. Binaenaleyh mukavelenamenin 

12 nci maddesi iie teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ru
huna tevafuk etmiyen ve Cumhuriyet Hükümetinden 

i katiyen bekası caiz olmıyan maddelerin tayyına karar 
verdik ve hükümet de bizimie iştirak etti. 

Sonra bir mesele daha vardır. Biliyorsunuz ki Tür
kiye Cumhuriyeti, Osmanlı Saltanatından ayrı bir vü
cudu hukukidir, bir vücudu siyasidir. Bu tezi bizim 

j Lozan'daki Heyeti Murahhasamız ortaya koymuş, bu 
rnüddeayı iddia etmiş ve o yolda yürümüştür. Geçen 
de Hariciye Bütçesinin müzakeresi münasebetiyle bu
nu Hariciye Vekilimizden sormuştum. Kendilerinin de 
ve hükümetin de öteden-beri bu fikirde olduğunu söy
lemişlerdir. Bir şahsı manevii ahar olan Osmanlı Sal-

I tanatına nazaran, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
I mukavelâtı sabıkayı kamilen yok farz ederek, yeni baş-
j tan mukaveleye girmesi ve yeni baştan mukavele aktet-

mesi bizim kanaatimizce en salim ve en doğru bir yol
dur. Arz ettiğim gibi, bilcümle vesaik, bilcümle mu-

j kaveleler, şartnameler, imtiyazlar ortaya atılıp onlar 
] üzerinde düşünülerek yeni bir mukavele aktedilmiş-

tir. Yalnız Son zamanlarda yani 30-40 sene zarfın-
I da yapılmış fer'i mukavelelerin devamı suretiyle bir 
i mukavele aktolunmuştur. Ve bu mukavelâtın da mer'i 

olduğu fikrini söylemiştir ve bunun da tadili lâbüt ve 
j lâzımdır. Bu hususta hükümet ve bizim encümen ve 

Muvazenei Maliye Encümeni Tamamen bir noktada 
iştirak etmişlerdir. 

Diğer mevada gelince: Yani birinci ve ikinci muka
velelerin diğer mevadı. Birincisi; birden onbirinciye 
kadar, diğerlerinde de bir kaç maddeki bunlar, gene 
bizim encümenimizce bazı cihetlerle şayanı tetkik ve 
şayanı ıslah ve tadil görüldü. Biz öyle zannattik ki 
bugün banka ile Türkiye Cumhuriyetinin münaseba-
tı, münasebatı kuva, bundan daha iyi olan bir muka-

j velenin aktine müsaittir. Bilhassa bu noktaları, bir iki 
noktayı nazarı dikkatinize arz edeceğim. Mukavele-

j nin bir maddesi ile bankadan açılan hesabı cari yedi 
milyon liradır.. Beş milyonu devlete, iki milyonu da 
Ziraat Bankasına veriliyor ve bu hesabı caride yürü
tülecek faiz miktarı 15 ilâ 7 dir ve bu on sene için 
kaydoiunmuştur. Gerek faiz, gerek hesabı cari sure-

! tiyle, hesabı carinin miktarı nazarı itibare. alındığı 
; ;-:-i;r.:">, :.c.bv yr, :;on h/.-.VİiM aktonı crrıanh sıltana-
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tının aktetmiş olduğu mukavelede bankanın açtığı 
hesabı cari ile bu hesabı cari arasındaki fark ne ka
dardır diye düşünüldü ve o zaman aktedilen mukave
lede bunun bir buçuk milyon altın olduğu görüldü. 
Bunun neye müsteniden tenkis edildiği hakkında es
bap araştırıldı. Bugünkü hükümetin varidatı, vaziye
ti siyasiyesi bunun bu derecede tenakusunu badi ola
cak derecede olmadığı kanaati hasıl oldu. Sonra ne
ye müsteniden bu yedi milyon tayin edilmiş diye dü
şündük. O vakit anladık ki bugün Banka Osmâninin 
tedavülde bulunan banknotlarının miktarı 891 475 li
radır ve Bankı Osmani eğer temdit mukavelesi aktet-
meyip de Ağustosda nihayet bulacak olan imtiyaz 
müddetine kadar giderse, temdit o vakte kadar yapıl-
mıyacak olursa o zamanda, yani mukavele nihayet bu-
duğu aide bütün bu bankonotları altın tediye ederek-
ten toplamak mecburiyetindedir. Pek âlâ bilirsiniz ki, 
bankonot demek faizsiz istikraz demektir. 891 bini bu
günkü kâğıtla altın arasındaki fark ile darbedecek 
olursanız, derhâl yedi buçuk milyon olduğunu görür
sünüz. Yedi buçuk milyonla hatırınıza geîir ki bize 
vermekte oldukları istikraz miktarı, yedi buçuk mil
yona nazaran beş yüz bin lira eksiktir. Bizim Türkiye' 
de bulunan bu bankonotların yani parasız alınan, faiz
siz alınan paranın hükümete verilmesinden ibarettir ve 
hesabı caride de 15 ilâ 7 faiz çektiği için, bizim hal
kımızdan faizsiz aldığı parayı hükümete fa izle. veriyor 
ve böylece iyi bir muamelei sarrafiye çeviriyor. Mese
le bundan ibarettir ve zaten bu mukavelede bizim lehi
mize görebileceğimiz en ciddi maddede bu hesabı ca
ri açmak meselesidir. Biz zannattik ki bu vaziyetimiz
de demin arz ettiğimiz gibi, kuvvetlerimizin münase-
batı nazarı dikkate alındığı takdirde hesbı carinin bir 
miktar tezyidi ve faizin tenkisi yahut faiz için koydu
ğumuz zamanların tadili imkân haricinde değildi. 

Bu noktadadır ki yani mukavelâtın on ikinci madde
sinden gayrı olan maddelerdir ki Muvazene Encü
meniniz ile Ticaret Encümeniniz arasında bu noktayı 
nazar farkı hasıl olmuştur. Ertuğrul Mebusu Muhte
remi burada bulunsa idiler, maruzatımın nihayetini 
dinlemiş bulunurlardı. Ticaret Encümeninin 12 nci 
maddesinin tadili hakkındaki noktayı nazarına Mu
vazene Encümeni iştirak etmiştir. Fakat diğer meva-
dın - ki bir numunesini arz ettim - Tadili hakkındaki 
noktai nazarımıza Muvazenei Maliye Encümeni ta
mamen iştirak etmemiştir. 

Vakıa Esbabı Mucibe Lâyihasında bizim tetkikatı-
mızın, tenkidatımızın nazarı itibare alınmış olundu
ğunu söylemiş ise de, asıl kanun lâyihasında bizim 

bu noktai nazarımızı telhis eden küçük bir cümleyi vaz 
etmemiştir. Cümle şundan ibarettir. Djiyoruz ki: «İkin
ci, üçüncü, yedinci, on üçüncü, on dördüncü maddele
ri ile emsali mevad ve ahkâm müstesna olarak imti-
yazname ve mukavelâtı sabıkanın ânifüzzikir itiiâfat 
ile tadil edilirden ahkâmı mer'i ve muteber olmak ve 
Büyük Millet Meclisinin âmâl ve metalibine tevafuk 
eylemek üzere. ı» Bu formül, bu küçük cümle Mu
vazenei Maliye Encümeninin lâyihasında' mevcut de
ğildir. Efendiler! Ticaret Encümeni, elyevm Türkiye' 
de oldukça mühim bir vazifei iktisadiye ifa eden Os
manlı Bankasının Tüccarımızla olan münasebetini göz
den kaçırmış değildir ve aynı zamanda eğer Osmanlı 
Bankasının müddeti nihayete eripde artık vazifesi 
kalmıyacak olursa, o vazifenin ifa ettirilmesi için, lâ
zım gelen bir bankanın derhâl mevcut olduğunu da 
tasavvur etmemiştir. Binaenaleyh bu meselede pek ka
ti yürümek tarikini iltizam eylememjştir. Mamafih 

. zannetmiştir ki; eğer asıl hukuku esasiyemize muga
yir olan cihetler kafi surette tayyedildikten sonra, di
ğer hususlarda da hükümetimizin müzakeresinde esas 
olmak üzere Heyeti Celileniz bazı efkâr ve mütalaa 
serdedecek olursa yani tenkit edilen mevadı saire hak
kında şunun şöyle ıslahı, bunun, böyle tadili gibi bir 
takım muayyen fikirler tebellür ederse, bu hususların 
hükümet tarafından iltizam olunarak müzakeratı ati-
yede bunlardan istifade olunmak imkânı gayrı mev-
rud değildir kanaatine gelmiştir. 

Banka işlerinde bir derece ihtisası olan ve eskiden 
Maliye Vekâletinde bulunan bir arkadaşımız, muay
yen bir devrede bankanın şimdi yapılan mukaveleye 
nazaran bizim için daha çok müfit şeraite hazır ol
mak ihtimali mevcut olduğunu encümenimizde söy
lemiştir. 

Bu cihetle efendiler! Bendeniz bu mevadın daha 
ziyade tamikine gitmedim. Benden daha iyi tetkik et
miş olan çok çalışkan ve çok hamiyetli bir arkadaşı
nız, Mersin Mebusu muhteremi Niyazi Beyefendi bazı 

> noktai daha tahlilkâr ifadelerle Heyeti Ceîiîenize arz 
edecektir. Yalnız Bendeniz encümenin Mazbata Mu
harriri olmadığı için, onun namına arz ve istirham edi
yorum ki Ticaret Encümeninin lâyihaİ kanuniyesi su
reti kabul edilecek olursa onunla, menafii memleket. 
daha iyi Müdafaa edilmiş olacaktır. Onun kabulünü 
arz ile sözüme nihayet veriyorum. 

NİYAZI BEY (Mersin) — Evvelâ muhterem ar
kadaşlarımdan rica edeceğim. Bir kanun- müzakere edi
lirken, uzun müddet sabrederiz, uzun jmünakaşata ta
hammül ederiz, bir parlamentonun vazifesi de budur. 
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Ancak vaktimizin dar olduğunu biliriz. Vaktin bu dar
lığına rağmen mevzuu müzakere olan maddenin de 
memleketin siyaseti iktisadiye ve maliyesi ile alâka
dar mühim bir mesele olduğunu da takdir buyurur
sunuz, Bunun için sizi rahatsız etmiyecek derecede ve 
mümkün olduğu kadar muhtasar bir şekilde olacak 
maruzatımı lütfen sükûnetle dinlemenizi rica ederim. 
(Dinliyeceğiz sesleri) 

Arkadaşlar! imtiyazının temdidi mevzubahis olan 
Osmanlı Bankası, esasında (otpmanbank) namıyle 
1856 tarihinde İngiltere kralının (Şart) ıyle teşekkül 
etmiş, asıl merkezi Londra'da, bir şubesi de İstanbul' 
da bulunan ve sermayesi 500 bin İngiliz Lirası olan bir 
banka idi. Bu bankanın tstanbuldaki vazifesi nakıs idi. 
Fakat zaman geçtikçe İstanbul'da o zaman Kırım 
Muharebesinden sonra mevcut olan nüfuzu siyasilerin 
de kısmen inzimamı ile bilhassa vaziyeti maliyemizin 
vahametine çaresiz olmak üzere bir banka teşkili ih
tiyacını derk ettik. İşte Osmanlı Bankası 4 Şubat 1863 
milâdisinde, yahut 16 Şubat 1279 tarihinde sadır olan 
ferman ile Fuat ve Ali Paşalar tarafından bir Devlet 
Bankası olarak (Bankı Osmanii Şahane) namıyle ser
mayesi 2 700 000 İngiliz Lirasından ibaret bulunmak 
üzere tesis edilmiş, 1290 tarihli mukavelename ile de 
bu sermaye on milyon İngiliz Lirasına iblâğ olunmuş
tur. Şüphesiz ki, bu banka 1279 tarihli imtiyaznamesi-
nin birinci maddesi ile devlet bankası olarak teşekkül 
etmiş olmasına rağmen, devlet bankası değil, her mem
lekette mevcut olan tedavül bankalarının vazifesini bi
le tamamen ifa etmemiştir. İfadatım memleketimiz
de çok köklü ve çok esaslı bir itibara mazhar olan ve 
aynı zamanda bu itibarı, devletin kendisine vermiş ol
duğu mevkii mümtaz medyun olan bir müessesei iti-
bareyi düşünmek maksadına matuf değildir. Sözlerim 
hakikati olduğu gibi ifadeden ibarettir. O banka ki, 
bendeniz de bütün arkadaşlarım ve herkes gibi, bir 
müessesei itibariye, kuvvetli bir müessesei maliye ol
mak itibariyle lüzum ve faydasını müdrikim, fakat an
cak ve ancak Türk elinde bir müessesei itibariye, bir 
tedavül bankası ve aynı zamanda Türkiye'de teşekkül 
etmiş, bir devlet bankası olarak düşündüğümüz tak
dirde mesele büsbütün başka olarak gözümüze çar
par. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Adı Os
manlı Bankası olmak srfatıyle. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — 1279 tarihli imtiyaz -
name bazı ahkâmı itibariyle bozuk olmakla beraber 
gene az çok devletin hukukunu ihlâl etmiyecek bir 
şekilde idi. Halbuki bilâhare 1290 Şubat tarihinde ve

yahut 1875 senei milâdiyesinde imtiyaz müddeti hi
tam bulmadan tecdiden aktedilen mukavelenameye 
yahut senedi munzamma nazaran vaziyet, devlet aley
hine daha fazla kendisini göstermiştir. Yani, Ali ve 
Fuat Paşaların teşkil ettikleri Devlet Bankasına veril
miş olan imtiyazname mevadı ile, ondan sonra Hü
seyin Avni Paşa zamanında aktedilmiş olan muka
velenamenin ahkâmı yan yana getirilirse, görülürki so
nuncusu devlet namına ve bir devletin umuru maliye-
sindeki istiklâli ve serbesti harekâtı namına akla girmi-
yen ve kafamıza sığmayan ahkâmı da camidir. 

Muhterem arkadaşlar! Bu mukavelenamenin akti-
ne en büyük saik olan Sadık Paşa 1874 de Paris'de 
icabedenlerle görüşmüş, meselenin esasını hallederek 
gelmiştir. Fakat o zamanki nazırların şiddetli itirazı
na maruz kalmasına rağmen gene parasızlık dolayısiy-
le - Fuat Paşanın tabiri veçhile - (affedersiniz) uyuz
luk dolayısiyle bu mukavele aktedilmiştir. Bu mukave
lenin aktinde en büyük rol ifa eden, sermayedarların 
mümessili bulunan (Tomas Pros) şirketin içtimai umu
misinde aynen şunları söylemiştir: (Bu imtiyaz müsta
kil şirketler veyahut dünyanın müessesatı maliyesi ta
rihinde emsalsiz bir numunedir.) Arkadaşlar! Bu mu
kavelenamede ve aynı tarihli nizamnamede imtiyaz
da neler vardır neler?!.. Bir kere Osmanlı Bankası Di
vanı Muhasebat vazifesini haizdir. Keza bu mukave
leye nazaran Maliye Nezaretinin hikmeti teessüsüne 
taallûk eden bir kısım vazaifi haizdir. Aynı zamanda 
Millet Meclisine ve bir parlâmentoya has olan bazı sa
lâhiyetleri de haizdir. (Meselâ ne gibi sesleri) bir iki 
noktasını müsaadenizle arz edeyim: 

Ezcümle 13 ncü maddede diyor ki: «Bankı Osma-
ni bugünkü tarih ile müverrah olan nizamnamei mah
sus ahkâmına tevfikan devleti âliyenin hazinedarı 
makamında olarak umumen masarifatın tediye ve tes
viyesine memur olacaktır. Her sene martı rumi iptida
sı - yani alafıranga 13 ü - tarihinden lââkâl bir mah 
evvel senei atiye muvazenei umumiye defterinin bir 
sureti mufassalası Bankı Osmaniye tebliğ olunacak
tır. Hükümeti seniye gerek Dersaadette ve gerek vilâ-
yatında her ne nam ve suretle olursa olsun ahiz ve tah
sil olunan kâffei varidatı diğer hiçbir bankanın mü
dahalesi olmamak üzere salifülbeyan nizamname ah
kâmınca Bankı Osmani Sandığına ita ve teslim bu
yuracaktır.!» Sonra 14 ncü maddesinde meselâ diyor-
ki: (maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile şayet 
bütçede gösterilen masarifatın haricinde olarak bazı 
ihtiyacatı mübreme ve fevkalâde zuhur eder veyahut 
hâsılatın ademi kifayetinden veya yanlış hesap olma-
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smdan naşi bir açık görünecek olursa o halde bütçe
ye bazı tahsisatı fevkalâdenin ilâve ve ithali ile defi 
zaruret veyahut ikmali noksan edilecektir. İşbu tah
sisatı fevkalâdenin bütçeye ithaline Bankı.Osmani ta
rafından muhalefet edilemiyecek ise de tahsisatı mez-
kûre bütçe komisyonu-canibinden tasdik olunmak ve 
bir takım varidatı cedide ve mahsusa karşılığı ile ka
patılmak iktiza edecektir, ilh) Yani efendiler! Elyevrn 
her memlekette olduğu gibi, bizde de mevcut olan 
Müvazenei Umumiye Kanununa dahil olması icabe-
den bu ahkâm ve mevad bir bankanın mukavelename
sine ithal edilmiştir. Fakat tekrar arz edeyimki bu mu-
kaveljtın ahkâmı tıpkı 1290 tarihli nizamname gibi ca
ri olmamıştır. Bunun esbabına gelince: Ademi cer-
yanı sarahaten vaz edilmiş olan bir maddeye müstenit 
değildir. O zaman Heyeti vükelâda şiddetli mukave
mete maruz kalmasından neşet etmiştir ve hatta çok 
acıdır, Rus sefiri de buna itiraz etmiştir. 

Arkadaşlar! Rus Hükümeti şarkta bunu, rakibi bu
lunduğu zümrenin İngiliz ve Fransız sermayedarları
nın, Türkiye umuru maliyesi üzerinde vesayeti manâ
sını tazammun ettiği şeklinde anlatarak şiddetli itira-
zatta bulunmuştur. Açık bazı hakikatler vardır, acı
dır, fakat hatıra getirmek lâzımdışr. Bu, bilhassa o za
man mukaveleleri aktetmiş olan sermayedarların ifa
desiyle Türkiye Umuru Maliyesinde vesayeti tazam
mun ediyordu. 

Yine bir madde mucibince Türkiye Kavaimi nak
diye ihracına salâhiyattar değildi. Gerçi ihraç etmiş
tir, hükmü cari olmamıştır. Fakat madde mevcuttur. 

Yine efendiler! Her iki mukavelenamenin bir mad
desi, yedinci maddesi, var'ki yaşamıştır. Diyoruz ki, 
banka, İstanbul'daki Meclisi idaresi tarafından idare 
edilecektir. Fakat bu Meclisi İdarenin salâhiyeti bü
tün Paris ve Londra'daki komitelerden gelmektedir. 
Avrupâ'daki komiteler dahi yaşıyor 1290 tarihli muka
velenamede «Avrupa'daki komiteler dahi bankın mua-
melâtınca iraei tarik etmek ve teftiş ve nezaret eyle
mek hususlarında iktidar ve mezuniyeti kâmileyi haiz 
olacaklardır. Dersaadette bulunan idare Meclisinin hu
kuk ve vazaifi,. ol bapta tanzim olunacak bir nizam
name! dahili ahkâmına tevfikan Avrupa komiteleri ta
rafından tahdid ve tayin olunacaktır.)-» Bu ahkâm şim
diye kadar yaşamıştır. Bu maddenin battal olan ve ca
ri olmayan bir fıkrası daha van «Bankın Meclisi İda
resi Direktör veya azalarından biri bank tarafından 
bilvekâle bütçe komisyonunda bihakkın hazır bulu
nacaktır |v Şüphesizki bu hüküm cari değildir. Burada 
bankanın hüviyetine taallûk eden bir nokta vardır. 
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Merkezi İstanbul'da bulunan, bir Türk Anonim Şir
keti olan ve üstelik (Devlet Bankası) j nam ve unvanını 
haiz olan bu bankanın İstanbul'daki Meclisi İdaresi, 
hükümetle münasebatâ girişen Meclisi İdaresi salâhiyet 
namına hiçbir şeyi haiz değildir. Bütün salâhiyet ve 
kudret Paris ve Londra'daki komitelerdedir. Nizam-
namei dahilinin ohbeş ve onlatıncı maddeleri de bu 
merkezdedir. 

Efendiler! Komite deyip geçmeyiniz. Dosyaları 
baştan aşağı gözden geçirdim. Bu komitelerin ne müt
hiş bir hail olduğunu gözümle gördüm i 

Hükümet banka Meclisi İdaresiyle bir meseleyi 
hallediyor, Hayır biz ikmal edemeyiz, Paris ve Lond-
radakiler bilir diyorlar. Yazılıyor, onlardan cevap gel
miyor. Gelirse bile reddediliyor. Zaman olmuştur ki, 
mütareke iptidasından itibaren, (Çok acıdır fakat bunu 
söylemekte mahzur yoktur. Çünkü maziye karışmıştır 
ve bu gibi şeylerin bir devlet muamelâtında asla ve 
hata, olmaması lâzım gelir) Hükünjıet İstanbul'daki 
Meclisi İdareye hesabı cari açtırmıyor. Müteahhit ol
duğu bir buçuk milyon liranın hesabını açtıramıyor, 
alamıyor. Başka memleketlerde buhran zamanlarında 
«Kritik)» zamanlarda devlet bankaları hükümetin des
teğidir. Harbi umumi esnasında (Bank Dö Frans) Fran
sız Hükümetine ve müttefiklerine bilâj faiz veya yüzde 
bir faizle yirmisekiz milyar frank verrmştir. Hatta dev
let Bankası da değildir. Her ne ise bifcde ise hükümet, 
bankanın esasen altın olarak açmaya) mecbur olduğu 
bir buçuk milyonluk hesabı cariyi kâğıt olarak bile te
min edemiyor. Maliye, Babıâliye Hariciye'de, banka
ya tesir yapınız diye mümessillere müracat ediyor. Da
hası var: O mümessillerle de iş olmuyor ve nihayet İn
giliz ve Fransız mümessili siyasileri vasıtası ile hükü
meti metbualarına bilmüracaat devlet (bankası olan Os
manlı Bankasının Paris ve Londra Kjomitelerine tesir 
icrası cihetine gidiliyor. 

