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BİRİNCİ CELSE 
Küşad Saati : 1.33 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Hasan Ferhat Bey (Karesi), Feyzi Bey (Diyarbekir) 

REİS — Efendiler, ekseriyetimiz hâsıl oldu; mü- j Kâtip Ferhat Bey, zaptı sabık hulasasını okuya-
zakereye iptidar ediyoruz. , j caklardır. 

I. — ZAPTİ SABIK HULASASI 

OTUZÜÇÜNCÜ İNİKAD 

2 Temmuz 1328 Pazartesi 

i 
BİRİNCİ CELSE 

Reis Halil Beyefendinin tahtı riyasetinde yoklama 
iera edildikten sonra saat 10.35'te Meclis küşad edildi. I 

Zaptı sabık hulasası, Kâtip Feyzi Bey tarafından 
okunarak aynen kabul olundu. 

İpek'te teşkili tekarrür eden Divanı Harbi örfî | 
Heyeti Tahkiki ye Reisi ve azalarına verilecek yevmi-
ye ve harcırahlar için Dahiliye Bütçesine 43 600 ku- ! 
ruşun ilavesine ve 

Jandarma Dairesinde bir kontrol kalemi teşkili 
için bütçesinde münakale icrasına ve 

Avrupa'dan avdetle Halkalı ve Selanik ziraat mek- J 
teplerine tayin olunacak efendilere tahsis edilecek 
maaşat ile ziraat mektepleri masarifi için Ziraat Ne-
zareti bütçesinde keza münakale icrası hakkındaki 
tezakiri samiye Muvazene Encümenine havale olun
du. 

Badehu, 1328 senesi Adliye Nezareti bütçesinin 
müzakeresine ibtidar olunarak heyeti umumiyesi hak
kında Adliye Nazırı Memduh Bey tarafından izahat 
ita edildikten sonra saat 12'de Birinci Celseye nihayet 
verildi. 

• İKİNCİ CELSE 

Saat l'i 25 geçe İkinci Celse müzakeratına ibtidar 
edildi. 

Adliye Nezareti bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakerata devam edildi ise de, Meclisçe ve
rilen karar mucibince Sadaret bütçesi dolayısıyla dev
letin siyaseti umumiyesine dair izahat ita edilmek üze
re Adliye bütçesinin müzakeresi tehir olundu. 

Sadrazam Sait Paşa Hazretleri tarafından siyaseti 
umumiyeye ve Hariciye Nazırı Asım Beyefendi Haz
retleri tarafından da siyaseti hariciyeye dair izahat 
ita edildi ve saat 4'e 5 kala ikinci Celseye nihayet 
verildi. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Saat 5'e 20 kala Üçüncü Celse küşad olundu. 
Heyeti Vükelanın siyaseti umumiye ve hariciye 

hakkındaki izahatı üzerine müzakere cereyan ederek 
I neticede hukuk ve menafii esasiyei Osmaniyenin te

mini muhafazası emrinde hükümetçe müttehaz mes
leğin efkârı umumiyei milliyeye tevafuk eylemekte 
olduğundan bahisle izahatı vakıanın kifayeti ve He
yeti Vükelaya beyanı itimat olunması teklifini mu-
tazammın, İzmir Mebusu Seyyit Bey ve rüfekasının 
takriri, tayini esami suretiyle, reye vaz edilip 4 reye 
karşı 188 rey ile kabul olundu, 

i : 
Tarafı Riyasetten, salı günü ruznamesine erzak ve 

tarik müteahhitlerinin temettü vergisiyle mükellefiye
ti hakkındaki maddei kanuniye üzerine Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası ve 1328 senesi Sadaret, Ad
liye ve Nafıa bütçeleri dahil bulunduğu bittefhim 
saat 6'yı 20 geçe Meclise nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Diyarbekir 

Halil Feyzi 
Kâtip 
İzmir, 

Ahmet Müfit 

Zaptı sabık hulasası hakkında söz isteyen var mı? 
(Sükût) Aynen kabul olundu. 

— 338 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 34 3 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

II. EVRAKI VARİDE 

Telgraflar 
1. — Geylan Müftüsü ile mahallî eşrafın imzala

rını taşıyan ve Arnavutluk'taki kıyamın önlenmesi ri
casını havi telgraf. 

PvEİS — Geylan Müftüsü ile birçok eşrafın imza
larını havi bir telgraf var; Zatı Şahaneye keşide olun
muş, bir sureti de buraya verilmiş, okutuyorum. 

Geylan'lan telgraf 
2 Temmuz 1328 

Mebusanı Osmanî Riyaseti Celilesine 
Cenab-ı Hak, ömrü Şevketi Şahaneyi müzdad bu

yursun, amin! 
'Bizler, Arnavut kavmi tebaa-i sadıkanesinden 

salâbet-i dîniyye ve hamiyyet-i vataniyyemiz hase
biyle Makam-ı Muallâ-yı Hilâfete ve Zât-ı Mülû-
kâneye karşı lâ-yetegayyer bir merbûtiyyet-i kalbiy-
yemiz vardır. Priştine Livası ahalî-i sadıkanesi, pe
derleri Cennetmekân Sultan Mecid zamanında ilân 
edilen Tanzîmât-ı Hayriyyeden beri bütün kavânine 
riâyet etmiş ve herbir Osmanlının medâr-ı iftiharı 
olan asker, vergi vermiş ve hiçbir şeyden çekinmemiş, 
Osmanlılığın şan ve şeref ve tealisi için herbir harbe 
iştirak etmiş ve kanlarının son damlalarına kadar ça
lışmış şehit olmuşlar. 