Efendiler! Karşımızdaki müessese! işte böyle bir 
müessesenin mevlûdu, yahut tamadisidir. Artık komi
telerin bu nüfuzunu nasıl kabul edebiliriz? 

Sonra Muhterem arkadaşlar! Şayanı dikkattir ki 
1279 tarihli ilk imtiyaznamede: Hükünfıetin banka üze
rindeki teftiş ve murakabesinin resen j tarafından mü-
tehap bir nazır - Fransızcası: (Ho Komiser) - tarafın
dan icrası esası mevcut iken, ondan [sonra aktedilen 
1290 tarihli mukavelenamenin aynı üçüncü maddesin
de (hükümeti seniye evvel emirde mezkûr bankanın 
idare meclisi ve komiteleriyle bilittifak bir nazır inti
hap ve tayin buyuracaktır- denmiştir; Tasavvur eder 
misiniz ki bir şirket olsun ve o şirketij hükümet huku-
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ken teftiş salâhiyetini haiz bulunsun. Sonra bu nazır 
veya komser resen intihap edilmesin de, banka ko
miteleri ile. bilittifak intihap edilsin. Buna hangi akıl, 
hangi fikir ve hangi müstakil hükümet razı olur?. Fil
hakika bu madde hüketi milliye zamanına kadar cari 
olmasına rağmen hükümeti milliye devresinden sonra 
istihaleye uğramıştır. Bununla beraber biz ne yap mi
siz? Biz komiserleri resen tayin etmişiz. Banka ise 
üçüncü maddeye istinaden komitelerine yazdığını ve 
komitelerce bu hususta beyanı muvafakat edildiğini 
hükümeti milliye ye bildirmiştir. Demekki banka şek
len olsun bu maddenin muhafazasına sayetmiştir. Hu
lâsa arkadaşlar! 1279 - 1290 mukavelenamelerinde bir 
müstakil devlet mefhumu ile, istiklâli maliyeyi haiz 
bir devlet mefhumu ile gayrı kabili telif ahkâm var
dır ve bu ahkâm hükümeti sabıkanın saltanatı sabı
kanın da şüphesiz nazarı dikkatini celbetmiştir. Ban
ka 1311 tarihinde gene hükümetin bir müzayakası 
zamanını bulmuştur, tstidraden arz edeyim ki, banka 
müzayaka neticesinde doğmuştur. Müddeti imtiyazi
yesİ 1279 fermanı ile otuz sene iken ve 1290 tarihinde, 
henüz bu otuz seneden oniki senesi geçmiş iken yir
mi sene daha temdit ettirerek elliye iblâğ ettirdiği gi
bi, ahkâmı mukaveleyi de aleyhimize tadil ettirmiştir. 
1311 senesinde gene hükümetin müzayakalı zamanını 
bulmuştur. Gene para demişiz, para.. (300) bin altın is
temişiz. (300) biri altına karşı banka bize demişki, müd
deti uzatınız oniki sene daha. Bankaya yazılan otuz 
teşrinievvel tarihli tezkerede üç yüz bin liranın hemen 
Hazineye avans edilmesi, müddeti imtiyaziyenin tem
didinden dolayı bankın komitesince sermayei mevcu-
desinin tezyidine muvafakat olunduğu halde, bir üç 
yüz bin liranın daha hazineye itası, bundan başka tah
vilâtı devletin muhafazayı itibarı için, üç milyon lira
lık kadar bir tahvilât mubayaa etmek üzere bir sen
dika teşkiline teşebbüs edeceği dermeyan kılınması üze
rine bankın mulıafazai itibarı lâzımeden bulunduğu 
cihetle banknot bedelâtının tehiri tesviyesi için talep 
olunan bir mah mehil itası denmiştir. 

Efendiler! O zaman ki 25 teşrinievvel 1311 tarih
li Meclisi Vükelâ mazbatasında da bir fıkra var: 

«Müddeti imtiyaziyenin temdidi kaideten hazi-
nei celile ile bank beyninde suru tu mukavelenin bir 
sureti hasenede tecdidini iktiza ettirmek tabii ise de. 
Tekrar okuyorum: «Müddeti imtiyaziyenin temdidi 
kaidedeten Hazinei celile ile bank beyninde şurutu 
mukavelenin bir sureti hasenede tecdidini iktiza ettir
mek tabii ise de, bu muamele cari olan müddeti imti
yaziyenin inkizasında yapılacak bir şey olup şimdiki 
yapılacak olan temdidi müddet istidası ise bankın nez-

di devlette devam ve izdiyâdi itibarını tazammun et
mek üzere istitaf yolunda dermeyan kılındığından ve 
bu suretin şu hali buhran arasında devletin manen ih-
tiyacatını teshile müteallik bir faidei maneviyesi ol
makla beraber diğer 300 bin liralık avansın tedariki 
ihtimali bulunduğuna binaen.. ilh> 

Demek efendiler! Banka, müddeti imtiyaziyesİ 
bitmeden, bir fırsat bulmuş yirmi sene temdit ettir
miştir. Bu suretle müddeti imtiyaziyesİ 62 seneye ib
lâğ edilmiştir Bu müddet de 1341/1925 senesi ağusto
sunun dördünde hitam buluyor. Bir hoktayi daha arz 
edeyim. Banka bu devrei imtiyaziyesinde hükümete 
yardım etmemiştir, iddiasında bulunacak değilim. 
Şüphesiz ki yardım etmiştir. Bir çok istikrazata de
lâlet etmiştir. Fakat efendiler! İhtikâr etmiştir, ka
zanmıştır. Hemen ekserisi her sene bütçesinin açığı
nı kapatmak üzere aktolünan bu devredeki istikraz 
tahvilâtının çoğunun fii ihracı % 72, % 68, ve hatta 
% 43 idi. Şu halde hükümetin fiilen eline geçen para 
istikraz edilen miktarın pek dûnunda idi. Üstelik 
% 6, % 7 komisyonda verirdik. Maatteessüf o za
manın adamları bunu kâh buhranlara, kâh ihtilâata, 
kât sefahate sarf etmişlerdir. Şu halde 1279 da akte-
dilen mukavele gibi 1290 tarihli mukavele de mü
him bir harbin başlangıcı, Hersek gibi bazı vilâyetler
de isyan zuhuru, memlekette ziraatin fena gitmesi, ti
caretin bozukluğu ve hazinenin tam takır olduğu, va
ziyeti maliyemizin tam mânası ile berbat bulunduğu 
zamana tesadüf etmiştir. Halbuki efendiler! Bin ke
re şükür, hükümeti milliye bu vaziyette banka ile 
müzakerata girmemiştir. Hükümeti milliye Osmanlı 
Bankası ile yahut bu banka ile müzakerata girişirken 
efendiler! Dahilen ve haricen vaziyeti emin, hukuku
na kıskanç, aynı zamanda malî noktai nazardan va
ziyetinin yalnız eski zamanlara nazaran değil, biza
tihi iyi olduğu düşünülmeli idi. Öyle zaman olmuştur 
ki, yedi milyon ile, öyle zaman olmuştur ki dört mil
yon ile hükümet, senei sabıkadan senei âtiyeye para 
devretmiş, yani banka bize borçlu olmuştur. Devle
tin elbette düyunu da vardır. Fakat bir bankaya el 
açıp muhtaç olduğumuz devirler geçmiştir. (Bravo 
sesleri.) tşte böyle bir Türkiye ile münasebata giriş
mek isteyen bir banka vardır. 

Bu banka evvelâ dedi ki, firmam vardır, Osmanlı 
Bankasıdır. Efendiler! Osmanlı Devleti yerinde (Türk 
Devleti) doğdu. Osmanlı ismi bankada mı kalacak? 
Buna firma diyoruz. Fakat bu firmanın en büyük işi 
bizim .memleketimizdedir, itibari Millî Bankasının is
mi de (Osmanlı İtibari Millî) Bankası idi. Fakat ge-
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çen sene zannederim, heyeti umumiyesi içtima etti, 
Osmanlı ismini kaldırdılar. Mamafih bendeniz yalnız 
bu isimle meşgul olacak değilim. 

(Bankı Osmanii Şahane) unvanını taşıyan ve im-
tiyaznamesinin ikinci maddesi ile - ki dercetmeyi 
bile lüzumsuz gördük - (zatı hazreti padişahının ziri 
himayeti âliyesinde) bulunan bu banka karşımıza 
çıktığı zaman da biz onlara diyecektik : «Efendiler! 
Biz sizin gibi memleketimizde yerleşmiş, teessüs et
miş bir banka ile elbette iyi münasebette bulunmak 
isteriz. Size karşı bizatihi hiçbir şey yoktur. Fakat şu
rası da gayrı kabili inkârdır ki siz bir devlet banka
sından beklenilen menafi! değil, bir tedavül banka
sından beklenen menafii bile temin- etmediniz. Siz buh
ran zamanlarında devlete mecbur olduğunuz bir bu
çuk milyon liralık hesabı cariyi, kâğıt olarak bile ver
mediniz. Siz başka tedavül bankaları gibi, hükümete 
faizsiz ve ucuz faiz ile para vermediniz. Siz aynı za
manda mütareke devresinde memleketimizi işgal 
edenlere kırk milyon franklık kredi de açtınız. Bütün 
bunları biliyoruz. Aynı zamanda siz memleketin öz 
evlâdına, Türklere, Türk ziraat ve ticaretine icabetti-
ği derecede müzaherette bulunmadınız. 

Bir çok ahvalde pek ihtiyatkâr hareket ederek 
memleketin ticareti için, bir müessesei maliyeden bek
lenilen müzaherette bulunmadınız. Onlardan daha 
dûn mevkii malide bulunan, daha az itibarı olan 
adamlara daha ziyade kredi açtınız. Borçlarına çok 
sâdık olan bu memleketin namuslu evlâdını ihmal 
ettiniz. Bunu da biliyoruz. (Bravo sesleri.) Evet ban
kayı asıl idare eden zevatın noktai nazarı böyle ol
mayabilir. Fakat fiilen gerek merkezde ve gerek şu
belerde bankayı idare eden bazı eşhas' bu memlekete 
yabancı nazarı ile bakan adamlardır. Bizim sizinle 
halledeceğimiz bazı işler de vardır. Sermayenizi İn
giliz lirası olarak muhafaza ediyorsunuz, muamelâ
tınızı en fazla bu memleketteki mevduatla idare ede
rek sermayenizin nispeten az bir kısmını Türkiye'de 
kullanıyorsunuz. İmtiyazlı bir müessesei maliye olmak 
tedavül ve Devlet Bankası bulunmak itibariyle şanj 
kurunu tayinde mühim rolünüz vardır. Bilhassa Lon
dra üzerine şanj kurunu tespitte hâkimsiniz. Geçici 
esbaptan mütevellit gayrı muntazam ve ani tahavvü-
lâta mani olabilirsiniz. Bankanın inanmak istemediği
miz halde, bu kambiyo maddesinde Türk menafiine 
muvafık hareket etmediği hakkında rivayetler var
dır. Halbuki biz bilâkis bihakkın talep ederiz ki ban
ka bu hususta devlete en kıymetli ve müessir müza
herette bulunsun. 

Meskukâtın bir gün olup, altın esaisına ircaına te
şebbüs ederiz. Bunun için sizden şimdiden müzaheret 
taahhüdünü almak isteriz. Sonra sizin-ide alâkadar ol
duğunuz bazı malî muallâk mesailimiz var. Bunları 
da halledelim.» Diyebilirdik, dememizi lâzımdı. Geli
niz, müddeti imtiyazınızı on sene mi temdit etmek 

I 

- bizce bunun ehemmiyeti yoktur - Türkiye Hükümeti 
Cumhuriyesi yeni bir Devlet Bankası ile yeni bir iti-
lâfnameyi yeni şerait ile aktederdi. Bu, artık kapi
tülâsyonlardan daha katmerli olan ve maziden mev-
rus olan mukavelelerle alâkadar olamazdı. Bu, pâk ve 
temiz bir mukaveledir diyecek, banka ile bu esas dai
resinde ve bu prensip dahilinde bunu itmam edecek
ti ve o zaman bu vaziyetle bizim karşımıza çıkan ze
vatı biz bütün mevcudiyetimizle tebrik eder ve böyle 
bir itilâfı bütün ruhumuzla ve büyük bir beşaretle ka
bul etmeye âmâde idi. Hayır böyle oynamıştır. 1279 
-1290 tarihli mukavelenamelerin bazı (ahkâmını yani 
14 ve 16 ncı maddelerde mevzubahis olan hazine mu
amelâtı ve^şubeler için, itası meşrut komisyon ve ikra
miyelerle hesabı cari miktar ve faizi hakkındaki ah
kâmını muayyen devrelerde tayin ve tadil mahiyetin
de olan muhtelif mukavelât vardır. Bunlar 1302, 1309, 
1315, 1322, Meşrutiyetten sonra da 1326 ve nihayet 
mezkûr 1 Şubat 1326 tarihli mukavelenamenin üç se
ne müddetle meriyeti hakkında 8 Nisan 1334 tarihli 
itilâfattır. Bunlaı* da bilhassa 1326 tarihli mukavele
namede bazen ehemmiyetli olan noktalar da mevcut
tur. 

Şimdi 1326 tarihinde bırakılan nokta yok mu? 
Oradan başladık. Hatamız bu noktadadır. Eski def
teri kapatmadık, eski vaziyeti idame ettik ve hattâ 
eski mukavelâttaki muzır ahkâm üzerine bir sünger 
bile çekmedik. Şu halde bu banka itilâfnamesi de ye
ni ruhumuza uymadı. Gerek Ticaret | Encümeninde, 
gerek Muvazenei Maliye Encümeninde yalnız defni 
icabeden, merasimi tedfiniyesinin icrası jcabeden mad
deler değil; aynı zamanda yeni itilâfnamede bulunan 
bazı maddeler de nazarı dikkati celbetti. Yalnız bir 
noktayı kaydedeyim ki; hükümeti cumhuriyenin mü
messilleri şüphesiz ki Osmanlı İmparatorluğunun na
zırlarından çok yüksek davranmış, izzeti nefsi milliyi 
onlardan daha çok iyi muhafaza etmişlerdir. Bunu 
burada itiraf etmek bir vecibeidr ve manevî noktai 
nazardan asla ve kafa yeni fedkârlığa gitmemişler
dir. Bazı ıslâhat da yapmışlardır. Bu da gayet tabiî
dir. Ancak Türk Cumhuriyeti için bu kâfi mi idi, 
yeni bir ruhla hareket lâzım gelmez mi i idi? Diğer ci
hetten maddî ve malî olarak matlup olan menafi te-
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min edilmemiştir ve bazı noktalarda da mazideki me
nafiden fedakârlık eder gibi şeyler göze çarpmakta
dır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Pek yavaş 
söylediniz. Zapta geçmedi. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Efendim! Muhterem 
arkadaşım Yusuf Akçora Beyefendi iki maddeden 
bahsettiler. Yeni itilâfnamenin hesabı carisinin beş 
milyonunun devlete, iki milyonunun da Ziraat Banka
sına olmasına bihakkın itiraz ettiler. Efendiler! 300 
bin altın için bankanın müddetini oniki sene tem
dit mecburiyetinde kalan bir devlet için, bazen para
nın ne kadar mühim olduğunu düşününüz. Binaen
aleyh paranın ehemmiyetini unutmayınız. 1326 tari
hinde Cavit Bey, karşılıksız olmak üzere bir buçuk 
milyon liralık hesabı cari temin etmişti. Yüzde beş bu
çuk faiz verilmesi takarrür etmişti. Unutmayalım ki 
mümassil memleketlerdeki mümass-il bankalar devlet
lere hesabı cariyi meccanen açarlar, üste avans da 
verirler. O da bilâ faiz olur. Nihayet yüzde bir, iki 
iskonto ile muamele yaparlar. Biz bu hesabı cariyi fa
izle alıyoruz. Âdetimiz böyle imiş... % 5,5 imiş, 1329 
da altıya çıkmış, şimdi de imtiyaz müddetince (5) ile 
(7) arasında dolaşacak. İmtiyaz müddetince bunun 
miktarı 1,5 milyon altın imiş. Bunu şimdiki kâğıt pa
raya tahvil edersek takriben 13 milyon liraya baliğ 
olur. Devletin bütçesini düşünecek olursak 1326 da 
(26) milyon lira varidatı olan bir devletin bugün 153 
küsur milyon lira varidatı vardır. Binaenaleyh nis
pet bu noktai nazardan da aleyhimizdedir. 

Efendiler! Unutmayalım ki banka bize mütareke 
zamanında hesabı cari açmamakta İsrar ederken di
yordu ki : Vaziyeti hukukiye ve fiiliye değişmiştir. Bu 
memleketin hududunun ne olacağı meçhuldür. Hükü
mete yazdığı böyle tezkereler vardır. Bunu Maliye 
Nezaretine yazıyor ve Londra, Paris komiteleri de İs
tanbul'daki Heyeti İdare ile hemfikir olarak «muahe-
dei sulhiye aktedilsin, hudutlarınız taayyün etsin, her 
vilâyetin varidatı anlaşılsın, mukavelenin metni asli
sinde tadilât yapılsın, ondan sonra size yeni şeraite 
göre hesabı cari açarız.» diyordu. İster öyle düşüne
lim, ister böyle düşünelim, varidatı nazarı dikkate ala
lım, gene bu miktar azdır. Hele kıymeti iştiraiyeyi dü
şünecek olursak çok azdır. (26) milyonluk bütçemiz 
zamanında bir buçuk milyon altın idi. Bugün hakiki 
manası ile beş milyon, iki milyon da ilâve ediniz, yedi 
milyon. Bu miktar bugünkü kıymeti iştiraiyeye naza
ran lâşeydir. Sonra unutmayalım ki Ziraat Bankası
na açacağı iki milyon liralık hesabı cari, alelumum 

böyle ana bankaların yapmakta olduğu ve yapacağı 
bir şeydir ve belki de bunun mukabilinde Ziraat 
Bankasının iki milyon liraya kadar olan mevcudu
nun da İstanbul'daki Osmanlı Bankası Sandığına ya
tırılması için vâd almak istemiştir. Şu halde miktar 
azdır ve sonra altıncı maddenin son «mikyası mes
kukatın berveçibalâ altın esasına ircaı halinde Mali
ye Vekâleti ile Ziraat Bankası hesabı carilerinin ikinci 
madde ile muayyen miktarları bilitilâf tarafeynce 
yeniden tespit edilecektir.» Fıkrası ile banka atinin 
her türlü ihtimalâtına karşı tedbir almıştır. 

Efendiler! Tekrar arz ediyorum ki, hükümeti mil-
liyeden evvel Osmanlı Hükümeti nazırları hesabı ca
riden fazla olarak yüzbin lira alırken mümteniûl fe
sih bir akit olmak üzere bankaya bir tezkere yazar-
larmış ve banka bu şerait altında para verirmiş. Dev
let Bankası böyle mi olmalı idi? 

Sonra - çabuk geçeceğim - üçüncü madde : Ma
lûmdur ki banka imtiyaznamesinin onbirinci maddesi 
mucibince kasasında bulundurmakla mükellef olduğu 
altın miktarı, meydanı tedavüldeki banknotların lâa-
kâl sülüsüne muadil olması icabeder. Halbuki bu 
üçüncü madde ile Maliye Vekilinin muvafakati ile 
bunun nısfı Türk veya ecnebi devlet esham ve tah
vilâtı olabileceği zikredilmiştir. Bu, bizim tarafımız
dan vaki olmuş bir teklif olmakla beraber imtiyazna-
menin mezkûr onbirinci maddesini kısmen tadil ma
hiyetinde olmak itibariyle kabili kabul olmadığı gibi 
her türlü buhran ihtimallerine karşı mevcut ve mü-
teaamil bir teminatı zayıflatmak noktai nazarından 
da doğru değildir. Şurasını da kaydetmek icabeder ki, 
âkit olan Maliye Vekilleri Beyler Encümende vaki 
beyanatlarında Vekâletin bu husustaki hakkı hıyarı
nın esasa taallûk ettiğini yani Maliye Vekili muvafa
kat etmezse altının nısfının esham ve tahvilât olama
yacağını tasrih etmişlerdir. ' 

Sonra dördüncü madde «prim» hakkındadır. Fil
hakika umumiyetle Hükümetler tedavül bankalarının 
temettüatına iştirak ederler. Fakat biz buna muka
bil «prim» alacağız. Dördüncü maddeden bir korku
muz vardı; bankanın çıkaracağı banknot miktarının 
haddi azamisinin tahdit edilmemesi nazarı dikkati 
celbediyordu. Malumdur ki, bir çok memleketlerde 
bu gibi banka usullerinde haddi azamî tespit edilir. 
Bizde de bu, kararnamelerle vaktiyle tespit edilmiş : 
26 Ramazan 1326 tarihli iradei seniyeye nazaran iki 
milyon imiş. Bilâhara 1 Eylül 1330 tarhinde 2 750 000 
liraya ve 28 Eylül 1330'da da dört milyona iblâğ edil
miş. Ancak bu tezyidlerin o zamana maksur olduğu 
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iradei seniyelerde mevcut (buhranı hâzırdan dolayı) 
kaydından anlaşılmaktadır. Bu iblâğlar, Osmanlı Ban
kasının banknotlarının tedavülü mecburisi hakkında
ki kanundan sonra olmuştur. Biz korkuyorduk ki bu
nunla biz, zımnen bilâ hudut banknot çıkarmak sa
lâhiyetini bankaya veriyoruz. Biraz şüphe arz olmuş
tur. Fakat âkit olan Maliye Vekilleri (Banka her za
man banknot çıkaracak olursa muhakkak devletin 
muvafakatini almaya mecburdur. Biz bu kaidei umu
miye dahilinde razı olduk) dediler, biz de bunu se-
nec ittihaz ettik. 

Sonra efendiler! Altıncı madde vardır. Altıncı 
ıta^de çok ehemmiyetlidir. Bankanın bu imtiyazla el
de ettiği mühim bir fayda vardır. Malûmdur ki, dört 
milyona yakın olarak ihraç etmiş olduğu banknotla
rı bilâhara banka, piyasadan usul usul çekmiştir. Son
ra bu banknotları 1921', 1922, 1923 senelerinde bile 
Mcrsilya, Paris, Londra'ya taşımıştır. Tetkikat neti-
ces-rdo teftişat neticesinde biz kasalarında 296 bin 
allın bulduk. Meydanı tedavülden kaldıran (2 531 905) 
liralık banknotlara mukabil de yalnız (210) adet 
banknot gördük, teftiş neticesinde diğer banknotları 
sorduk, dediler ki : Tedavülden kaldırdığımız bank
notları İstanbul'un geçirmiş olduğu fevkalâde ahval 
dölayısıyle Paris'e, Londra'ya, Marsilya'ya gönderdik. 
Ne ise altın kaçakçılığı meselesi de varid olduğu gö
rüldü, diğer banknotlar iptal edildi. Toplanmayan, el
de bulunan 891 475 liralık banknot kalmıştı. Şimdi 
bu banknotlar da tedavülü mecburi kanununa tabi 
tutulmak isteniyor. Ancak vaktiyle 1330 tarihinde te
davül mecburiyeti hakkında Maliye Nezareti ile ban-
k arasında teati edilen tezkereye nazaran bunun 
müddeti, harbi hazırın, yani harbi umuminin niha
yetine kadar kaydı ile mukayyet idi ve bunu, banka 
büyük bir teşekkürle kabul etmiş ve teşekkürlerini 
Maliye Nezaretine yazmış olduğu 1059 numaralı ve 
30 Teşrinievvel 1330 tarihli mektupla teyit etmişti. Şim
di biz banka lehine daha on sene müddetle bu 891 
bin liranın mecburi tedavüle tabi olmasını kabul edi
yoruz. Bunu, Muhterem Akçora Beyefendinin güzel 
izah ettikleri veçhile bilâ faiz bir istikraz mahiyetinde 
telâkki edebiliriz. Bir kere bunu fazla bir taahhüt te
lâkki ediyoruz. Bunun mukabilinde hükümetin ne te
min ettiğini düşünüyoruz. 

Sonra efendiler! Harbi umûmi esnasında seddedil-
miş olan şubelerin 1 Eylül 1342 tarihine kadar açıla
cağı- hakkımda bir madde vardır, bu gayet tabiîdir. 
Kapanmış olan şubelerin açılması lâzım gelir. Fakat 
bunu» 1342 senesine kadar temdidi fazladır. 

Eski mukavelenamelere nazaran yeni itilâfname-
de hükümetin lehinde bazı tadilât var. O da : Müdü
rü Umumilerin tayininden evvel istimzacı ve bir-de 
İstanbul'da Meclisi İdaresinde bulunacak olan üç aza
nın, hükümet tarafından gösterilecek altı kişilik bir 
listenin içinden bankaca intihabıdır. Yalnız onu da 
arz edeyim ki, umumiyetle mümasil bankalarda - esa
sen devlet bankalarının idaresi hükümet elindedir. 
Vakıa bu da (Devlet Bankası) ismjni taşıyorsa da 
mefhumu itibariyle öyle değildir - tjedavül bankala
rında umumiyetle Müdürü Umumilej", Müdür Mua
vinleri, hatta kâtibi umumileri, hatta bazı memle
ketlerde şube müdürleri hükümet tarafından tayin edi
lir. Bu bankanın bu memleketteki vaziyetine taal
lûk eden bir meseledir. Bihakkın isterdik ve bekler
dik ki, banka ile böyle yeni bir itilâfname yapılırken 
devletin nüfuzu ve kuvveti daha ziyade tecelli etsin. 

Türk ve Müslüman memurların riispeti hakkında
ki maddeler de şâyânı dikkattir. 

Efendiler! Hükümetin bilhassa bunun tatbikatına 
çok itina etmesi lâzımdır. Mamafih ümit ederiz ki 
banka da bunu hüsnü tatbik eder ve Türk memurla
rını muhaberede, şurada burada talî vazifelerde kul
lanmaz. Diğer memurlar gibi düşünür. Bu hususta bir 
çok şikâyetler vardır. İhtimal bunların bir kısmı doğ
ru değildir. Fakat herhalde bunların j içinde bir şem-
me'i hakikat mevcuttur. 

Sonra muhterem arkadaşlar! Müteyyel bir itilâf
name vardır. Onbirinci maddesi ile biz, hükümet ban
kası teşjküi hususundaki serbestimizi ihraz etmişizdir. 
Fakat bu maddenin daha güzel ve daha iyi yazılması 
şüphesiz ki memleketin menafiinedir. Yoksa istifade
miz mahdut kalır ve belki fiilen olamaz. 

Hülâsa affınıza itizaren şunu dal arz edeyim ki; 
Muvazenei " Maliye Encümenince, Ticaret Encüme
nince tespit edilip, bertaraf edilmesi talep olunan 
malûm maddelerin zaten kısmen hükmü cari değil
dir ve hepsinin resmen bertaraf edilmesi zaruridir. 

Halbuki efendiler! Son itilâf at eski mukavelename
lere zeylen tanzim edilmiştir. Öyle I mukaveleler ki, 
devletin dahilî ve haricî bin müşkülât içinde yuvar
landığı müzayakayı maliye içinde kıvrandığı, usulü 
maliyesinin berbat olduğu, zamanlarda!, iktisadî ve ma
lî teşkilât hakkında malûmatının njaksan, hele bin 
türlü müdahalelerle, kapitülâsyonlarla hukuku âliyei 
devlet hakkındaki telâkkilerinin zayıf i bulunduğu dev
relerde aktedilmiştir. 

Binaenaleyh mukavelâtı sabıkamı^ yalnız bir kaç 
maddesini ıslâh etmekle ve bir kaç maddesine do-
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kunmakla mesele bitmez. Bankanın ruhu değişmeli 
ruhu. 

Türk Hükümeti, açık alnıyle ve serbest olarak dört 
Ağustosta bankaya demeli idi ki; yahut müzakeratı 
evveliye esnasında demeli idi ki, sizinle müzakerata 
girişeceğiz. Siz de serbestsiniz, biz de serbestiz. Bu
yurunuz, yeni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ye
ni mukaveleye girişeceksiniz, demeli idi. Yoksa bu 
ruh baki kaldıkça, bu tarzda düşünüldükçe daima ba
zı sakatlıklara düşülmek ihtimali mevcuttur. 

Sonra bir itilâfname yapılmış, bu itilâfnamede 
memleketin menafimin daha fazla temini kabildi ve 
bugün de kabildir ve mümkündür itikadındayım. 
Çünkü : İstenilen şeyler fazla ve müfrit şeyler de
ğildir. Hesabı cari miktarının tezyidini istiyorsak, hu
kuku milliyemizi talepten başka bir şey yapmıyo
ruz. Yani bir buçuk milyon altını istiyoruz. Faizsiz
de para almıyoruz. Banka için nedir?.. Sülüs ise sa
kattır, hükümetimiz teklif etmiştir, tekliflerinden vaz
geçsinler, mesele bitsin. Tedavülü mecburi ise hükü
metin on sene için böyle bir angajmana, taahhüde 
girmesi doğru değildir. Bunun karşısında hükümet ne 
almıştır bilmiyorum. Bunlar, arzumuzu tatmin ede
cek derecede değildir. 

Şu halde, yeni ruhla itilâfname yapılmalı, eğer 
bu cihete gidilmeyecek ise bazı mevadı memleketin 
menafiine muvafık surette ıslâh ve tadil edilmelidir. 
Bu zaruridir ve bunun için de bir takrir, bir itiraz-
name takdim ediyorum. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Bravo Ni
yazi Bey! 

REİS — Kifayet takriri var efendim. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Ki
fayeti müzakere aleyhinde söyleyeceğim... Müzakere 
gayrı kâfidir. Çünkü mesele ehemmiyetli bir mevzu
dur. Altmış senelik hayatı olan bir bankanın temadii 
hayatı mevzubahistir. Bu noktai nazardan bazı maru
zatıma müsaade buyurmanızı rica edeceğim. Efen
dim Muvazene! Maliye Encümeninin ekseriyetinin 
tespit ettiği mazbataya ve kanun lâyihasına muhalif 
olanlar arasında bendeniz de varım. Fakat muhalif 
kelimesi Doktor Fikret Beyin imzası altına düşmüş
tür. O suretle bir tertip hatası vardır. Bendeniz uzun 
uzadıya bahsedecek değilim. Çünkü, mesele tama-
miyle tavazzuh ve tenevvür etmiştir. Yalnız bazı esâs
ları kısaca arz edeceğim. 

Efendim, itilâfnamede, meseleyi hülâsa edersek, 
Osmanlı Bankasının ve bu namı taşıyan bankanın 
müddetini daha on sene temdit ediyoruz. Sonra mez

kûr bankanın müddeti hitam bulduğu zaman altın
la toplamak mecburiyetinde olan 891 bin liralık evrakı 
nakdiyesinin de hemen on sene mecburi olarak te
davül etmesi esasını kabul ediyoruz. Ondan başka da 
son 1326'da yapılan mukavele mucibince bize temin 
etmesi icabeden bir buçuk milyon altın liranın avans 
miktarını da yedi buçuk milyona tenzil ediyoruz. Şu 
üç esas bankanın lehindedir. Buna mukabil aldığımız 
nedir? Ve bize temin edeceği fayda nedir? Bendeniz 
ufak tefek şeyleri mevzubahis etmeyeceğim. Bu hu
susta Niyazi Bey mufassal izahat verdiler. Burada
ki istifademiz şudur : 

Bankanın Türkiye'deki mevcut şuebatı, yani ka
patmış olduğu şubeleri açmak suretiyle hasıl olan fai-
deyi iktisâdiyedir ki birincisi budur. İkincisi, demin 
arz ettim ki bir buçuk milyon liranın yerine yedi mil
yon liralık bir avans temin etmektir. Asıl evrakı nak-
diyesini on sene daha tedavül ettirebilmesi için de
ruhte ettiğimiz... 

REFİK BEY (Konya) — Reis Bey! Beyefendi ki
fayet aleyhinde mi söylüyor, yoksa söz mü söylüyor
lar? Yani esas hakkında mı beyanı mütalâa ediyor
lar? Nizamnamede bu ademî kifaye noktai nazarı ka
panmış mıdır? Tay mı edilmiştir? Beyefendi, tama-
miyle esas hakkında mütalâada bulunuyorlar. 

R.EİS — Lütfen telhis buyurunuz efendim. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Ademî ki
faye hakkında söz söylemek, herhangi bir meselenin 
mahiyeti hakkında herhangi bir arkadaşın daha söz 
söylemesi demektir. Ademî kifayenin esbabı mucibe-
si nedir? Niçin gayrı kâfi görülüyor? Muhtacı izah 
olan noktaları mümkün olduğu kadar ve kısa Heye
ti Âliyeye arz etmekten ibarettir. Aksi halde, ademî 
kifayenin mânası kalmaz. Esasen çok söyleyecek de
ğilim. Müsaade buyurunuz. Mesele tamamiyle anla
şılmıştır. 

Binaenaleyh mukavelenin şekli hâzırı iki esasa 
irca ediliyor : Birisi, Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
taallûk eden bir kapitülâsyon mahiyetindedir. Elbet-
teki Heyeti Celilenin bunu kabul etmesine imkân yok
tur. Muvazenei Maliye Encümeni de, diğer Encü
menler de ittifak etmişlerdir. 

Diğeri, menfaate taallûk eden kısımdır. Buna kar
şı temin edilen hususat cüz'idir. Binaenaleyh hüküme
tin ve memleketin nef'i noktai nazarından kâfi mik
tara baliğ olmamıştır ve bunun daha fazla olması 
imkânı var idi ve bu husus uzun uzadıya izah edil
miştir. O noktai nazardan mevcut itilâf namenin red
di ile yeni baştan bir itilâfname aktini rica ederim. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Heyeti Celileyi uzun maruzat ile tasdiden 
ictinab edeceğim, vakit dardır. Muhterem hatipleri 
dinledim. Malûmu âlileridir ki geçen sene İsmet Paşa 
Hükümeti zamanında; Osmanlı Bankası ile temdidi 
müddeti imtiyaz esası üzerine bir müzakereye girişil
miş ve bunun neticesi olarak tabedilen nüshada oniki 
maddelik bir mukavele meydana gelmiştir. Muvaze-
nei Maliye Encümeninizce o vakit tespit edilip He
yeti Celilenize sevkedilmiş iken, bazı nokatın tetkik 
ve tahkike muhtaç olması itibariyle ikmali için, Gü-
müşane Mebusu Hasan Fehmi Bey tarafından verilen 
bir takrir üzerine lâyiha istirdat edilmiş ve o zaman
dan beri cereyan eden müddet zarfında şimdiki hü
kümetin selefi tarafından yeniden müzakereye girişi
lerek bir mukavelei müzeyyele meydana getirilmiş ve 
o mukavelei müzeyyele meydana gelmeden ve tara
feyn arasında mutabakat hâsıl olmadan tebeddülü 
hükümet vaki olduğundan bendeniz Maliye Vekili 
sıfatıyle hükümeti sabıkanın tespit ettiği iki şekil
den, henüz intaç edilmemiş olan iki noktayı ikmal ve 
bu lâyihayı «parafe» ederek Heyeti Celilenize tak
dim ettik. 

Osmanlı Bankası ile, esas teşekkülü, şekil teşek
külü itibariyle yapılacak olan bir mukavelenin ehem
miyeti mahsusasından Yusuf Beyefendi ile 'Niyazi 
Beyefendi uzun uzadıya bahis buyurdular. Bendeniz 
yalnız Osmanlı Bankasından bahsetmeyeceğim. Her
hangi bir müessese ki, menafii ecnebiyeye taallûk eder 
ve onların sermayeleri ecanibe aittir, memleketimizde 
iş yapmak isteyen bu gibi müesseselerle olan müna-
sebatımızda ehemmiyetli tetkikatı yapmak ve mese
lenin ehemmiyetini nazarı dikkate almak lâzım oldu
ğu kanaatindeyim. Bu nevi müesseselerle müzakere ve 
yekdiğeri ile pazarlıkta gösterilecek ademî takayyüd 
ve ihtimamın neticei mukavelede tebarüz etmesi za
ruri bir keyfiyettir. Eski mukavelâtın münderecat şe
killerine bakılınca, hakikaten böyle temaslarda ne ka
dar dikkat etmek lâzım olduğu tezahür eder. Fakat 
bendeniz öyle zannediyorum ki, bütün bu mütalâa-
tı yürütürken münasebata giriştiğimiz müessesatın ser
mayesi tamamen kendi "malî sermayesi olması ile ol
maması arasındaki farkı nazarı itibare almak lâzım 
geliyor. İkisi arasında mukayese yapmak kıyası maal-
farık olur zannındayım. Onun. için bu gibi mesail-
de bu şartın gözden kaçırılmaması ve ona göre mu
kayese edilmesi doğru olur kanaatindeyim ve bende-
nizce bütün Encümende ve bütün müzakere esnasında 
cereyan eden müzakeratta kâh ittifak ederek kâh mu-
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halif noktai nazar dermeyan ederek kendisinden ayrıl
dığım Niyazi Bey, bu noktayı lâyık olduğu derecede 
bir alâmeti farika olarak nazarı itibare almadığından-
dır ki mütalâatında mümasil müessesatın, millî ban
kaların devlet bankalarının kendi memleketlerine te
min ettikleri fevaitle bizim memleketimizde, bizim şe
raitimizi mukayese etmekte bulunmuştur. Halbuki 
arasındaki fark barizdir. Bir nokta tebarüz ediyor ki 
Ticaret Encümeniyle Muvazene Encümeniniz bu 
noktada, tanzim edilen bu mukavelei munzammada 
mukavelâtı sabıkanın, bu mukavelâtı munzamma ile 
tadil edilmeyen ahkâmı sarihasının baki kaldığı mad
desidir ve bütün encümenlerde netice itibariyle varı
lan kanaat bu maddede bazı tadilât icrasına hukuken 
lüzum olduğu neticesidir. 

Hakikaten Osmanlı Bankası memleketimizde alt-
mışiki senelik bir hayata malik oluyor ve hakikaten 
tarihi tesisi pek eskidir. O zaman ne bütçe vardı ve 
ne de buna müteferri muamelât mevcut idi. Bir hü
kümeti mutlaka devrinde teessüs etmiş bir banka iti
bariyle, (1279) tarihinde ve bunun on bir sene sonra 
temdidi suretiyle (1290) tarihinde yapılan mukavele
namede yani (1290) tarihindeki meşrutiyet zamanın
da dahi şâyânı kabul olmayan ve (1293) kanunu esa
sisi ile dahi kabili telif olmayan bazı ahkâm ve esasat 
mevcuttur. Bunların bazıları bir tahlili hukuki ile, 
sarahaten yeni bir mukavelât ile tadil edilmediği için, 
baki kalacağı zehabı hukukisi mevcut olduğundan, 
bu zehabı sarahaten ref etmek lüzumu iki encümenin 
tetkikatı ile tebarüz etti. Fakat bendeniz zannediyo
rum ki hükümetin de kanaati budur. Sarih bir ne-
fi ve iptale lüzum olmaksızın dahi bir memleketin ka-
vanini esasiyesi ile, Teşkilâtı Esasiyesi ile kabili te
lif olmayan ahkâmını ipka etmek kudreti kanuniyesi 
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mevcut değildir. Bendeniz zannediyorum ki bu mad
deler meşrutiyetin ilânı ile dahi kendi kendine kalk
mış maddeler idi. Nitekim devri meşrutiyette bu mu
kavelâtı sabıkayı tadil eden mukavelâtı cedide akte-
dildiği zaman bunlar nazarı dikkate çarpmamış değil
dir. Fakat kendi kendine mevkii meriyetten kalkmış
tır. Çünkü Teşkilâtı Esasiyeye muhalif ahkâmı ihti
va etmiş şeyler olduğu için, sarahaten tayyına lüzum 
görülmeksizin mevkii meriyette olmadığı kanaati hu-
kükiyesinden dolayıdır ki 1326 tarihli mukavelename 
yapıldığı zaman böyle bir maddeyi ihtiva etmemiştir. 
Zaten bu maddeler değil meşrutiyet devrinde, hükü
meti mutlaka devrinde dahi kabiliyeti tktbikiyeyi haiz 
olmadığından hiçbir zaman icra edilmemiş ve banka 
bunun icrası için talepte bulunmamıştır! Fakat mesele 
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sağlam olsun, her türlü mülâhazat ve ihtiyacatı hu-
kukiyeyi temin etsin diye bu gibi nikatın sarahaten 
tayyını tazammun eden kuyudu ihtiraziyenin konması 
faydalı telâkki edilmiştir. Hükümetin de bu noktai 
nazara iştirak etmesi tabiî idi. Çünkü hükümet bu
günkü Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile kabili telif olma
yan maddeleri - velevki mukavelâtı sabıkada bulun
sun - teklif etmek kudretine malik değildir ve bu tek
lifin hiçbir kıymeti hukukiyesi yoktur. Hatta Heyeti 
Celilenizin kabulü imkânının tariki kanunisi mevcut 
değildir. Meğer ki Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu hu
susta yeni bir istisna teşkil eden yeni bir tefsire ma
ruz kalsın. (Bravo sesleri.) 

İtilâfnamenin yeniden cari olacağı bu dokuz bu
çuk sene müddet zarfında ihtiva ettiği malî ve ikti
sadî şeraite gelince : Hükümetin noktai nazarını Ma
liye Vekili sıfatiyle iki encümende arz ettiğim izahat 
ve ahiren Muvazene Encümeninin talepleri veçhile 
Başvekil Paşanın da gelerek verdiği izahat ile de anla
şılmıştır M, hükümet bir sene kadar temadi eden ve 
iki defa da icra edilen tetkikat ile menafii memleke
ti, menafii maliye ve menafii ticariyeyi mümkün mer
tebe tatm'in edecek bir netice istihsal ettiği kanaatin
dedir. Bu itibarla Niyazi Beyefendi arkadaşımızın «kâ
fi değildir, daha fazlası yapılır» kanaati hükümette 
mevcut değildir. İşaret buyurdukları noktalarda ken
dileriyle hemfikir değilim. Ne hesabı cari meselesin
de ve ne de sülüs ve südüs meselesinde izah buyur
dukları noktai nazar teklifimizde mündemiç değildir. 
îtilâfnamedeki madde buna dahi mütehammil değil
dir. Bir taraflı ve hükümetin ihtiyarına kalmış bir me
seledir. Yeniden meydanı tedavülde bulunduracağı ve 
ibrazı anında mukabili altın olarak çıkarabileceği 
banknotların sülüsü altın olarak kasasında bulunmak 
mükellefiyeti ve hükümetin ihtiyarı ile bir südüsünün 
Maliye Vekâletinin muvafakat edeceği esham ve tah
vilât sökünde ve piyasaya yeni altın kıymetinde sülü
se muadil olmak üzere vaz'ı salâhiyeti Maliye Vekâ
letine aittir, yani hükümete aittir. Sülüsü miktarında 
altını banka kasasında bulundurmak mecburiyetinde
dir. Meğer ki bunun bir südüsünü, piyasa fiyatı üze
rinden, sülüs miktarındaki altına tamamen tekabül 
edebilecek derecede Maliye Vekâletinin ve hükümetin 
muvafakati ile alabilsin. Bu mesele etrafında gerek 
Ticaret Encümeninde, gerek Muvazene Encümeninde 
uzun uzadıya müzakerat cereyan etmiştir ve Niyazi 
Bey arkadaşımızın noktai nazarını da Encümen ekse
riyeti azimesi ile kabul etmemiştir. 

Maruzatımı uzatmayacağım, sesim de müsait de
ğildir. Bir şey vardır, ya hükümetin teklif ettiği mad-

dei kanuniye aynen kabul edilir veya tamamen red
dedilir veyahut ikisi ortası bir şekil olmak üzere bazı 
kuyudu ihtiraziye derci ile tasdik edilir. Muvazenei 
Maliye Encümeninizin vardığı netice; hükümetin tek
lifini bu kuyudu ihtiraziyeye muallâk olmak üzere 
tespit etmiştir ki buna muvafakat etmiştir. Maddenin 
bir an evvel kabulünü rica ederim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bir 
küçük suâl var, mini mini. Tedavül bankalarının en 
esaslı vazifeleri senedatı ticariyeyi iskonta ile piyasa
yı buhrandan vikayedir. Bu hususta «Vuşo» Efendi
nin tabiriyle kâfi derecede Osmanlı olan banka aca
ba kâfi derecede buhranlardan vikaye için tüccarımı
zı ve diğer bankalarımızı tutuyor mu? Tutmuyorsa 
bu hususta icrai tesir kabil değil mi? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bankanın kâfi derecede muamelâtı ticari-
yeye teshilât göstermediği müteferrik bir çok şikâ
yetlerle anlaşılmaktadır. Bunun kısmen de sebebi, 
bendenizin anladığım, bankanın vaziyetinde şimdiye 
kadar mevcut olan tereddüttür. Namuskârane muame
lâtı ticariyede bulunduğu ve memleket muamelâtı ti-
cariyesi bankanın mevcudiyetinden müstefid olduğu 
bilfiil sabittir. Son zamanda az kredi yapmak, az Is
konto yapmak suretiyle bankaya tevcih edilen mua
hezelerde tenkitler doğrudur. Bendeniz de tasdik ede
rim. Bunların kısmen sahih olduğuna bendeniz de ka
niim. Fakat bu da kısmen hali hazırda husule gelen 
teşevvüş ve tereddütten münbaistir. Banka kredi nez-
dinde haizi itibar olan müessasatı maliyenin iskonta 
muamelesini yapmıştır ve yapacaktır. Bu hususta hü
kümet bu gibi muamelâtta mümkün olan küşayişi 
temin için banka nezdinde hiçbir zaman icrayı tesir
den âzâde kalamaz ve banka bu gibi telkinatı hüsnü 
telâkki etmiştir. (Müzakere kâfi sesleri.) 

NAtM HAZIM EFENDİ (Konya) — Hükümet 
bankanın ismini değiştirmek için teklifatta bulunmuş 
mudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bendenizce bu, tâli bir meseledir. Bendeni
zin kanaatime göre malûmu âliniz bankalar firma
ya ehemmiyet verirler. Osmanlı Bankası olarak tutul
muş bir bankadır. Muamelâtı da yalnız bizim mem
leketimize münhasır değildir. Avrupa'nın başlıca mem
leketlerinde şubeleri vardır. Bu en nihayet anonim bir 
şirket olmak itibariyle unvanının değiştirilmesi He
yeti Umumiyesinin kararına mütevakkıf bir keyfiyet
tir. 
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Bunu bendeniz bankaya sureti hususiyede rica ede
ceğim. Çünkü Osmanlı kelimesi artık yoktur, inkılâp
tan sonra tutulması şayanı arzu olmayan ve mevzu
atı hukukiyemizden de gün be gün çıkarılmakta olan 
bir kelimedir. Bundan bir ihtilâf çıkacağına kani de
ğilim. Banka bunun yerine başka firma kabul etme
den, bunu sureti kati yede halletmeden evvel az çok 
alıştırmak ve kullanmak mecburiyetindedir. Bunun 
fiilen kolaylıkla halledileceği zannındayım. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Londra'da el'an Bank Otoman Emperyâl kullanılı
yor. 

REİS — Efendim: Başka söz isteyen yoktur. Ki
fayeti müzakere takriri de vardır. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkındaki müzake

re kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Konya 
Refik 

RElS — Efendim! Kanun lâyihasının Heyeti 
Umumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görerek 
maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Takrirler vardır okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Banka imtiyazat ve mukavelâtı münkariz Osmanlı 

Saltanatı Devrinde en fena şerait için de aktolun-
muştur. 

Gerek bazı maddeleri sarahaten, gerekse mukave-
lâtın ruhu istiklâli maliyi ve hürriyeti harekâtı haiz 
devlet mefhumu ile kabili telif olmadığı gibi başka 
memleketlerde hükümetlerle mümasil bankaların mü-
nasebatı ile de gayrı kabili mukayesedir. Binaenaleyh 
yeni şerait dahilinde yeni itilâfname aktiyle devletin 
menafiinin ona göre temini lâzım gelir. 

Bu cihete gidilmediği takdirde mukavelâtı sabıka
nın ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenleri lâyi
halarında tasrih olunan mevadı ile beraber aynı za
manda yeni itilâfnamenni bilhassa ikinci, üçüncü, al
tıncı maddeleri kabul edilemeyeceğinden nizamnamei 
dahilinin 76 ncı maddesi mucibince encümene iadesi
ni arz ve teklif ederim. 

Mersin 
Niyazi 

Riyaseti Celileye 
Osmanlı Bankası imtiyazı, mukavelenamenin bi

rinci maddesi ile bir Mart 1351 - 1935 tarihine kadar 
temdit edilmektedir. Bu mukavelenamenin müddeti 

imtiyaz nihayetli bir Mart değil, bundan bir gün ek
sik olarak 28 Şubat olmak üzere tespit edilmek şar-
tıyle kabulünü teklif ve teklifimizin encümene tevdii
ni rica ederiz. 

Giresun , Kpngırı 
Hakkı Tarık Ahmet Rifat 

REİS — Efendim! Kanunun Heyeti Umumiyesi 
esasen bir maddeden ibarettir birinci maddeye geçil
mesi kabul edilmiştir. Madde okunsun! 

Osmanlı Bankası müddeti imtiyazıyesinin temdidi 
hakkında Kanun 

Madde 1. — Osmanlı Bankası müddeti imtiyazı
yesinin 10 Mart 1351 - 1935 tarihine kadar temdidi 
şeraitini mutazammın olup, Türkiye Hükümeti Cum-
huriyesi namına Maliye Vekili ile mezkûr banka ara
sında tanzim ve imza olunan 10 Mart 1340 ve 21 
Mart 1341 tarihli itilâfnameler (10 Mart 1340 tarihli 
itilâfnamenin 12 nci maddesinde mer'iyeti teyit olu
nan imtiyazname ve mukavelâtı sabıka mevadı me-
yanında Türkiye Cumhuriyetinin teşkilât ve kavanini 
esasiyesi ahkâmına muhalif olan 1279 tarihli imtiyaz-
namenin 12 nci ve 1290 tarihli mukavelenamenin 13 
ve 14 ncü maddeleri ve kezalik zikrolunan 1290 ta
rihli mukavelenamenin 3 ve 7 nci maddelerinin esa-
satı mephuseye münafi münderecatı sarahaten berta
raf edilmek şartıyle) tasdik olunmuştur. 

HAKKI. TARIK BEY (Giresun) — Takririmi 
izah edeceğim. 

REİS — Buyurunuz! (Vaz geçti sesleri) Takririni
zi izahtan mı vaz geçtiniz, yoksa sözünüzden mi? 
(Sözünden sesleri) Takririniz zaten sarihtir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet efendim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Vaz geçmek 

usulünü anlayamadım (vaz geçerya îesleri) 
REİS — Hakkı Tarık Beyin takrirleri tarihin ta

diline aittir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Tadil manasını tazammun eder. 
REİS — Hakkı Tarık Bey! Takririnizde 1 Mart 

demişsiniz. 10 Mart olmak lâzımdır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — 28 Şubat ol
ması lâzımdır. Zira senenin nihayeti 28 Şubattır. 
Onun için o şekilde tashih edilmek lâzım gelir. 

REİS — Efendim! Birinci maddenin birinci fık
rasında; Osmanlı Bankası müddeti imtiyazıyesinin 10 
Mart 1351 : 1935 tarihine kadar... 
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HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hayır efen
dim! 1 Mart. 

REİS — 10 Mart yazıyor. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — İhtimal efen

dim. 
REİS — O halde 10 Mart olunca 28 Şubat ile 

10 Mart arasında çok fark vardır efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir Marttır 
efendim. 

REİS — 10 Mart yazılmıştır. Sehiv olacaktır. 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Her 

halde şayanı tetkiktir. Çünkü Ticaret Encümeninin 
maddesinde bir Marttır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bir Marttır efendim. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — 10 Marttır efendim. 

REİS — Efendim! Ticaret Encümeninin tadilinde 
bir Marttır. Muvazenei Maliye Encümeninin tadilin
de on Marttır. Belki sehiv vardır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Doğrusu 10 Marttır. 
REİS — Binaenaleyh 10 Mart olmasına nazaran 

28 Şubat olmak üzere Hakkı Tarık Beyin tashih tek
lifini nazarı mütalâaya alanlar... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hükümetin lâyiha
sında da bir Marttır. Lâyihai Kanuniye böyle gös
teriyor. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! Mu
vazenei Maliye Encümeni itiraz ediyor, 10 Mart di
yor; İsrar ediyor. 

REİS — Müsaade buyurunuz, şekle ait yanlışlık 
var. 

M.UHTAR BEY (Trabzon) — Hükümetin tek
lifinde bir Marttır. Maliye Vekili doğrusunu söyle
sin. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim! Muvazenei 
Maliye Encümenininki asıldır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bendeniz zannediyorum ki bu 10 Mart, 
maddenin içindeki (10 Mart 1340 tarihli itilâf name
nin...) cümlesinden sehven alınmış ve yazılmıştır. 
Çünkü temdit, bir Mart 1351 tarihine kadardır. Hü
kümetin teklif ettiği doğrudur. Yalnız şunu arz ede
yim ki Hakkı Tarık Beyefendinin takriri bir gün 
değil bir saat dahi olsa maddenin tadilini tazam-
mun etmektedir. Halbuki tadil mevzubahis değil
dir. Esasen bir gün gibi ehemmiyetsiz bir tadildir. 
Bunun faidei ameliyesi de yoktur, faidei marddiyesi 
de yoktur, Aynı zamanda mukavelâtın şekline de 

münafidir. Binaenaleyh bu takririn reye konulma
ması icabeder zannederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Muvazenei Mali
yenin tadili bu tadilden küçük müdür? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Tadil değildir. İstirham ederim, bir sıfır 
fazladır. Mesele bundan ibarettir. Tadil değildir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Demin gönül hoşluğu ile söz söylemekten vaz geç
miştim. Takriri geri alıyorum. 

(Mersin Mebusu Niyazi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim! Hükümetin teklifi, Muvaze
nei Maliye Encümeninin kuyudu ihtiraziye ile ka
bul ettiği madde, Osmanlı Bankasının müddeti im-
tiyaziyesinin temdidi esasına müstenittir. 

Niyazi Bey Temdit esası üzerine Ticaret Encü
meninin kuyudu ihtiraziyesi nazarı mütalâaya alı
narak yeniden mukavele yapılması esasına binaen 
maddenin Encümene iadesini talep etmektedir. Bi
naenaleyh Niyazi Beyin takririni reyinize arz edi
yorum. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen ellerini 
kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmamıştır. Mad
deyi aynen reyi âlinize arz ediyorum. Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. •— İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bu kanun reyi aleniye tabi kavaninden-
dir. Darülfünun bütçesi de keza reyi aleniye tabi 
kavanüıdendir. Bunları bilâhara tayini esami ile 
reyi âlilerine arz edeceğiz. 

Efendim! Divanı Riyasetin Heyeti Celilenizden 
bir ricası vardır. Yarın - Heyeti Celilenizin kararı 
veçhile - Meclisi Âli faaliyetini tatil edecektir. Ter-
cihan ve müstacelen müzakeresi kabul buyrulan ka-
vanin içerisinde reyi aleniye tabi levayihi mühiimme 
vardır. Binaenaleyh nisabın muhafazası için Heyeti 
Celilenizin Ankara'yı terk- etmemelerini ve yarın 
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celsenin akti zarurî olduğundan vaktinde içtima ve 
bu gece dahi sahura kadar müzakerata devam edil
mesini rica ve istirham etmektedir. (Yarın gece de 
var mı? sesleri) 

REÎS — Evet efendim, sabah, öğle ve gece cel
sesi vardır. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Bu olmaz efen
dim, buna tabiat müsaade edemez. 

REÎS — Efendim! Heyeti Celileden rica ediyo
ruz. Celseler fasılalıdır. Devam edebiliriz efendim. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Böyle teklif ol
maz efendim, teklif muvafık değildir. 

REİS — Heyeti Celileden rica ediyoruz efendim. 
Zatı âlileri de reyinizi izhar edersiniz. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — İşte bu makûl de
ğil... 

REİS — Efendim! Divanı Riyasetin rica ve is
tirhamını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Fakat sahur 
vakti oldu efendim. 

REİS — Sahur üçte oluyor efendim! Daha vak
timiz vardır. 

4. — Kanunu cezanın bazı mevadının tadili hak
kında (11'543) numaralı kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Efendim! Ceza Kanununun bazı mad
delerini muaddel kanun lâyihasının bakiyei müza
keresine devam edeceğiz. Encümene verilmiş olan 
maddeler gelmiştir, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Kanunu Cezanın bazı maddelerinin tadilini havi 

olan lâyihai kanuniyenin Heyeti umumiyede esnayı 
müzakeresinde Encümen tarafından vuku bulan ta
lep üzerine iade edilen 18, 26, 39 numaralı üç mad
de Encümenimizce bu baptaki takrirle beraber tet
kik ve müzakere edildi. 

Bunlardan 18 numaralı maddenin sebebi vaz'ı, 
66 ncı maddenin birinci ve ikinci zeyilleri 14 ve 15 
numaralı maddelere nakledilmiş ve 66 ncı madde 
dahi 13 numaralı maddede tespit olunmuş olmakla 
mezkûr 18 nci maddenin şekli muvafık görülmüş 
ve diğer iki madde dahi berveçhi zir tespit edilmiş 
olmakla Heyeti Umum iyeye arz olunur : 

Madde 26. — Kanunu mezkûrun 148 nci mad
desi berveçhiati tadil edilmiştir : 

Evamiri resmiyeyi taklit veya tağyir eden ve et
tiren ve memurini resmiyenin mühür ve imzasını 

taklit eden ve ettiren ve resmî memuriyetlere ve me
murini resmiyeye mahsus mühre takliden sahte mü
hür" imal eden ve böyle sahte mühürü istimal eyle
yen ve bilcümle hazain ve mal sandıklarının müte-
davil olan esham ve tahvilâtını ve sergi vesair her 
güna senedatını ve devletin evrak ve kavaimi nakdi-
yesini taklit veya sahtekârlıkla tağyir eden ve böyle 
sahte evrak ve kavaim ve senedatı sürücülük su
retiyle istimal veyahut Türkiye'ye ithal eyleyen ve 
ecnebi evrakı nakdiyesini taklit veya sahte olarak 
imal eden yahut sürücülük suretiyle istimal ve Tür
kiye'ye ithal eden kimseler on seneden aşağı olma
mak üzere muvakkaten kürek veya kal'abentlik ce-
zasıyle mücazat olunur. 

Madde 39. — Kanunu mezkûrun 200 ncu mad
desi yerine berveçhiati madde ikâme edilmiştir : 

Her kim onbeş yaşını ikmal eden bir kızın bik
rini izale ederse altı aydan iki seneye kadar hapso-
lunur. Eğer bu izalei bikir tezevvüç edeceğim diye 
iğfal ile vaki olmuş ise, bir seneden eksik olmamak 
üzere hapis cezası tayin ve hükmedilir. Akdi nikâh 
vukuu müstelzimi muafiyettir. Şu kadar ki beş sene 
zarfında bilâ sebebi makbul talâk vaki olursa hu
kuku umumiye davası davet eder. 

İşbu maddenin birinci zeyli mülgadır. 
Irz ve namus davalarında mütecavizi aleyh olan

ların mevkii ve vaziyeti içtimaiyelerine ve tecavüzün 
derecei şümul ve ehemmiyetine göre mahkemece tak
dir edilecek tazminat dahi ayrıca hükmolunur. 
Adliye Encümeni Reisi Namına 

Mazbata Muharriri *• Aza 
Münür Kırşehir 

15 yaşını ikmal ve 20 ya
şını itmam etmeyen suretin
de tadili reyinde bulunmak

la 39 ncu maddenin fıkrai. 
ûlâsına muhalifim 

Ali Rıza 
Aza Aza 

Konya Konya 
Refik Eyüp Sabri 

Aza 
Bayezıt 
Şefik , ' 

REİS — Efendim! 26 ncı madde tekrar okuna
caktır : 

Madde 26. — Kanunu mezkûrun 148 nci mad
desi berveçhiati tadil edilmiştir : 
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Evamiri Resmiyeyi taklit veya tağyir eden ve et
tiren ve memurini resmiyenin mühür ve imzasını 
taklit eden ve ettiren ve resmî memuriyetlere ve me
murini resmiyeye mahsus mühüre takliden sahte 
mühür imal eden ve böyle sahte mühürü istimal ey
leyen ve bilcümle hazain ve mal sandıklarının müte-
davil olan esham ve tahvilâtını ve sergi vesair her 
güna senedatmı ve Devletin evrak ve kavaimi nak-
diyesini taklit veya sahtekârlıkla tağyir eden ve böy
le sahte evrak ve kavaim ve senedatı sürücülük su
retiyle istimal veyahut Türkiye'ye ithal eyleyen ve 
ecnebi evrakı nakdiyesini taklit veya sahte olarak 
imal eden yahut sürücülük suretiyle istimal ve Tür
kiye'ye ithal eden kimseler on seneden aşağı olma
mak üzere muvakkaten kürek veya kal'abentlik ce-
zasıyle mücazat olunur. 

REÎS — Efendim! Encümene iade edilen bu 
- maddeyi Encümen yeniden mütalâa ederek getirmiş

tir. Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 

26 ncı maddeyi reyi âlinize arz ediyorum, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... 26 ncı madde Encümenin getir
diği veçhile kabul edilmiştir. 

39. — Kanunu mezkûrun 200 ncü maddesi ye
rine berveçhiati madde ikame edilmiştir : 

Her kim onbeş yaşını ikmal eden bir kızın bik
rini izale ederse altı aydan iki seneye kadar hapso-
lunur. 

Eğer izalei bikir tezevvüç edeceğim diye iğfal ile 
vaki olmuş ise bir seneden eksik olmamak üzere ha
pis cezası tayin ve hükmedilir. Akti nikâh vukuu 
müstelzimi muafiyettir. 

Şu kadar ki beş sene zarfında bilâ sebebi makûl 
talâk vaki olursa hukuku umumiye davası avdet 
eder. 

işbu maddenin birinci zeyli mülgadır. 
Irz ve namus davalarında mütecavizi aleyh olan

ların mevkii ve vaziyeti içtimaiyelerine ve tecavüzün 
derecei şümul ve ehemmiyetine göre mahkemece 
takdir edilecek tazminat dahi ayrıca hükmolunur. 

BESİM BEY (Mersin) — Lütfen son fıkra bir 
daha okunsun. (Son fıkra tekrar okundu.) 

REÎS — Eefndim! Mütalâa yoktur. Maddeyi En
cümenin teklifi veçhile reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Ufacık bir noktayı arz edeyim. Bu 
kanun üç maddeden ibarettir. Fakat kanunu ceza
nın bütün maddelerinin tadilâtına ait mevadı ihti

va etmektedir. Bunun için buradaki numaralar sıra 
numarasıdır. Kısmen veya tamamen veya zeylen va
ki olmuş ise burada tadiller maddenin hizasına ya
zılacaktır. Çünkü tertip numarasıdır. Halbuki lâyi
hanın 40 ncı sayfasındaki «kanunu mezkûrun gene 
199 ncu maddesine berveçhiati zeyl ilâve edilmiştir.» 
Maddesine sehven humara konmadığı için, encüm;n 
buraya 38 numarasını koymuş ve binaenaleyh 39 nu
mara aynen kalmıştır. Numaralar tashih edilmekle 
bu suretle gidiyor. Bunlar tertip sıra numarasıdır. 
Kanun numarası değildir. Şimdiye kadar müzakere 
edilen kanun esasen bir maddedir. Şimdi efendim! 
50 nci maddeyi okuyoruz : 

50. — Kanunu mezkûrun (214) ncü maddesi ber
veçhiati tadil edilmiştir : 

Her kim diğer kimse aleyhinde bir cürmü mah
sus tayiniyle veya cürüm teşkil etmeyecek bir mad-
dei mahsusa beyanıyle halkın hakaret ve husumetine 
maruz kılacak veya namus ve itibarını kesredecek is-
nadat ile zem irtikâb ederse iki aydan bir seneye ka
dar hapsolunur. Zem, müstelzimi ceza olmak için 
âtide gösterilen suretlerden birisiyle vâki olmak şart
tır. 

Evvelâ : Mütecavizünaleyhin vicahında bir mec
liste veya eşhası sairenin işitebileceği bir mevkide ale
ni olmalıdır. 

Saniyen : Mütecavizünaleyhin gıyabında ve fakat 
müçtemi veya müteferrik bir çok eşhas ile ihtilât ede
rek icra edilmelidir. 

Salisen : Umuma neşr ve teşhir olunmuş veya bir 
takım kesana tevzi edilmiş yazı, resim, kroki veya 
karikatür veyahut doğrudan doğruya mütecavizüna-
leyhe gönderilmiş açık mektup veya kartpostal vası
tası yle vukubulmalıdır. 

Rabian : Her nevi oerait ve risaili yevmiye ve 
mevkuta veyahut her nevi matbuat ve vesaiti neşriye 
ile ika edilmelidir. 

Zem ile duçarı mücazat olan şahsın aleyhinde 
zemmin mevzuu olan maddeden dolayı takibatı ka
nuniye icra edilmiş olur ve mutearız olan şahsın mü
tecavizünaleyhin bicürüm olduğunu bilerek isnadatta 
bulunduğu tahakkuk eylerse zem iftiraya münkalip 
olup iftira hakkındaki maddei kanuniye hükmüne 
tevkifi muamele olunur. 

Zem cürmünü irtikâb eden şahıs beraatı zimmeti 
zımnında mütecavizünaleyhe isnad eylediği fiilin sıh
hat veya şöhretini ispat eylemek isterse işbu iddiası 
kabul olunmaz. Ancak mütecavizünaleyh olan kimse 
memurini devletten olup da isnat olunan fiil vazifei 
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memuriyetine taallûk ettiği veyahut her hangi bir şa
hıs aleyhinde olursa olsun zemmin mevzuu bir cür-
mü kanunî olduğu takdirde sıhhatini ispat iddiası 
kabul olunur ve şu halde isnad olunan fiil sabit olur 
veya bundan dolayı mütecavizünaleyh olan şahıs 
mahkûm edilirse zem cezası sakıttır. Aksi takdirde 
cezanın haddi azamına kadar hükmolunabilir. 

ispat iddiasını tetkik ve intacı fiilin nevi ve ma
hiyeti ve tarafeynin sıfatı ne olursa olsun, zem da
vasını ruiyet eden mahkemeye aittir. Şu kadar ki fiili 
vakiin nevi ve mahiyetine ve mütecavizünaleyhin sı
fatına nazaran işbu iddianın ruiyet ve hükmü diğer 
bir mahkemeye ait ise subutu takdirinde mahkeme 
zem cezasının sukutuna hükmederek asıl fiilin hali
me raptı zımnında evrakı davayı mercii aidine tevdi 
eder. Bir de zemmin mevzuu bir cürüm olup da mü
ruru zaman gibi bir sebebi kanuniden naşi müteca
vizünaleyh olan kimse hakkında takibat icrası müm
kün olmaz ise ispat iddiası mesmu olmaz. 

Her kim bir maddei mahsusa tayin etmeksizin 
her ne suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya 
şöhret veya haysiyetine taarruzla kadh fiilini irtikâb 
ederse onbeş günden altı aya kadar hapsolunur ve
ya buna mukabil beş liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdi alınır. 

Kadh cürmü dahi zem hakkında beyan edilen 
suveri erbaadân biriyle ika edilmek şarttır. Kadhin 
faili tarafından isnadatı vakıanın ispatı sıhhatine mü
teallik vaki olacak iddia katiyen kabul olunmaz. An
cak kadhin mevzuu kanunen ceraimden madud olup 
da faili cürüm bunu tayin ve tahkik suretiyle bir mad
dei mahsusa haline kalbederek zem mevkiinde bulun
mak istemekte muhayyerdir ve bu takdirde artık kadh' 
den dolayı takibat icra edilemeyip hakkında zemmin 
ahkâmı cereyan eder. 

se yirmi dört saatten bir aya kadar hapsolunur ve 
yirmi beş liraya kadar cezayı, nakdi alınır. 

Zem veya kadh veya italei lisan keyfiyeti her 
nevi cerait ve risaili yevmiye ve mevkuta veyahut 
her nevi matbuat ve vasait» neşriye ile ika edildiği 
takdirde muayyen olan ceza iki kat hükmedilir. Mü-
tecavizialeyh hakareti vakıaya kendi hareketi gayrı 
muhikkası ile sebebiyet vermiş veya hakarete duçar 
olduktan sonra kendisi de bil mukabele icrayı haka
ret eylemiş veyahut tarziye kabul etmiş ise mahkeme 
icabı hale göre tarafeynin veyahut yalnız birinin ce
zasını bir sülüsten iki sülüse kadar tenzil ve kamilen 
de ıskat edebilir. 

İşbu maddede beyan olunan ceraimden dolayı 
takibat icrası mütecavizialeyhin usulen davayı şah
sî ikamesine mütevakkıf olup, ancak iftiradan mada 
ahvalde müddeinin ikamei davadan sonra davayı 
vakıadan feragati ile dahi hukuku umumiyeye davası 
sakıt olur. 

Müşteki ikamei dava ile beraber aleyhinde irti
kâb olunan cürümden dolayı duçar ' olduğu zararı 
maddenin tazminini talep etmekten başka kendisine 
iras edildiğini zannettiği zararı manevi mukabilinde-
dahi dilediği kadar tazminatı, nakdiye iddia edebilir. 
Cürmün ehemmyet ve şiddetine, mütecavizialeyhin 
vaziyeti içtimaiyesine göre işbu tazminatın miktarı 
mahkemece takdir ve hükmolunur. Cürüm sabit olup 
da cezanın sakıt olduğu ahvalde tazminat iddiası red-
dolunur. 

16 Temmuz 1325 tarihli Matbuat Kanununun bu 
mevada muhalif olan ahkâmı mefsuhtur. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Heyeti Ceü-
lenizi yormak istemiyorum. Fakat madde o kadar 
mühimdir ve madde o kadar hatalı bir surette yapıl
mıştır ki, kanaati acizaneme göre söz söylemek için 
kendimde bir his duyuyorum. Kanunun heyeti umu-
miyesine ait esbabı mucibe mazbatasını tetkik ettim. 
Bu maddei kanuniyenin sebebi şevki Adliye Vekâle
tince iki esasa istinat ediyor. Birisi zem ve kadh ha
ricinde yani şeraiti erbaa haricinde vaki olan azvi-
yatın cürüm teşkil etmemesi noktai nazarından... 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi! Rica ederim, en mühim bir madde mevzuuba-
his oluyor. Salonda kaç kişi vardır, 20 - 25 kişi ile 
Ceza Kanununun 214 ncü maddesi müzakere edilir 
mi? 

REİS — Rica ederim efendim, müzakereye de
vam ediyoruz. 3 - 4 arkadaş söz almıştır. 

Zem ve kadh cürmünün icrasında mütecavizünaley
hin isma sarahaten zikredilmemiş veya isnadatı va
kıa itham edilmiş olsa dahi sureti ikaı cürme na
zaran isnadatm mahiyetinde ve müddeinin şahsına 
matufiyetinde tereddüt edilemeyecek derecede kara-
in görüldüğü takdirde hem ismi zikredilmiş ve hem 
de azviyat tasrih kılınmış gibi muamele olunur. Şe
raiti erbaa haricinde olarak bir kimse aleyhinde, 
muvacehesinde lisanen veyahut kendisine hitabedii-
miş veya ıttılaına iysali kasdolunmuş bir mektup ile 
azviyyat ve isnadat veya adiyen italei lisanda bulu
nan veyahut muvacehesinde bir muamelei galize ve
ya bir işareti mahsusa ile icrayı tahkir eyleyen kim- } 

— aeu 
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BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Tadilâtın 
istinat ettiği nökatı arz ediyorum. Birincisi : Şeraiti 
erbaa haricinde kalan azviyyatın cürüm teşkil et
meyeceği noktasıdır. Bunu cürüm teşkil eder mahi
yette tasvir için maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 
İkincisi de : ttalei lisan neşriyatla vaki olduğu tak
dirde bunun da teşdidi cezası cihetine gidilmiştir. 
Sebep olarak bu gösterilmektedir. Adliye Encümeni 
buna iki şey daha ilâve ediyor. O da bu esası kabul 
etmekle beraber vukuunda mütecavizialeyhe isnat 
edilen şeyi mütecaviz ispat etmek ister ve bu da ka
bili ispat olursa yani mütecavizialeyh memurini dev
letten olur veyahut zemmin mevzuu cürüm bulunur
sa o vakit hakkı ispat veriliyor ve bu hakkı ispat 
mevzuu bir cinayet dahi olsa cünha mahkemesine 
bunu tetkik ve intaç salâhiyeti veriliyor, bunu ilâve 
ediyorlar. Bir de mütecavizünaleyhe isnat edilen 
şeyden dolayı ya af sâdır olmuş veyahut müruru za
mana uğramak suretiyle ceza sâdır olmuş ise mesmu 
değildir, fıkrasını ilâve ediyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bittabi böyle 
bir şey olamaz. 

BESİM BEY (Devamla) — Ve fazla olarak ha
karet maddesindeki italei lisanda, lisanen ve kavlen 
ve bir de fiilen kaydı vardı. Bu fiilen kaydını kaldırı
yor. Bendeniz bu, 3 - 5 noktada kanaati acizanemi 
Heyeti Celiienize arz edeceğim. Evvelâ, şeraiti erbaa 
haricinde kalan azviyyatın ve isnadatın müstelzimi 
mücazat olmadığı ve cürüm teşkil edemediği nokta
sına iştirak edemiyorum. Bir kere, tahkir ya âdidir 
veyahut madde beyan edilmesi veya edilmemesi nok
tasından zem ve kadh mahiyetindedir. Eğer zaten 
zem ve kadh mahiyetinde ise diyecektir ki, zem ve 
kadh den hâsıl olan azviyyat da mutlaka bir tahkir
dir. Tabiîdir ki, bir adam tahkir edildiği vakit ya 
dolandırıcı, sahtekâr, mürteşi ve mürtekip denmiş 
veyahut namusuna temas ve tecavüz eder bir söz 
söylenmiştir. Bu, bir azviyyattır. Aynı zamanda cü
rüm mahiyetindedir. Bu müstelzimi mücazattır. Bi
naenaleyh bunu cürüm teşkil etmiyor telâkki etmek 
imkânı yoktur. Cürüm teşkil etmemek ihtimali olma
yınca bunun yeniden bir tadil şeklinde buraya derci
ne lüzum yoktur. Yani azviyyat esasen müstelzimi 
mücazattır ve hiç bir azviyyat vaki değildir ki, ceza 
teşkil etmemiş olsun. Bendeniz bundan dolayı bu ta
dilâtı zait görüyorum. 

Sonra, vasaiti neşri ye ile vaki olan italei lisana 
geliyorum. İtalei lisan malûmu âlileri bir tahkirdir. 
Tahkir de, vasaiti neşriye ile hadis olduğuna ve mad

de beyan edildiğine göre, kadhtır. Binaenaleyh bu
nun teşdidi cezasına da lüzum yoktur. Tahkiri âdi 
zem ve kadh şekline inkilâp ettiği vakit ceza artırıl
mıştır. Ondan dolayı italei lisan vasaiti neşriye ile 
vaki olduğu takdirde cezasının teşdidi cihetine gi
dilmesi doğru olamaz. Yani Adliye Vekâletinin bu
günkü bu sebebi varit değildir. . 

Sonra, «fiilen» kaydına geliyorum. Evvelki 214 
ncü maddede şöyle yazıyordu: (Zem ve kadh hari
cinde olan bir kimse aleyhine muvacehesinde lisanen 
veya fiilen veyahut kendisine hitabedilmiş veya ıttı
laına iysali kasdolunmuş bir mektup ile hakarette ve
ya adiyen italei lisanda buluan veya bir işareti mah
susa ve bir muamelei galize ile icrayı tahkirat eyle-' 
yen şahıs 24 saatten bir aya kadar hapsolunur veya 
beş liraya kadar cezayı nakdi alınır.) Tadilâtta bu 
azviyyat kelimesi ilâve edilmekle beraber maddeden 
fiilen kelimesi kaldırılıyor ve zannederim ki, yukarı
da lisanen ve aşağıdaki işareti mahsusa ile tabiratın-
da bu fiilen kaydı da mündemiçtir zannolunuyor. 
Halbuki malûmu âlileri bazı tahkirat vardır ki, fiili
dir. İşareti mahsusa ile değildir, muamelei galize ile 
de vaki değildir; lisanen de vaki olmamıştır. Fakat 
tahkirdir. 

Meselâ birisi diğerinin fesini kaldırır. Bu, bir fii
le müncerdir. Şimdi bu kelimeyi kaldıracak olursa 
birinin diğerine arz ettiğim şekilde yani fiilen vaki 
olan tahkirleri müstelzimi ceza addetmiyor. Binaena
leyh bu kayıt lâzım ve zaruridir. Sonra, muamelei 
galize buna şamil değildir. Muamelei galize ayrı bir 
şeydir. Meselâ hayatı memuriyetimizde biz de tesa
düf etmişizdir. Bir şahsın yüzünü gözünü mürekkep
le boyamışlar ve bu suretle tahkir etmişlerdir. İşte 
muamelei galiza bunlardır. Yani muamelei galiza 
ayrıdır, fiilî tahkir ayrıdır, işareti mahsusa da ayrı
dır. İşareti mahsusa kaydı da fiilen tahkirde münde
miç olan mefhumu haiz değildir. Binaenaleyh bende
niz bu kaydın bakasının taraftarıyım ve bu itibarla 
da tadilini lüzumsuz görüyorum. 

Adliye Encümeninin ilâvelerine geliyorum. Adli
ye Encümeni, bir kere ispatı iddialar için, her hangi 
mahkemede olursa olsun, o mahkemeye hakkı tetkik 
veriyor. Meselâ bir Cünha Mahkemesinde bir tah
kir davası ikame edilmiş. Mütecaviz olan adam mü-
tecavizünaleyh isnat ettiği fiili ispat etmek istiyor 
ve o isnat ettiği cürmün de mahiyeti bilfarz cinayet 
oluyor. Meselâ o adam mürteşidir demiş ve mahke
meye gelmiş bu adamın irtişasını ispat edeceğim, bu 
adam mürtekiptir, diyor. Mahkeme de pek âlâ ispat 
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et diyor ve o adam o mahkemede ispat hakkını haiz 
oluyor. Fakat mahkemede yalnız takdir ve tetkike 
salâhiyattar bulunuyor. Eğer meseleyi sakat görürse 
iskat ediyor ve o adamın âdemi mesuliyetine karar 
vererek mütecavizünaleyhin mahkûm olması için ait 
olduğu Cinayet Mahkemesine işi gönderiyor. Bir kere 
bu çapraşıktır. Rica ederim, o mahkemeye hakkı is
pat verildikten sonra o mahkemeye tabiîdir ki, hakkı 
hüküm de verilmek lâzımgelir. Bunda teşevvüş husule 
gelmesi pek mümkündür. Cünha mahkemesi meseleyi 
bilfarz sakıt addeder ve mütecavizin âdemi mesuli
yetine karar verir. Fakat Cinayet Mahkemesine git
tiğin zaman mahkûm olması mümkündür. Binaena
leyh iki mahkeme arasında çıkan hükümler yekdiğe
rine taarruz eder. Bunun aksi de melhuz ve muta
savverdir. Binnaenaleyh Adliye Encümenimizin hakkı 
ispatı yani cinayete taallûk eden bir meseleyi tetkik 
ve ispat salâhiyetini Cünha Mahkemesine vermesi 
doğru değildir. Saniyen esbabı iddiası meselâ: Müte-
cavizünaleyhe isnat olunan ya müruru zamanla sa
kıt olmuş veyahut hakkında af sâdır olmuş, bundan 
yani esbabı kanuniyeden dolayı böyle hukuku umu-
miyenin sakıt olduğu bir zaman olursa Adliye Encü
meninin noktai nazarına göreh akkı ispat verilmiyor, 
yani o, ispat hukuku mukaddesesinden mahrum edi
liyor. Buna hiç imkân yoktur. Bu esasatırmz?, muga
yirdir. Malûmu âlileridir ki, hakkı müdafaa mukad
destir. Bu adam hakkını ispat etmek istiyor ve kanun 
hakkı ispatını tanımıştır, ben mürtekip dedim, diyor, 
bunu ispat edeceğim, diyor. 

Fakat o adam hakkında bir af sâdır olmuş ise ve
yahut lisebebin müruru zamandan sonra ceza sakıt 
olmuş ise mütecavizin ne kabahati vardır? Yani mür
tekip dediği adam mürtekip olmamış mı olur? Bu 
adam mürtekiptir. Fakat ne yapsın ki, müruru za
mana uğramıştır ve ne yapsın ki, ceza af ile sakıt 
olmuştur. "Binaenaleyh hakkı ispatı burada iskat et
mek, mesmu değildir demek esasata mugayirdir ve 
hakkı müdafaaya mugayirdir. Bu itibarla bendeniz 
bunu doğru görmüyorum. Şu halde gerek Adliye 
Vekâletinin tadili, müstelzim görerek dercettiği ka
yıtlar ve gerekse Adliye Encümeninin ilâve ettiği ka
yıtlar gösteriyor ki, kamilen zait, hatta muzırdır. Bi
naenaleyh maddeyi asliye daha çok iyidir ve daha iyi 
tetkik edilmiştir. Bütün bu, meskûtunanh olduğu 
zannolunan mevadı ve mahiyeti haizdir ve camidir. 
Bendeniz bu itibarla bu tadilâtın kamilen tay ve red
dini Heyeti âliyelerinden teklif ve rica ediyorum. 

Eğer, vakti âlileri müsait olsa idi, burada mühim 
bir şey daha vardı, onu teklif edecektim. O da bu 

maddenin meskût bıraktığı heyet meselesidir. Bu yal
nız fert hakkında ceza vermiştir. Fakat heyet hak
kında vaki olan zem ve kadh için maddede sarahat 
lâzım idi ve bunu dercetmek icabederken her nasılsa 
meskûtunanh bırakmışlar, her nasılsa hiç lüzumu ol
mayan ve zaten kanunun heyeti umumiyesine dahil 
bulunan bazı şeyleri tadil için Heyeti Celilenize sevk 
etmişlerdir. Binaenaleyh Heyeti Celilenizden çok ri
ca ederim; bu tadilât hiç doğru değildir ve muzır
dır. Tamamiyle tay ile maddei aslinin ipkasını rica 
ediyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Çok mühim bir madde, çok dar bir za
manda müzakere olunuyor. Yani matbuat ceraimi ki, 
en mühim bir meseledir. Bu maddenin şu fıkrasın
da (zem cürmünü irtikâb eden şahıs beraatı zimme
ti zımnında mütecavizünaleyhe isnat edeceği fiilin 
sıhhat veya şöhretini ispat etmek isterse işbu iddiası 
kabul olunmaz. Ancak mütecavizünaleyh olan kim
se memurini devletten olup da isnat olunan fiil vazi-
fei memuriyetine taallûk ettiği veyahut her hangi 
bir şahıs aleyhinde olursa olsun zemmin mevzuu bir 
cürmü kanunî olduğu takdirde sıhhatini ispat iddia
sı kabul olunur ve şu halde İsnat olunan fiil sabit 
olur. Veya bundan dolayı mütecavizünaleyh olan şa
hıs mahkûm edilirse zem cezası sakıttır. Aksi tak
dirde cezanın haddi azamına kadar hükrholunabilir. 

İspat iddiasını tetkik ve intaç fiilin nevi ve ma
hiyeti ve tarafeynin sıfatı ne olursa olsun zem dava
sını ruiyet eden mahkemeye aittir. Şu kadar ki, fiilî 
vakiin nevi ve mahiyetine ve mütecavizünaleyhin sı
fatına nazaran işbu iddianın ruiyet ve hükmü diğer 
bir mahkemeye ait ise sübutu takdirinde mahkeme 
zem cezasının sübutuna hükmederek asıl fiilin hük
me raptı zımnında evrakı davayı mercii aidine tev
di eder. Yani tekrar okumadan maksadım maddei 
kanuniyeyi tekrar ettim. Bir kere zem fiilini ruiyet 
ederken cürmün mevzuu kendi mahkemesinin hari
cinde ruiyet edilmesi lâzım gelen bir cürüm ise orada 
ruiyet edilecek. Yani havale etmeksizin o mahkeme
de ruiyet edilecek. Sübutu takdirinde zem cezası sa
kıt olacak, asıl cürmün cezasını tatbik etmek için di
ğer bir mahkemeye tevdi edilecek. Hem kendisi ken
disine ait olmayan bir davayı ruiyet etmiş oluyor. 
Arz edebiliyor muyum? Yani kendisine ait olmayan 
bir davayı ruiyet etmiş oluyor. Ondan dolayı cürmü 
cezasını ispat ediyor. Sonra da diğer mahkemeye 
onun cezasını tatbik etmek üzere veriyor. Bu mahke-
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me âdeta yalnız beriki mahkeme jüri mahiyetinde 
kalıyor. Diğer mahkeme cezayı tatbik ediyor. Diğer 
bir mahkeme başka mahkemede sakıt olan bir şeye 
nasıl ceza tatbik edebilir? Yani esasında iyi düşünül-
meyerek vaz edilmiş bir maddedir. Binaenaleyh ken
disine ait olmayan bir davayı ruiyet etmek için ha
vale edilmek lâzım gelir ve zemme ait olan kısmı 
talik ediliyor. Bu mahkemede sabit olursa ceza sakıt 
olur. Sabit olmazsa ihbar edilir, icabı icra edilir. 

Binaenaleyh bu maddenin vereceğim takrir sure
tinde tadilini teklif edeceğim, ikinci müruru zaman 
cümlesi ile başlayan bir fıkranın da tayyını teklif 
edeceğim. Yani kendisine isnat etmiş olduğu cürüm 
müruru zamanla sakıt olmuş olursa zem davası mes
mu olmaz deniyor. Müruru zamanla sakıt olması o 
adamın söylemiş olduğu sözün hilafı hakikat olduğu
nu ispat etmez ki!. Yani onun söylemiş olduğu söz 
hilafı hakikat değil, söylediği söz doğrudur ve doğ
ruluğundan dolayı bir cürüm teşkil etmiyor. Bina
enaleyh bu fıkranın da tayyını teklif ediyorum ki, 
vereceğim takrirde mevcuttur. 

Kezalik gene bu kadh cürmüne ceza tayin ediyor 
ki, bunun cezası on beş günden altı aya kadar hap-
solunur. Veya buna mukabil - nazarı dikkatinizi cel-
bederim - On beş günden altı aya kadar hapsolundu-
ğuna mukabil beş liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdi alınır. Yani herif sövecek, sayacak ve netice
de beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdi verecek
tir. Çünkü ekser ahvalde bu yalnız cezayı nakdi ile 
hükmolunur. Bu ikinci fıkranın da tayyını ve cezanın 
-teşdidini teklif ederim. On beş günden altı aya kadar 
hapse mukabil beş liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdi verilmesinde nispet yoktur, hiçbir şey ile mua
dele yoktur. Binaenaleyh bunun da tayyını teklif edi
yorum. Yalnız buna dair takririm yoktur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Gerek Besim Beyefendi ve gerek Abdullah Azmi 
Efendi Hazretleri bendenizin söylemek istediğimin 
kısmı azamim söylediler. Onun için maruzatım kısa 
olacaktır. Şimdiden haber verebilirim. 

Efendim! Bendeniz de Besim Beyle Abdullah Az
mi Efendiye iştirak ederek «bir de zemmin mevzuu 
bir cürüm olup da müruru zaman gibi sebebi kanu
niden naşi mütecavizünaleyh olan kimse hakkında 
takibat icrası mümkün olmazsa ispat iddiası mesmu 
olmaz.» fıkrasının tayyını teklif ediyorum. İkinci 
bir tay teklifim de şu noktaya matuftur: «Zem veya 
kadh veya italei lisan keyfiyeti her nevi ceraid ve 
risaili yevmiye ve mevkute veyahut her nevi mat-

ı buat ve vasaiti neşriye ile ika edildiği takdirde mu-
I ayyen olan ceza iki kat hükmedilir.» Bendeniz bu 
I fıkranın da tayyına iki noktai nazardan lüzum görü-
I yorum. Birincisi şudur : Zem veya kadh veya italei 
I lisan, denilmiştir. Halbuki heyeti celilenin malûmu-
I dur ki, zem veya kadh'dan sonra vasaiti neşriye ile 
I italei lisan mümkün değildir. Gazetelerle italei lisan 
I ne demektir? Vasaiti neşriye ile italei lisan olamaz. 
j Vasaiti neşriye ile kadh olur. Binaenaleyh italei li

san kelimesi burada bir kere esasen zaittir, gayrı va
rittir. Bunu şöyle izah etmek mümkündür. Her han
gi bir kadh mutlaka vasaiti tamime ile olur. Umum 
muvacehesinde veya umumun muttali olacağı şekil 
ve surede yapılan her hangi bir" hakaref kadh'tır. 

AVNt BEY (Cebelibereket) — Yani on üç mil
yonun işitebileceği surette değil mi? Tamam. 

j HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Efendiler! 
Rica ederim, böyle umumun işitebileceği surette va-

I saiti neşriye ile olan hakaret kadh'tır. İtalei lisan 
i tabiri tamâmiyle yanlış olarak konmuştur. Bu noktai 
I nazardan bu fıkraya lüzum yoktur. 

AVNt BEY (Cebelibereket) — Var, var, çok lü
zum var. 

I HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Avni Beye
fendi! Zannediyorum ki, hukuken ispat ettim. İtalei 

i lisan cezası zaten konulmuştur, vardır. O fıkranın 
[ konulmasına taraftarım fakat gazetelerle olamaz, ga

zetelerle kadh olur ve kadhın cezası vardır. Bina
enaleyh «italei lisan» tabiri tamâmiyle hukuken mec
ruh ve yanlış bir tabir olarak konmuştur. Arz etti
ğim budur ve bunu buradan söylüyorum. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — İki kişi ile on üç 
milyon arasındaki tesiri bir midir? 

: HAKKI TARIK BEY (Devamla) — İkinci nok
tai nazar, yani bu fıkranın tayyı için bir esbabı mu
cibe daha vardır. Meselâ Keskin'de çıkan bir gaze
te vardır. 50, 60, 100 kişi tarafından okunur. Böy-

J le olan bir gazetenin bir zem ve kadh karşısında al-
[ djğı ceza iki kat artırılıyor. Fakat İstanbul'da yirmi 
i otuz bin kişi muvacehesinde irad edilmiş bir nutuk 

arasında birisi zem veya kadh edilirse cezası bir mi
sil, bir kat oluyor. Binaenaleyh bu iki noktai nazar
dan italei lisanın esasen gayrı hukukî olmak üzere 
buraya konulması ve sonra bu cezaların iki kat ya
pılması bir tarafta hddi azamileri artırmak gibi, bir 
imkân muvacehesinde zaittir. Katiyen tayyı lâzımge-
lir. Diğer nokta da yani zemmin mevzuunu ispat nok
tasında, diğer iki hatip arkadaş lâzım gelen delâili 

j arz ettiler. Onun için bendeniz o nokta üzerinde ma-
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ruzatta bulunmuyorum. Yalnız tay takriri takdim et- ı 
mekle iktifa ediyorum. 

AVNÎ BEY (Cebelibereket) — Düne kadar ma- | 
neviyeti hükümete tecavüz eden matbuata bir şey 
yapılamıyordu. Fakat takriri sükûn kanunu yetişti 
de susturdu. Elhamdülillah... 

REİS — Rica ederim Avni Bey! Sükût ediniz. 
Söz söyleyecekseniz söz alınız. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Avni Bey! 
Bunu eğer benim şahsıma tevcih ediyorsanız... 

AVNÎ BEY (Cebelibereket) — Şahsınıza ait de
ğildir. tcabederse şahsınıza da söylemekten çekin
mem. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Bendeniz 
yalnız burada bir fikri, hukukî bir fikri müdafaa 
ettiğime kaniim. Filân veya filân gazete veya gazete
ciliği müdafaa etmiyorum. Avni Bey de bir misal 
olarak istediklerini söyleyebilirler. Her hangi bir me
sele şu kanunun haricinde kalıyorsa derhal sözlerimi 
geri alırım. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — O kadar çabuk yu
muşama... 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — İspat etmek 
istediğim şudur : Bir hakaret vardır. Hakaret, ya j 
maddei mahsusa isnadıyle olur, ki, bu zemdir. Mad-
dei mahsusa beyan etmeksizin olursa bunun adı 
kadh'tır. Fakat zem veya kadh olması için mutlaka 
umum muvacehesinde olması ve gazetelerle ve bir j 
vasıtai neşriye ile yapılmış olması lâzımgelir. Bina
enaleyh bir hakaret gibi bir tecavüzü gazetelerle neş
retmek suretiyle yaparsanız veyahut bir cemmi gafir 
arasında böyle bir nutuk iradı şeklinde yaparsanız 
bunun adı zem ve kadh olur. Lâkin hiç böyle vasaiti 
neşriyeye müracaat etmeksizin böyle doğrudan doğ
ruya kendisine bir hakaret mektubu gönderecek 
olursanız bu doğrudan doğruya hakaret ve itaîei li
san olur. Vasaiti neşriye ile olan - ki, zem ve kadh | 
bunun zımmna girer - vasaiti neşriye istimal etmi
yorsanız bunun adı hakaret ve italei lisan olur. Ayrı 
ayrı bunun için ceza tayin olunmuştur. Binaenaleyh 
ispat ve arz ediyorum ki, vasaiti neşriye ile italei 
lisan olmaz, kadh olur ve kadhın cezası italei lisan
dan daha büyüktür ki, bu maddenin içerisine yazıl
mıştır. Binaenaleyh o tabirin orada yanlış olduğunu 
iddia ve ispat ediyorum. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (iz
mir) — Söz istiyorum. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri var
dır. Tadilnameler okunduğu zaman noktai nazarınızı 

arz ederseniz kifayeti müzakere takririnin tehirine 
sebep kalmaz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Müsaade buyurursanız bir nokta daha arz edeyim. 
Efendim! Burada «mütecavizünaleyh hakareti vakı
aya kendi hareketi muhikkası ile sebebiyet vermiş 
olursa» diyor ve daha birtakım ibareler vardır. Yani 
birisine bir hakarette bulunuyoruz ve bu hakarete 
tekabülen biz de hakaret görüyoruz. Böyle olduğu 
zaman hâkimler muhayyerdir. İsterse cezayı her iki 
taraftan ispat eder, isterse her iki taraftan da mah
kûm eder. Burada yalnız (hakaret) tabiri konmuş
tur. Bendeniz bu hakaret tabirinin evveline «zem ve 
kadh» kelimelerinin ilâvesini teklif ediyorum ve bu 
hususta da bir takrir takdim ediyorum. Bu suretle 
maddenin ikmalini rica ederim. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri var
dır. Vekil Beyefendi tadilnameler hakkında noktai 
nazarlarını izah edeceklerdir. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kâfi görmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kâfi görülmüştür. Şimdi tadil
nameler okunacaktır. 

BESİM BEY (Mersin) — Bendeniz maddenin ta
mamen tayyını teklif ettiğim için evvelâ benim tak
ririm reye konmalıdır. 

REİS — Evvelâ sizin takririniz reye konacaktır 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbaba binaen işbu mevzuu-

bahis 214 ncü maddeye vaki olan tadilât ve ilâvatın 
kamilen tay ve reddi ile maddei asliyenin aynen ip
kasını teklif eylerim. 

Mersin 
Besim 

Riyaseti Celileye 
Maddeye encümence ilâve olunan (bir de zemmin 

mevzuu bir cürüm olup da müruru zaman gibi bir 
sebebi kanunîden naşi mütecavizialeyh oîan kimse 
hakkında takibat icrası mümkün olmazsa ispat iddia
sı mesmu olmaz) fıkrasının tayyını teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Maddeye encümence ilâve olunan (zem veya kadh 

veya italei lisan keyfiyeti her nevi ceraid ve risaili 
yevmiye ve mevkute veyahut her nevi matbuat ve 
vasaiti neşriye ile ika edildiği takdirde muayyen olan 
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ceza iki kat hükmedilir) fıkrasının tayyını teklif ede
rim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Zem ve kadh maddesinin «kadh fiilini irtikâb 

ederse (15) günden altı aya kadar hapsolunur» fık
rasından sonraki cezayı nakdi fıkrasının tayyını tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
Zem ve kadh maddesinde (şu kadar ki) diye baş

layan fıkranın berveçhiati tadilini teklif ederim: 

(İşbu iddianın ruiyet ve hükmü diğer bir mah
kemeye ait ise zem cezası o mahkemenin hükmüne 
talik olunur. Zemmin sübutu takdirinde zem cezası 
sakıt olur) 

Kezalik ma'ddei mezkûrede (müruru zaman) cüm
lesi ile başlayan fıkranın da tayyını teklif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
(Mütecavizünaleyh hakareti vakıaya kendi hare

keti gayrı muhikkası ile ilh..) fırkasının şu suretle ta
dilini teklif ederim: 

«Mütecavizialeyh zem ve kadh ve hakareti va-
kıaya kendi hareketi gayrı muhikkası ile sebebiyet 
vermiş veya zem ve kadh ve hakarete duçar olduk
tan sonra kendisi de bilmukabele zem ve kadh ve 
hakaret etmiş yahut tarziye kabul eylemişse mahke
me icabı hale göre tarafeynin yahut yalnız birinin 
cezasını bir sülüsten iki sülüse kadar tenzil ve kami
len de iskat edebilir. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Matbuat vasıtasıyle yapılacak italei lisan cürüm

lerinden cezanın dört misline iblâğını rica ederim. 
Cebelibereket 

Avni 

REİS — Efendim! Besim Bey maddenin tama
men tayyını istiyor. Abdullah Azmi Efendi bazı ye
rini tadil ve bazı yerinin tayyını teklif ediyor. 

BESÎM BEY (Mersin) — Maddenin tayyını de
ğil efendim. Maddei asliyeye vaki olan tadilâtın tay
yını teklif ediyorum. Maddei asliye bakidir. 

REİS — Efendim! Burada tadilâtın tayyı maddei 
asliyenin ipkası demektir. 

j BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Memzucen 
yazılmıştır. Tayyını istediğim belki iki fıkra olabilir. 

j Halbuki maddei asliye çok uzundur. Maddei asliye
nin aynen ipkasını istiyorum. 

REİS — Efendim! Kanunu cezadaki madei as
liyenin ipkasını teklif etmiyor musunuz? (Evet sesle
ri) Besim Bey, buradaki tadilâtı tamamiyle reddedi
yorlar. Maddei asliyeyi ipka ediyorlar. Hakkı Tarık 
Bey bir fıkranın tadilini, iki fıkranın tayyını teklif 
ediyorlar. Abdullah Azmi Efendi bir fıkranın tadili
ni ve bir fıkranın tayyını teldir1 ediyor. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! Evvelemirde Mersin Mebusu Be
sim Beye cevap vereyim. İliştikleri nokta şudur;' mad
denin Heyeti Umumiyesinde diyorlarki: Yeni mad
de zaittir, onun tayyı lâzımdır ve maddei sabıkanın 
ve hali hazırda mer'i olan maddenin devamı icabe-
der. Bendeniz de diyorum ki: Gerek Hükümetin ve 
gerek Encümenin teklif ettiği yeni madde eski mad
deden çok farklıdır ve bu farklar lüzum ve zarurete 

I binaen vaz edilmiştir. Bir kere matbuat mesaili ilâve 
edilmiştir. Ceza teşdit edilmiştir. Bir kere hali ha
zırdaki maddei kanuniyede vuzuh ve sarahat yok 
idi. lîükkâm tereddüde düşmekte idi. Şimdiye kadar 
verilen hükümler elbette Heyeti Celilenizin manzum 
olmuştur. Müşkül vaziyette kalıyorlardı. Binaenaleyh 
yeni yapılan madde bir kere vuzuh ve sarahat verdi. 
Tafsil etti. 

Matbuat mesailini hususi bir surette tetkik ede
rek kabul etti. Hulâsa, daha geniş bir madde içeri
sine aldı ve hükkâmın vaziyetini teshil etmek istedi. 

Binaenaleyh, Besim Beyin takriri kabul edilirse, 
j yeni maddeye lüzum kalmazsa, eski madde - Heyeti 

Celilenize malûm - mulâk bir vaziyet dahilinde de
vam edip gidecektir. Herkesin namusu ve haysiyeti 
kâfi derecede müeyyidesini ihraz etmemiş buluna
caktır. Binaenaleyh başka noktalarına cevap vereme
yeceğim. Çünkü Besim Bey Heyeti Umumiyesinin 
birden tayyını istemiştir. Tay teklifi hakkında bu ce
vabı verdim. 

Abdullah Azmi Efendi Hazretlerinin iliştiklerine 
gelince; hatırımda kaldığına göre, zem, iftiraya mün-
kalip olursa, niçin diğer bir mahkemeye gitsin buyu-

I ruyorlar? Efendim! Zem, iftiraya münkalib olduğu 
zaman cinayet olur. Halbuki zem ve kadh davalarını 
mahakimi asliye görür. Cinayete münkalib olduğu 

i gün zemmi aynı mahkeme göremez, zira salâhiyeti 
haricindedir. Bunu merciine tevdi etmek mecburiye
tindeyiz. Binaenaleyh Encümen ve Hükümet bunu 
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tetkik ederken düşünmemiş değildir, çok düşünmüş
tür. Yalnız cinayet haline gelmiş olan davayı mah-
kemei asliyede göreceksiniz demeye Hükümetin sa
lâhiyeti yoktur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ve
kil Beyefendi! Bendeniz öyle demedim, müsaade bu
yurun izah edeyim, ondan sonra cevap verirsiniz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Müsaade buyurunuz, silsilei kaybedeceğim, 
ikmal edeyim. Matbuat meselesine gelince, Hakkı 
Tarık Beye diyeceğim ki. Encümenin kabul ettiği ce
za çok muhik ve çok doğrudur. Efendiler, ferden bir 
kimseyi zem ve kadh veya tahkir ettiğiniz zaman, 
yani beş on kişinin içinde bir adamı tahkir ettiğiniz 
zaman o kimsenin maruz kalacağı ceza ile yirmi bin, 
otuz bin kişiye işittiren ve hatta bundan, otuz sene 
sonra gazete koleksiyonu tetkik edilirken emsali âti-
yenin bile öğreneceği bir zemmi yazan bir gazete ile; 
o ferdin cezasf bir olursa buna adalet denmez. Dü
şününüz ki, zemmedilen adam bugün vefat etmiş ola
bilir. Elli sene sonra o adam hakkında yazılan yazı
lan cnsali âtiye okuyacaktır ve o zavallı cevap ve
remeyecektir. Nasıl olur erendim? Elli bin kişiye 
sesini yükselten bir gazetenin maruz kalacağı ceza 
ile on kişi arasında bir adamı zemmeden bir ferdin 
maruz kalacağı bir ceza müsavi olsun? Bu müsava
tı kabul edecek olursak adalet esasını kabul etme
miş ve binaenaleyh en büyük haksızlığa gitmiş olu
ruz. 

Efendiler! Hürriyeti Matbuat Kanunu muhterem
dir. Bahusus Cumhuriyet de çok muhteremdir. Fa
kat, Hürriyeti Matbuat demek, şunun bunun harimi 
istemine ve namusuna tecavüz etmek demek değil
dir. Binaenaleyh matbuat vasıtasıyle tecavüz edildi
ği zaman cezanın behemahal daha ağır olması lâzım-
gelir. Binaenaleyh matbuat kapılarını açık bırakma
lıdır. 

Zemmin mevzuu ispat edildiği gün esasen ceza 
yoktur. Bu hakkı matbuata veriyoruz. O halde ne 
için telâş edilmektedir? Birisini zemmetmiştir, ispat 
edemiyor. Bütün efradı millet önünde terzil etmiştir. 
Belki o zavallı adamın müdafaa kabiliyeti de yoktur. 
Gazeteci değildir, şu değildir, bu değildir. Bütün en-
sali âtiyeye karşı ispat edememektedir. Buna karşı 
ceza verilmesin istiyorlar veyahut bir ferdin cezası ile 
müsavi olsun diyorlar. Yani hali hazırda mer'i olan 
madde fert ile matbuatın cezasını müsavi gömlekte
dir. Bu, hiç bir zaman doğru değildir. Bunu kabul 
buyurmanızı, memleket evlâtlarının haysiyet ve şere

fi ve namusu namına Heyeti Celilenizden talep ede
rim. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Şahsiyata, teca
vüze nihayet vereceğiz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Matbuat hizmeti, başka yollarda başka 
safhalarda aramak lâzımdır. Şunun ve bunun haysiyeti
ne tecavüz ile değil... 

Yalnız müruru zaman meselesine gelince : Encü
mence kabul edilen bir müruru zaman meselesi var
dır, hükümet bunda musir değildir. Fakat muhterem 
Encümenimizi de bu hususta dinleyebiliriz. Encüme
nin diğer tadilâtını tamamen kabul ediyoruz. 

BESİM BEY (Mersin) — Bir şey izah edeceğim, 
;ok uzatmayacağım. Efendim! Bendeniz Heyeti Celi-
leîerini çok yormuş olmamak için muhtasar olarak 
arz ettim. Şimdi, hulâsatan takririmin sebebi takdi
mini arz edeceğim. Adliye Vekili Muhteremi bende-
lizin takririmin varit olmadığını beyan sadedinde 
tadilâtın muhik ve varit olduğunu iddia ettiler. Hal
buki, takdim ettikleri esbabı mucibe mazbatasını 
aynen okuyorum: 

«Kanunu cezanın 214 ncü maddesinde adiyen 
italei lisan ve muamelei gaüza v„\ işareti mahsusa ile 
icrayı tahkirat, müstelzirni mücazat addolunduğu 
halde ef'âli mezkûreden daha ağır olan azviyyat ve 
isnadat suveri erbaa haricinde vaki olduğu takdirde 
cezadan vareste bırakılmış olduğundan bu cihet ıslah 
ve tadil olunarak azviyyat ve isnadatı vakıa mevadı 
erbaa haricinde vaki olduğu takdirde dahi müstelzi
rni mücazat addolunmuş ve zikrolunan italei lisan 
keyfiyeti vasaiti neşriye ile vaki olduğu surette- ce
za sülüs derecesinde tezyid edilmiştir.» 

Demek ki, Adliye Vekili iki esası nazarı dikkate 
alıyor. Birisi, telâkkilerine göre azviyyat, şeraiti er
baa haricinde vaki olursa, müstelzirni mücazat değil
miş. Bendeniz bunu ilk defa Adliye Vekilinden işiti
yorum. Bütün hükkâm bu söylediklerini okuyacak 
ve dinleyecek. Bir defa azviyyat vaki midir ve dün
yada bir azviyyat vukübulmuş mudur ki, müstelzirni 
mücazat olmasın? O azviyyat ya zemdir, ya kadhtir 
veyahut âdi bir tahkirdir, bunun üçünden hariç hiç 
bir azviyyat olamaz. Binaenaleyh Adliye Vekilinin 
bu teklifi katiyen varit değildir. İsrar ediyorum, 

İkinci teklifleri : İtalei lisan ediyor. Eğer bu va
saiti neşriye ile vaki olursa cezanın teşdidi icabeder. / 
Bu, tabiîdir ve zaten kanun bunu kabul etmiştir. Her
hangi bir italei lisan ki,. vasaiti neşriye ile vaki ol
muştur, arz ettiğim gibi ikiden hali değildir. 
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Muhterem efendiler! Tahkir, üç değildir, birdir. 
Ya adiyen vukubulur veya kanunun tarif ettiği.şera
it dahilinde vukua gelir. Binaenaleyh kanunun tarif 
ve şeraitini tadat ettiği dairede vaki olursa - ki, bu 
dört şarttır - madde beyan edildiğine göre zemdir, 
madde beyan edilmediğine göre kadhtır. Hatta, kadh 
maddesini tarif ederken (her ne suretle olursa olsun) 
bir şahsın haysiyet ve namusuna taarruz. Efendiler! 
Herhangi bir azviyyat şahsın haysiyet ve namusuna 
taarruzdan başka bir şey olamıyor ve bu değilse za
ten azviyyat varit değildir. Bendeniz bu itibarla mad
denin tamamen tayyını istiyorum. 

Sonra muhterem Encümenin ilâvelerini de arz 
edeyim. Encümen ilâvelerinde diyor ki: Hakkı ispat 
verildikten sonra mütecavizünaleyhin hakkında is
nat edilen cürüm, ya affa mazhar olmuş veya müru
ru zamanla sakıt bulunmuştur. Artık onda ispat id
diası mesmu değildir. Bir kere hakkı iddia ve hakkı 
ispat verildikten sonra mütecavizünaleyhin mazharı 
af olmasıyle hakkındaki cezanın müruru zamanla sa
kıt olması ile bu hakkı müdafaa neden kabul edil
mesin, sakıt olsun? Sonra cünha mahkemesine hak
kı ispat veriyoruz. Gene hulâsatan arz ediyorum. Bir 
cinayet mahkemesinde bir adam, yani mütecavizüıı-
aleyh olan bir adama katil demiş. Bu adam filân 
adamı filân yerde katletti. Böyle denî ve şenî bir 
adamdır demiş ve mahkemeye müracaat ediyor. Di
yor ki, bu zemdir. Bana madde beyan ederek, bana 
katil diyerek beni zemmetmiştir. Mahkeme bunu tet
kik ediyor. Mütecaviz geliyor, diyor ki, evet, ben de
dim. Ben bunu ispat ederim, bu adam katildir diyor. 
Fakat her nasılsa pençei kanuna düşmemiştir, bunu 
ispat edeceğim diyor. O halde mevzu, cinayet oldu
ğu için kanun buna bir mehil verir. Bu vakitte gel 
cinayet mahkemesinde davanı ispat et der. İspat ede
bilirse ceza tayin olunur. Edemezse o vakit cezayı 
görür ve ceza haddi azamda olur. Adliye Encümeni 
burada böyle düşünerek diyorki; mahkemeye gön
dermek cezanın tehirini istilzam eder. Binaenaleyh 
bu noktai nazardan o mahkemeye bu salâhiyeti ve
relim. Pek âlâ mademki salâhiyeti veriyorsunuz, ta
mam salâhiyet veriniz. Yalnız takdir salâhiyeti .ver
diğiniz takdirde arz ettiğim gibi bir teşevvüş husulü 
ile her iki mahkeme arasında çıkan hükümlerde, ne
tice itibariyle, bir tezad husulü mümkündür. Çünkü 
Cünha Mahkemesi sabit görür, cinayet mahkemesi 
gayrı sabit görebilir. Yahut o birisi gayrı sakıt gö
rür o birisi de sakıt görür, Binaenaleyh iki mahke
me arasında mütefavit hükümler çıkar, bu da sakat
tır. Sonra fiilen kaydını kaldırmışlardır. Buna lüt-
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fen cevap bile vermemişlerdir. Misal olarak arz et
tim. Tahkir fiili nasıl vaki olur? Heyeti Çelikleri
nize tekrar arz etmek istemem. Bu kaydı neden kal
dırmışlar? Eğer lisanen italede dahil ise veya işare
ti mahsusada veyahut muamelei galizada dahil bulu
nuyorsa lütfen işaret buyursunlar ve tasrih etsinler. 
Adliye Vekilinin tasrihi böyle kanun takyidatında 
çok mühimdir. Onun için bütün mütalâatının bura
da kürsüden açıkça ve sarahaten Adliye Vekili Muh
tereminden kabul veya reddedilmesini rica ediyorum. 
(Reye sesleri) 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezit) — Efendim! Bu madde hakkında Adliye 
Vekili Muhteremi Beyefendi izahat verdiler. Encü
men de noktai nazarlarına iştirak ediyor. Yalnız mü
ruru zaman hakkında encümenin noktai nazarını izah 
edeceğim. Besim Beyefendi buyuruyorlar ki, müruru 
zaman iddiası mütecavizünaleyhin iddiasını iskat 
ediyor. Hakikaten sakıt olmalıdır. Malûmu âlinizdir 
ki, müruru zamana uğrayan herhangi davayı hük-
kâm istimadan memnudur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ceza için. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Cezada da, hukukta 
da. Şimdi zem suretiyle, kadh suretiyle bir şahıs hak
kında bir isnadda bulunmuş, sen filân zamanda ka
til oldun demiş, halbuki o fiil (20) sene evvel vaki 
olmuş, şimdi onun hakkında tahkikat icra etmek, 
şahit istima etmek, iddiasını istima etmek zanneder
sem bunu hiç bir kanunşinas kabul etmez ve tahki
kata girişilmez. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Tayin 
edilmez. Onda müruru zaman vardır. Müruru zaman 
olduktan sonra bir hâkim tahkikten memnudur. 

ALÎ RIZA BEY (Kırşehir) — Hakkı müdafaa 
takyid edilmez. 

REİS — Münakaşa etmek doğru mudur? 
ŞEFİK BEY (Devamla) — Binaenaleyh Encüme

nin tespit etmiş olduğu bu şekil gayet muvafıktır. 
Maddenin aynen kabulünü arz ve teklif eylerim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Mazba
ta muharririnden bir sual soracağım. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Adliye Vekili Bey ce
vap verdi. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efen
dim! Bu yapılan tadilâta göre affa mazhar olmuş bir 
casusa affolunduğunu bilmeyerek ben casus demiş 
olsam bu madde mucibince ceza olunacak mıyım? 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Tabiî. 
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SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Yani 
affolunduğunu bilmediğim halde bir casusa (gürül
tüler) ben ona göre rey veremem, şu halde bu, na
mussuzları himaye eden bir maddedir. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Müruru za
mana uğramışsa... (Gürültüler) 

REİS — Efendim! Müzakere bitmiştir. Rica ede
rim efendim! Takrirleri reye vaz edeceğim. Besim 
Bey, kanunu cezanın (214) ncü maddesine ait tadi
lâtın tayyını ve reddini teklif ediyorlar. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir efendim. Şimdi efendim! Fıkralara 
ait tay teklifleri vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Re
is Bey! Bendenizin takririm. 

REİS — Efendim! Tay takrirlerini tefrik ediyo
rum. Tadilnameleri de arz edeceğim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Ben bir şey söylemedim. 

REİS — Tadilnameler okunurken müsaade ede
ceğim. Efendim! Umumî tay kabul edilmedi. Şimdi 
tadilnameleri izah edeceğim ve reye vaz edeceğim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — An
laşılmadı izah edeyim. 

REİS — Efendim! Arz ettim tadilinize gelince 
izahınıza tabiî müsaade ederim. Efendim! Hakkı Ta
rık Beyle Abdullah Azmi Efendi «bir de zemmin 
mevzuu bir cürüm olup da müruru zaman gibi bir 
sebebi kanuniden naşi mütecavizünaleyh olan kimse 
hakkında takibat icrası mümkün olmazsa ispat id
diası mesmu olmaz» fıkrasının tayyını teklif ediyor
lar. (Tay, tay sesleri) Tayyı kabul edenler el kaldır
sın... Tayyı kabul etmeyenler el kaldırsın... Tay ka
bul edilmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! Üst tarafını okuyunuz. 

REİS — Sonra efendim, gene Hakkı Tarık Bey 
«zem veya kadh veya italei lisan keyfiyeti her nevi 
ceraid ve risaiii yevmiye ve mevkute veyahut her 
nevi matbuat ve vasaiti neşriye ile ika edildiği tak
dirde muayyen olan ceza iki kat hükmolunur.» Fık
rasının tayyını teklif ediyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müsaade bu-
yurulur mu? İtalei lisan hakkında sual sormuştum. 
İtalei lisan hakkında Encümen ile Hükümet söz söy
lemediler. İtalei lisan kelimesinin vaz ve mevkii hak
kında ne mütalâada bulundular? İtalei lisan kelime
sinin buraya vaz'ı lâzım mıdır? 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Lâzımdır efendim. Zem başka, tahkir başka, 
hakaret başkadır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Yani Hükü
met gazeteler vasıtasıyle italei lisan olacağına kani 
midir? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Tabi efendim! 

REİS — Efendim! «Zem ve kadh veya italei li
san» ile başlayarak muayyen olan ceza iki kat hük
medilir cümlesi ile hitam bulan fıkranın tayyını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
(Anlaşılmadı sesleri) Bundan daha fazla izah edil
mek imkânı var mıdır? (Anlaşıldı sesleri) 

Abdullah Azmi Efendi takririnde, «şu kadar ki, 
fiilî vakiin nevi ve mahiyetine ve mütecavizünaley-
hin sıfatına nazaran işbu iddianın ruiyet ve hükmü 
diğer bir mahkemeye ait ise sübutu takdirinde mah
keme zem cezasının sükûtun? hükmederek asıl fiilin 
hükme raptı zımnında evrakı davayı mercii aidine 
tevdi eder» fıkrasının şu suretle tadilini teklif ediyor
lar! İşbu iddianın ruiyet ve hükmü diğer bir mahke-
lik olunur. (Zemmin sübu'ıı takdirinde zem cezası 
sakıt olur.) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! Hükümet bu şekli: de kabul edebi
lir. 

REİS — Efendim! Abdullah Azmi Efendinin bu 
tadilini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-

. meyenler lütfen el kaldırsın.,. Kabul edilmiştir. 
Tadil edilen fıkrayı aynen okuyorum. (İşbu iddi

anın ruiyet ve hükmü diğer bir mahkemeye ait ise 
zem cezası o mahkemenin hükmüne talik olunur. 
Zemmin sübutu takdirinde zem cezası sakıt olur.) 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya| — Reis Beye
fendi, zemmin mevzuunun sübutu halinde denilsin! 

REİS — Şekle ait bir tashihtir. Bu tashihi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edildi. (Zemmin mevzuunun sübutu 
takdirinde) şeklinde fıkra kahul edilmiştir. 

Hakkı Tarık Beyin bir tudilnamesi daha vardır. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) -U Basit bir tek

liftir. «Hakaret» kelimesinden evveİ zem ve kadh 
kelimelerinin ilâvesini teklif ediyorum. 

REİS — Hangi fıkrada efendim? 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — (Mütecavi

zünaleyh hakaret) deki hakaret kelimesinden evvel 
zem ve kadh kelimelerinin ilâvesini teklif ediyorum. 
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ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Niçin efendim? Sebebini izah buyursunlar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Demin de arz etmiş idim. Hakaret eden bir adam, 
eğer bu hakareti bir hareketi gayrı muhikka karşı
sında yapmış ise affolunur veyahut yalnız bir taraf 
ceza görür. Fıkra bunu ifade eder. Halbuki bu husu
siyet yalnız hakaret hasredilmiştir. Zem de olabilir, 
kadh de olabilir. Zemde de, kadhde de bu suretle 
mütekabilen yapılmak imkânı vardır. Binaenaleyh 
burada hakaret için tecviz edilen bir halin zem ve 
kadhe de teşmil edilmesini teklif ediyorum ve adila
ne bir tekliftir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Bendeniz kabul etmiyorum Reis Beyefen
di! 

(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim! «Mütecavizünaleyh hakareti 

vakıaya kendi hareketi gayrı muhikkası ile sebebiyet 
vermiş cümlesinin mütecavizünaleyh zem ve kadh ve 
hakareti vakıaya...» şeklinde tadilini yani zem ve 
kadh kelimelerinin ilâvesini teklif ediyorlar. Adliye 
Vekili Bey de kabul etmiyorlar. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Bayezit) — Efendim! Zem ve kadh gibi hakaret ve 
italei lisan arasında birçok tezatlar, mübayenetler ve 
uçurumlar vardır. Hepsini yeknasak ve bir şekilde 
tespit etmek kanunun şirazei intizamını bozar. Bina
enaleyh vaktiyle bu, düşünülmüştür. Onun için ayrı 
ayrı ahkâm vardır. O ona zem yapar. Her ikisi de 
yekdiğeri aleyhine ikamei dava eder. İspat iddiaları 
vardır. İstima olunur, binaenaleyh bu suretle tadil 
edilirse kanun alt üst olur. Encümen buna muvafa
kat etmiyor. 

REİS — Efendim! Zem ve kadh kelimelerinin ha
karetten evvel ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. Abdullah Azmi Efendinin bir ta-
dilnamesi daha vardır. «Kadh fiilini irtikâb ederse 
on beş günden altı aya kadar hapsolunur veya buna 
mukabil beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdi 
alınır.» Fıkrasının tadiline... 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Mü
saade buyurursanız onu azıcık izah edeyim. Efen
dim! Teklif teşdidi cezayı müstelzimdir. Bu kadh 
fiiline vaz olunacak ceza on beş günden altı aya ka
dardır veyahut buna mukabil 5 liradan 250 liraya 
kadar diyor. Binaenaleyh bu fıkranın tayyını teklif 
ediyorum ki, bunun için beş liradan elli liraya kadar 

cezada bir nispet yoktur. Ne olursa olsun kadhın 
müstelzim olduğu ceza mukabili değildir. Binaena
leyh bu cezayı nakdinin tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Abdullah Azmi Efendi «veya 
buna mukabil beş liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdi alınır» fıkrasının tayyını teklif ediyorlar. (Mu
vafık sesleri) 

REFİK BEY (Konya) — Encümen muvafakat 
ediyor efendim. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Malûmu âli-
nizdir ki, her fiilin nev'ine, derecesine göre ceza ter
tip olunur. Nasıl ki, kanunu cezamızın diğer madde
lerinde de bir haftadan bir seneye kadar hapis veya 
bir liradan yirmi beş liraya kadar cezayı nakdi... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Beş değil, 25! 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Şimdi öyle kadh var 
ki, pek şiddetlidir, haysiyet, şeref ve namusunu mu
hafaza etmiş olan bir adam hakkında vukubulan 
şiddetli kadh hapis cezasına müstelzemdir. Bazen de 
bu kadh hafif olur. Buna da cezayı nakdi ile hükme
dilir. Yani kanun derecatı muhtelife üzerine vaki 
kadhlar için kabili tatbik olacak cezaları koymuştur 
ve eski maddei kanuniye de bu şekildedir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) 
— Efendim! Cezayı nakdinin kalmasını teklif ediyo
rum. Çünkü kadh bazen hafif olabilir. Hepsi istil
zam etmez. Binaenaleyh hâkime de bir hakkı tak
dir bırakmalı ki cezayı nakdi ile de mahkûm edebil
sin. 

REİS — Efendim! Bu fıkranın tayyını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddei kabul edilen tadilât veçhile reyi âlilerine 
arz ediyorum. Maddeyi tadilât veçhile kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

51. — Kanunu mezkûrun 219 ncu maddesine 
berveçhiati zeyl ilâve edilmiştir : 

Müsellah oldukları halde dağlara, kırlara çıkarak 
rast geldikleri kimseleri tutup soymak fazihasını irti
kâp eden eşhas ki kıttaı tarik tesmiye olunurlar bu 
makule hal ve sıfatlarına, derecei şekavetlerine göre 
beş seneden ekal olmamak üzere muvakkaten ve bu 
cinayette sabıkalı ve şakaveti müstemirre ashabından 
olanlar müebbeden küreğe konulurlar. Bu cinayette 
mükerrir olanlar veyahut tuttukları eşhasa işkence ve 
gaddarene surette eziyet edenler bu yolda adam öl
dürmüş bulunanlar idam olunur. 
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FERİDUN FİKRİ BEY- (Dersim) — Reis Bey! 
Rica ederim, buna imkân yoktur. Heyeti Celile fev
kalâde yorulmuştur ve Vakit de geçmiştir. Bu maddeler 
bu suretle çıkmaz. 

REİS — Efendim! Sahura kadar devama karar 
aldım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ekseriyet 
yoktur. 

REİS — Mevcut aza müzakereye devam edi/n-. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yapılan ka

nun, kanunu cezadır. Bu saatte bu yorgunlukta kanu
nu cezanın böyle sakat bir surette çıkması caiz midir 
efendim? 

REİS — Efendim! Ekseriyetin kararı ile oluyor. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 

Hata olunabilir, ekseriyet var mıdır, ekseriyet nere
de? 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Maddeyi re
ye arz ediyorum. Maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Feridun Fikri Beyin talaşları beyhude
dir. Hatalı şey nerede? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kimin telâşı, 
kimin isticali olduğu zapta geçiyor, anlaşılıyor. 

REİS — Madde hakkında mütalâa isteyen olmadı. 
Madde ekseriyeti azime ilek abul edilmiştir. Hatalı 
kanun çıkıyor tabirini tashih edeceksiniz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ekalliyeti azime 
ile çıkıyor. 

52. — Kanunu mezkûrun 236 ncı maddesi b?r-
veçhiati tadil edilmiştir : 

Emanet, vekâlet tarikiyle veyahut ibraz ve iade 
etmek veyahut muayyen olan bir suret ile istimal ve
ya hıfzeylemek üzere ücretli, ücretsiz bir hizmet sıfa-
tıyle kendisine ita ve teslim kılınmış olan velhasıl 
başkasının kendi yedinde bulunan emval, eşya ve nü-
kut ve tahvilât vesair her türlü taahhüdat ve ib^vı 
mutazammın senedat vesaireyi kendi veya aharın me
nafi] için ketm veya tebdil veya tasarruf ve temellük 
ve istihlâk eden veya taaddi kabilinden sair bir fiile iç-
tisar veya lâzım gelenlere teslimden imtina eyleyen 
şahıs iki aydan iki seneye kadar hapsolunur ve kendi
sinden lâzım gelecek tazminatın ifasıyle beraber bede
li tazminin rub'u kadar cezayı nakdi dahi alınır ve 
eğer bu cürmü muvazzaf hizmetkâr ve çırak ve yazı
cı ve amele takımından biri kendi âmir veya üstadını 
ızraren irtikâp eyler ise tazmini zarar ettirildikten son
ra bir seneden aşağı olmamak üzere hapsedilir. Tabi-
bat icrası iddiası şahıs istidası itisına mütevakkıftır. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Bu maddede 
yapılan tadilât, maddenin sonuna, takibat icraası id
diası şahıs istidası itasına mütevakkıftır, fıkranın ilâ
vesinden ibarettir. Bendeniz buna itifaz etmiyorum. 
Yalnız burada tabiri hukuki istimal edilmemiş, ace
mi bir tabir kullanılmıştır. Tabiratı hukukiye istimal 
edilmek üzere «takibat, usulen davayı şahsi ikamesine 
mütevakkıftır.» Fıkranın bu suretle kabulünü teklif 
ediyorum. (Kabul sesleri.) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT E$AT BEY (İz
mir) — Kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Tashih nasıldır? 

BEŞİM BEY (Mersin) — 214 ncü maddede aynen 
vardır. «Takibat, usulen dâvayı şahsi ikamesine mü
tevakkıftır.» 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şahsi demek lâzımdır. (Alkışlar.) 

REİS — Efendim! Besim Beyin teklifini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen ellerini (kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim! Maddeyi tashih veçhile reyi âlilerine 
vazediyorum. Maddeyi Besim Beyin tashihi, veçhile 
kabul edenler ellerini kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka 
bul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. ; 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

REtS — Madeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bu kanunun 18 nci maddesi Encümen
de kalmıştır. Sebkü rapta ait encümenin tashih teklifi 
var mıdır? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HAMDİ BEY (Bozok) — Vardır efencİim. Onsekizin-
ci madde şu idi : «Kanunu mezkûrun (66 ncı madde
siyle zeyli evveli ve sanisi mülgadır.» Buna itiraz edil
di. Neden zeyli evvel ve zeyli sani lağv ediliyor diye 
itiraz edilmiştir. Encümen mazbata Muharriri bunu 
encümene geri almıştır. Bunu aynen teklif ediyoruz. 
(Anlaşılmadı sesleri.) 
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REİS — Efendim! Bu maddeyi encümen almış
tı. Bu maddeler evvelki maddelere nakledildiğinden 
dolayı ilga edilmiştir. 

RAHMÎ BEY (Trabzon) — Yanlıştır. Efendim! 
Rica ederim. Çünkü 66 ncı madde 64 ncü madde ola
rak yukarıya nakledilmiştir. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Efendim! Şim
di onun yerine kaim olmak üzere bir madde tespit 
edilmiş, öbürü kalmıştır. Yani zeyli evvel ve sani kal
mıştı. Zeyli evvel ve sani de bu madde ile ilga edil
miştir. 

REÎS — Efendim! Rahmi Beyefendi, kanunu mez
kûrun 66 ncı maddesini başka madde olarak söyledi
ler. Binaenaleyh bu maddede yoktur. Zeyli evvel ve 
sanisi de yoktur. 

Efendim! 18 nci madde şöyledir : 
18. — Kanunu mezkûrun 66 ncı maddesiyle zeyli 

evvel ve sanisi mülgadır. 
RElS — Binaenaleyh bu maddeyi bu şekilde ka

bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HAMDÎ BEY (Bozok) — Efendim! Kanunun mad
delerinde bazı matbaa sehvleri vuku bulmuştur. Onla
rı arz edeyim de tashih buyrulsun. 

REİS — Tashihleri aynen söyleyiniz de zapta geç
sin efendim. „ 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! Dört 
numaralı maddenin altıncı satırındaki (bulunanlarda) 
kelimesi (bulunanlardan) olacaktır. 

Ondokuz numaralı maddesinin ikinci fıkrasının 
ikinci satırında (icrada iken, ve icra ettikleri) ibaresi 
bir (ya) ilâvesiyle (icrada iken veya icra ettikleri) ola
caktır. 

23 numaralı maddenin altıncı satırındaki (bunların) 
kelimesi (bunları) olacaktır. 

24 ncü maddenin dördüncü satırındaki (altınları) 
kelimesi (altınlarını) yazılacaktır. 

31 numaralı maddenin 36 ncı sahifeye tesadüf eden 
ibaresinin ikinci satırındaki (eşhas) kelimesi (e-jhası) 
olacaktır. 

32 numaralı maddenin 13 ncü satırındaki (evami-
ri nizamata) kelimeleri arasına bir (ve) ilâvesiyle (eva-
mir ve nizamat) yazılacaktır. 

35 numaralı maddenin beşinci satırının başındaki 
(işbu fiili) kelimeleri (işbu fiil) şeklinde yazılacaktır. 

40 ncı sahifenin sekizinci satırındaki (kanunu mez
kûrun 199 ncu maddesine berveçhiati zeyil ilâve edil
miştir) ibaresinin başına 38 sıra numarası konacak ve 

bundan sonraki numaralar ol veçhile tashih edilecek
tir. Gene bu maddenin yedinci satırındaki {maluliyet 
ve mayubiyeti) kelimeleri arasına bir (ya) ilâvesiyle 
(maluliyet veya mayubiyeti) olacaktır. 

40 numaralı maddenin sondan üçüncü satırındaki 
muallime kelimesi (muallim) şeklinde yazılacaktır. 48 
numaralı maddenin ikinci fıkrasının birinci satırında 
(bu suretle kaçırılan zükûrdan) ibaresi (bu suretle ka
çırılan şahıs zükûrdan) şeklinde yazılacaktır efendim. 

REİS — Efendim! Encümen tetkik etmiş, sebkü 
rapta ve mürettip sehvine ait olan tashihleri arz etti
ler. Binaenaleyh bu tashihleri kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir efendim. Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

EKREM BEY (Rize) — Söz istiyorum. 
REÎS — Mevzu yoktur efendim. 
EKREM BEY (Rize) — Müsaade buyurunuz 

efendim. Muhterem arkadaşlarım! Heyeti Celilenizce 
malûmdur ki, eski kanunu cezamızda ve gerekse 
hükümetin bu defa kanunu cezanın tadili için teklif-
etmiş olduğu lâyihada; onbeş yaşında olan kızlar için 
izalei bikir meselesinde rıza aranmamıştır. Fakat on
beş yaşından sonraki kızlar için rıza aranmıştır. Yani 
onaltı yaşındaki bir kız kendi arzusu ile namusunu tev
di edecek olursa bu kız ile münasebette bulunan er
kek hiç bir ceza görmüyor. 

Kızlarımızın birtakım hevesatın kurbanı olmaları
na ve anane halinde alışmadıkları bir hayat karşısın
da gayrı şuurî olarak fuhşa yuvarlanmalarına mani ol
mak için bir teklifi kanunide bulunmuştum. Bunda yir
mi yaşına kadar olan bir kız rızası ile namusunu tes
lim edecek olsa dahi onun failinin cinayetle ittiham 
edilmesini yani muvakkat küreğe konulmasını teklif 
ediyordum. Ve keza yirmi yaşından sonraki kızların 
rızaları ile münasebette bulunanlara da üç aydan bir 
seneye kadar ceza veriyordum. Tabi akti nikâh müs-
telzimi muafiyettir. Adliye Encümeni bidayette bu 
teklifi kanuniyi ve sonra gelen buna dair verdiğim 
takriri müttefikan kabul etmiştir. Adliye Vekili Mah
mut Esat Beyefendi de orada Encümende bulunuyor
lardı. Bu suretle bunu vekâlet dahi kabul etti. Yal
nız bu teklif kabul edildiği takdirde daha evvelce tes
pit olunan diğer maddelerin insicamına halel geldiği 
görüldüğü için gelecek seneye talik etmişlerdir. Ancak 
şunu tespit etmek istiyorum ki, gelecek sene Adliye 
Vekâleti teklif edeöeği ceza kanununda yirmi yaşına 
kadar olan kızlarda rıza aramamayı yani bir rıza bik-
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rini teslim eden bir kızın failinin dahi Adliye Encüme
ninin kabul ettiği veçhile muvakkat kürekle tecziyesini, 
Encümen de tahtı karara almıştır. Encümen bu de
falık teklifimi kısmen nazarı itibare alarak onbeş ya
şından sonra bir rıza herhangi birsindeki kızla müna
sebette bulunanlara altı aydan iki seneye kadar ceza 
tayini ile iktifa etmeye mecbur oldu. Buna müte
şekkirim. Kürsüye, Adliye Vekilinin gelecek sene hak
kındaki kararını söylemek için çıktım. 

Rey istihsali 
REİS — Efendim! Mevzuu müzakere yoktur. 

Efendim! Darülfünun bütçesi ile Osmanlı Bankası
nın temdidi imtiyazı hakındaki kanunları ve bir de 
istiklâl harbi malûlleri hakkındaki kanunu tayini esa
mi ile reye koyuyorum. Kabul edenler beyaz, etme
yenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Memul 
ederim ki bulunmayanlara kıstel yevm yapılacaktır. 

REİS — Efendim! Henüz reyini istimal buyur-
mayan zevat lütfen istimal buyursun. Efendim! İstih
sali ârâ hitam bulmuştur. 

Neticei ârâyı arz ediyorum. İstiklâl harbi malûl
leri Kanununa iştirak eden zevatın adedi (83) tür. 
Muamele tamam değildir. (73) kabul, (9) red, (1) 
müstenkif vardır. Gelecek içtimada tekrar reye arz 
edilmek üzere ruznameye alıyoruz. 

Osmanlı Bankasının temdidi imtiyazı hakkındaki 
kanuna (85) zat iştirak etmiş. Keza muamele tamam 
değildir. (84) kabul, (1) red vardır. İçtimai atide tek
rar reye arz edilmek üzere ruznameye alıyoruz. 

Darülfünun bütçesine rey veren zevatın adedi (86) 
dır. (79) Jcabul (6) red, (1) müstenkif vardır. Muame
le tamam değildir. Tekrar reye arz edilmek üzere 
ruznameye alıyoruz. 

Efendim! Yarın öğleden evvel saat onda içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakcrat : saat 1.30 
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9 Kânunusani 1340 tarih ve 937 numarah (İstiklâl mu" iare bati esnasmda malûl kalan muvazzaf mütekait, 
ihtiyat, millî kuvvetler ve jandarma erkân, umara, zabitan ve memurin ve mensubini askeriye ile küçük 

zabitan ve efrada nakdî mükâfat itası hakkında) ki Kanuna müzeyyel Kanunun birinci defa reye vazı 
neticesi 

(Ekseriyet yoktur.) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi B. 

BOZOK. 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

83 

73 

9 

1 

(Kabul edenler) 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef 

GAZİANTEP 
AH Cenani B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

Mükerrcm B. 
İÇEL 

Dr. Tevfik B. 
İSTANBUL 

Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 

İZMİR 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI. SAHİP 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Resep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

ORDU 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

UR'FA 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
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BİGA 

Mehmet B. 

DERSİM 

Feridun Fikri B. 
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(Reddedenler) 

ERZURUM 

Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 

Arif B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

(Müstenkif) 

HAKKÂRİ 
Nâzmi B. 

ORDU 

Faik B. 

(SİVAS 

Halis Turgut B. 
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Osmanlı Bankası müddeti imîiyaziyesinin tasdiki baskındaki Kanunun birinci defa reye vazu neticesi 

(Nisap hâsıl olmamışta.) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARTVİN 
Hami B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

85 

84 

1 

0 

(Kabul edenler) 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin ö. 
Mustafa B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mukerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 

(Redd< 

BİC 
Mehmet B. 

Mustafa Rahmi B. 1 
Münir B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KASTAMONU 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

sden) 

>A 

• 

.MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

ORDU 
Faik B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
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Darülfünun emanetinin 1341 senesi bütçesi hakkında Kanunun birinci defa reye vazıı neticesi 

(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

86 
79 
6 
1 

(Kabul edenler) 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef 
Emin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Esad B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHtSARI SAHİP 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 

Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

ORDU 
Faik B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Dr. Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
vRagıp B. 

ORDU 
İsmail B. 

SİVAS 
Rahmi B. 

(Reddedenler) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

BİGA 
Mehmet B. 

(Müstenkif) 
DERSİM 

Feridun Fikri B. 

• • mm* ıı 
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ÇANKIRI 
Talât B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
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Cidali milliye iştirak ederek muhtelif cephelerde veya Dahilî İsyanların itfasında bilfiil hizmet eden 167 
sivil zatın istiklâl madalyası ile taltiflerine dair (3/424) numaralı Başvekâlet tezkeresi üzerinej Müdafaah Mil
liye Encümenince istiklâl madalyası ile taltifleri kabul edilen zevatm isimlerini muhtevi üç adet defter. 

BlRlNCl DEFTER 

Giresun'un Hüseyin Mahallesinden Topçu Zade ismail ve Gümüş Zade İshak Efendi Beyaz 
Kosova vilâyetinin Taşlıca sancağı ahalisinden ve Macaristan sefarethanesi kavaslarından Ah

met Hamdi Efendi » 
Başvekâlet Kalemi Mahsusunda müstahdem Gebze - Tavşanlı Reşadiye mektebi Başmuallimi 

esbakı tsmail Hakkı Efendi » 
İzmit eşrafından Haçı Ali Bey » 
Hendek kasabasmda mukim eşraftan ve kereste tüccarından Bahadır Efendi ve İmamzade Ali 

Efendi ve Damadı Hasan Efendi » 
Erzincan mahkemei asliye azasından Ah Rıza Bey » 
Düzce Kaymakamı Mithat Kemal Bey > 
Milis Yüzbaşı Köker Zade Yusuf Ağa Kırmızı 
Çarşamba Kaymakamı Hâşim Bey Beyaz 
Karakurt nahiyesi Müdürü Hüseyin Bey Zade Halil Bey » 
Yapıcı Zade ibrahim Ağa » 
Müftü Bey Zade Musa Ağa » 
Yapıcı Zade Ali Ağa » 
Lâtif Ağa Zade Ahmet Paşa » 
Abaza Zade Abdurrahmah Ağa » 
Zülfikâr Zade Hacı Bey » 
Şâ'kir Bozdoğan Bey » 
Abaza Zade Kenan Efendi » 
Abaza Zade Mehmet Ağa » 
Ahmet Bey Zade Süleyman Ağa » 
Koca Müftü Zade Mehmet Çavuş » 
Terzi Zade Mehmet Efendi » 
Yapıcı Zade Musa Efendi » 
Hasan Efendi Zade Celil Efendi * 
Mehmet Gazi » 
Rifat Bey Zade Hacı Bey » 
Koca Müftü Zade Mustafa Ağa > 
Kerim Zade Bekir Ağa » 
Gök Ahmet Zade Süleyman Ağa » 
Kayseri'li Hasan Efe » 
Kastamonu'nun Taşköprü Kazasından Keskin Zade Hasan Efendi ve Mumcu Zade Ali Hayri 

Efendi ve Başağa Zade Ali Efendi ve Hasan Efendi ve Abdullah Efendi ve Mustafa Efendi » 
Konya Nüfus Başkâtibi Ali Rüştü Efendi > 
Muğla Heyeti Merkeziye ve Belediye Reisi Mehmet Ragıp Bey ve Azasından Hüseyin AvniBey, 

Mehmet Mahir, Osman Nurf, ibrahim Ethem, Hacı Süleyman ve Muğla Heyeti idaresi Mehmet 
Cemal ve Azadan Murat ve Doktor Muhsin ve Mehmet Emin ve Bekir Sıtkı ve Bozüyük Nahi
yesi Fehmi ve Denizabat Nahiyesi Hacı Ali Efendi Zade Ömer Ağa ve Tokludere Nahiyesi Hacı 
Hamdi Efendi ve Heyeti Muğla'dan ismail ve Hafız Sabri ve Hakkı ve Orman Müfettişi Meh
met Cemil Efendi ve istatistik Kâtibi Ömer Azmi ve Belediye Kâtibi Ömer Hulusi ve Akif ve 
Şeyh Mehmet Efe ve Dede Rıfkı ve Osman Ağa ve Salâhi Bey ve Hoca Halil ibrahim Efendi 



ve Feyzullah ve Fethiye'den sabık Jandarma Yüzbaşılarından İbrahim Bey Bodrum'dan Resil 
Zade Hacı Halil Efendi ve Küllük Nahiyesi Müdürü sabıkı Bodrumlu Hasan Bey Beyaz 

İKİNCİ DEFTER 

Malatya Mebusu Hacı Bedrettin Ağa Beyaz 
Feke'li Cezmi Bey » 
Haçin Posta ve Telgraf Müdürü Sıtki Efendi » 
Birecik Müdafaai Hukuk Reisi Mehmet Sabih ve onaltı refiki » 
İnebolu'lu Kayıkçı Kethüdâs Gözlük Zade İh/as Kaptan » 
Suruç Müdafaai Hukuk İdare Reisi Uzunhızır karyeli Gökoğlu Zade Şedadi Aşireti Reisi Ca-

sım Ağa ve yirmi refiki » 
Hopa Halk fırkası Heyeti İdare Reisi Osman Ağa Zade Şevki Bey ve azalarından Aslan Efen

di ve Mütekait Mülâzımjsani Hasan ve Ali Haydar Efendi ve Hüseyin Hüsnü ve Fevzi ve Ham-
zazade Ali Efendiler Beyaz 

Dirik Kazası Eşrafından ve Müdafaai Hukuk Azasından Mehmet Ağa Zade Salih ve Hacı Ne
cim Azade Apti Ağa Beyaz 

Dörtyol Kazasının Çaylı Mahallesinden Mehmetoğlu Karahasan Paşa » 
Orhangazi Kazasının Teke Mahallesinden Mehmet-Refik Efendi » 
Zonguldak Halk Fırkası Mutemedi ve Meclisi İdarei Vilâyet azasından esbak Maden Müdürü 

Hüseyin Fehmi Bey » 
Yalvaç Kazasının Görgi Cami Mahallesinden Hacı Osman Ağa Zade Ali Bey mahtumu Na

zım Efendi » 
İskilip Cerrahzade Hakkı Efendi » 

Nakliyatı umumiye ambar bekçisi Revandiz'li Mahmut Efendi » 
Gaziantep eşrafından Dayı Ahmet Ağa ve Beş refiki » 
Haral Nahiyesi Devehöyük karyesinden Sillû Dede » 
Karamürselzade İnayet Bey » 
Terme'li Hacı Mehmet Paşazade Hacı Mehmet Fevzi Bey » 
Kilis Müdafaai Hukuk Reisi ve azaları Mehmet Kâmil vesaire » 
Giresun Müdafaai Hukuk Heyeti Reisi ve azalarından Ali Efendizade Hasart Efendi ve rü-

fekası » 
Uşak'lı Mehmet Paşazade Alâattin Bey ve onyedi refiki » 
Uşak'ın Karaağaç Mahallesinden ihtiyat Mülâzımıevveli İlyasoğlu Süleyman Necati Efendi ve 

beş refiki » 
Manisa'nın Kula Kazasından İsakzade Ahmet Hamdi Efendi » 
Eşme Belediye Reisi Yunus Bey » 
Kastamonu Müdafaai Hukuk Reisi Ziyaettin Efendi » 

ÜÇÜNCÜ DEFTER 

Sinop Valisi Nizamettin Bey Beyaz 
Adapazarı Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi Sabri ve Aza Salih Beylerle mutavzade 

biraderi Bilâl ve mahdumu Hüseyin efendiler ve Arnavut Kâzım Bey 
Aydın'ın Danişmen karyesinden Hacı Hasahoğlü İsmail Efe 
Tavas Kazasının Barınküme karyesinden Şeyh Âlizâde' Mehmet?Uiendi 
Mülga Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi ve Kuvayı Milliye Kumandanı Müteveİlizade Nuri efen

di ve yirmidört refiki ; 

Hüseyin ve 
» 
» 
» 
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Beyşehir Halk Fırkası Reisi Haçı Hasan Efendizade Mevlût azadan Faik ve Karaalizade Şük

rü ve Usta Mahallesinden Tevfik ve Hamidiye Mahallesinden Hacı Lokman Efendizade Oçman 
ve Ararem karyesi hatibi Hacı İbrahim ve Hamidiye Mahallesinden Çahur Ağazade İsmail Efen-
diler j ; ; . 

Ayvacık Sıhhiye Memuru Salih Sıtkı Efendi 
Mahkemei Asliye aza mülâzımı Ahmet Ragıp Bey ve sabık fırka 61 müşaviri 
Nahçıvan'ın Şerir Nahiyesi eşrafından Kars'ta Manifotra Ticareti ile meşgul Hacı Cebbar; Ağa 

ve Milis Bayburt'un Şelgâh. Mahallesi ahalisinden Zaez Beyzade Halil Efendioğlu Abdülhamit 
Efendi 

Giresun Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti müteşebbisesi azasından Hafız Fuat Bey 

Karaman Kazası Cinayet Mahkemesi Reisi ve Sabık Siverek istinaf Reisi Abdülkerftn 'Naci 
Bey 

Mardin Eşrafından Hacı Ali Beyzade Abdülkadir Bey 
Lâpseki'li Kafadar İbrahim Ağa 
Veray Karyesinden Mustafaoğlu Ali ve oniki refiki 
Karaman Kazasından Çelebizade Ferit Efendi 
Karaman Kazasından Kadıbeyzade Mehmet Efendi 
Müdaafi Hukuk Azasından Kayseri'li Zade Sabit Efendi 
Müftüzade Ahmet Efendi 
Müdafaai Hukuk Azasından Yüzbaşızade Mahmut Efendi 
Belediye ve Müdafaai Hukuk Reisi Hüseyin Avni Bey 
Müdafaai Hukuk Azasından Tevfik Fikret Bey 
Kocaeli Meclisi Umumi azasından Adapazar'lı Kerim Bey 
Sipahizade Hamit Bey 
Abbaszade Mehmet Efendi 
Diyarbekirizade Hayri Efendi 
Telgrafcızade Sabri Bey 
Emniyet Bankası Müdürü Mustafa Hulusi Efendi 
Cebelibereket Hükümet Tabibi sabıkı Ahmet Bey 
Mudanya Kaymakamı Fahri Bey 
Pülüme Kaymakamı Remzi Bey 
Havza Belediyesi Reisi Sabıkı Cabizade İbrahim Ağa ve Halk Fırkası Azasından Rifat Efendi 
Osmaniye'nin Rizaiye Mahallesinden Çalık Yusuf Ağaoğlu Hacı Ahmet Efendi 
Jandarma Yüzbaşılığından Müstafi Cavit Bey 
Abdullah Çavuşoğlu Mehmet Tevfik Bey 
Mütekait Binbaşı Edip Bey. 
İslâhiye'nin Keferdiz Nahiyesinden Kösebekir Ağaoğlu Hurşit Ağa 
Kıpak Nahiyesi Mıntıkasının Kumandanı Hamza Ağazade Nuri Efendi 
Osmaniye'nin Ali Beyli Mahallesinden Küçük Ahmetoğlu Mehmet Durmuş Efendi 
Osmaniye'nin Badiriye Karyesinden Hacı Mehmet Karakirmaoğlu Hacı Mehmet Efendi 

Şehid edilen Palâlı İbrahim Ağaoğlu Süleyman Ağanın Sagir Kerimesi Sultanla Amcazadesi 
Mehmet Ağa 

Bahçe Kazasından Fettahoğullanndan Yusuf Ağaoğlu Hasan Bey 
Osmaniye'nin Barpuz Nahiyesinin Kelimolla Mahallesinden Deli Osmanoğullarından Ali Ağa-. 

oğlu Mehmet Ağa 
Osmaniye'nin Rehailiye Mahallesinden Çalık Süleyman Ağaoğlu Süleyman Ağa 
Sivas'ın Gürün Kazasının Tahmin Karyesinden ve Boz Osmanoğullarından Bekir Sıtkı Efendi 
Bahçe Kazasının Haruniye Nahiyesinin Bostanlı Karyesinden Alioğlu Mustafa Ağa 



— 4 — 
Osmaniye'nin Kıpak Nahiyesinin Yanıkkışla Karyesinden Haytaoğullarından Hayta Mehmetoğ-

lu Hüseyin Ağa > 
Osmaniye'de Mukim Tarsus'lu Mehmet Ali Efendi » 
Osmaniye'nin Ali Beyli Mahallesinden Hacı Bilâloğlu Şaban Çavuş » 
Bahçe Kazasımn Haruniye Nahiyesinden Kudret Bey Oğullarından Yeşil Yusufoğlu İbra

him Efendi > 
Barpuz Nahiyesinin İsmail Paşa Nahiyesinden Devli Mehmet Ağaoğlu Hacı Mehmet Efendi » 
Dörtyol Kazasının Erzin Nahiyesinin Başlamış'lı Karyesinden Hüseyin Ağaoğlu Yusuf Ziya 

Efendi » 
Hame Kazasının Tiyak Karyesi Eşrafından Yusuf Beyzade Mehmet Kemâl Bey » 
Osmaniye'nin Rızaiye Mahallesinden Abdülkadiroğlu Mustafa Adapazar'lı Kâzım Hamza » 
Sabık Türkiye Ambarı Müessislerinden Elyevm Sirkeci'de Küçük İsmail Paşa Hanında 13 nu

marada Ahmet Reşat > 
Tavas'lı Nuri Efe » 
Yenipazar Heyeti Milliye Reisi Terzi Ahmetzade Kadri Efendi ve onbir refiki » 
Karahisar Aziziyesi Eşrafından Halk Fırkası Reisi Yusuf Beyzade Abdülkadir Bey » 

»&<&m <«• 