İşle şu mâruzâtla bulunan tebaa-i sadıkanenize, 
yine o babaların evlâtları, kardeşleri, sevgili Padişah 
Babamız, Osmanlı hissiyatından başka hiçbir hissi
yatımız yoktur. Bu fedakâr tebaa-yı sadıkaneniz, Av
rupa cerâidinde görülen Osmanlılığa mugayir erâcîfi 
bütün kalplerimizle reddederiz. Osmanlı doğmuşuz, 
Osmanlı ölmek isteriz. 

Biz, fedakâr tebaanız, emr-i Şahaneye her za
man ölmeye hazır ve amadeyiz. Muazzez olan hu-
kuk-u tabiîyyemizin tanınmasını kemâl-i sûzişle istir
ham eyleriz. Muazzam, muhterem, büyük kalpli Pa
dişah Babamız, Zât-ı Mülûkânelerine, ulviyyet-i Şa
hanelerine iltica ederiz. İstirham ediyoruz, bir anla
şılmamak neticesi olarak düşmanlarımızı güldüren 
ve âlem-i İsîâmiyeti kan ağlatan bir hâlde, bir buçuk 
aydan beri Vilâyetimizin her tarafında top, tüfek 
patlıyor, kardeş kanı dökülüyor, hânümanlar sönü
yor, evlâtlar yetim, kadınlar dul, valideler bîkes ka
lıyor. 

Düşman, her tarafımızı kaplamış, umum tebaa-i 
sâdıkanız, havf ve haşyet içinde âtiden nâürnîd, peri
şan, yeis içindeyiz. Bütün kasaba ve Kazamız ahalisi 
toplanarak adalet ve mefhamet-i Şehinşâhîye iltica 

ile kıyamdârânın matâlibinin bir heyet-i âdile mari-
fetiyel tahkik ettirilmesi, sabilerin bile heyecanını 
mucip bu hûnîn müsademâta nihayet verdirilmesi 
hususuna İrâde-i Seniyye-i Hazret-i Pâdişâhînin şe-
refsudûruna tehalükle muntazır bulunmaktayız. Fer
man... 

Müftî-i Belde 
Rahmi 

Eşraftan 
Mustafa 

Belediye Reisi 
Ahmet 

Eşraftan 
Beytullah 

Mütehayyizandan 
«Bahtiyar 

Mütehayyizandan 
'Mustafa 

Mütehayyizandan 
Ziya 

Vücûhdan 
Abdullah 

Morave-i Bâlâ Rüesâsından 
Ahmet 

Vücûhdan 
Zenon 
Celil 

Ramazan 
Selim 

Ahmet 
Safer 
Latif 

Eşraftan 
Şevki 

Eşraftan 
Sait 

Eşraftan 
Rıza 

Eşraftan 
R'aşifc 

Mütehayyizandan 
Ramazan 
Eşraftan 

Şükrü 
Vücûhdan 

Yakup 

Vücûhdan 
Hasan 

Vücûhdan 
Ahmet 

Vücûhdan 
Mustafa 

Morave-i Zir Rüesâsından 
Salih 
Tabir 
Rıza 

Karadağ Rüesâsından 
İdris 

Süleyman 
Bulak Rüesâsından 

Sait 

TEVFİK EFENDİ «Kengırı) — Kıyamı terk et
sinler, ondan sonra. (Gürültü) 

ESAT PAŞA (Draç) — Reis Beyefendi, bu telgraf 
üzerine Mecliste bir müzakere cereyan etmeyecek mi
dir? (Gürültü) 

YORGAKİ ARTAS EFENDİ (İstanbul) — Ben
denize kalırsa, bu makule gelen telgraflar üzerine 
müzakere cereyan etmemelidir. Memleketimizin her 
yerinde hükümetimiz var; ne matlapları varsa, hü-
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İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Sanki Ar
navutluğun hukukunu yalnız bunlar muhafaza ede
cek, güya biz alâkadar değilmişiz. (Gürültü) 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık )— Aman efen
dim, rica ederim, Canbolat Bey, beni karıştırmayın. 
Biz tahakküm altında yaşamayız. (Gürültü) 

REİS — Rica ederim, itidalinizi muhafaza ediniz. 
(Gürültü) 

Müsaade edin efendim, müzakere bitmiştir. 
ESAT PAŞA (Draç) — Hepimiz biraz; bunu bir 

aile g ib i konuşmalıyız. 
REİS — Müzakere bitmiştir. Ruznameye geçiyo

ruz. 
P-Uznarnede, erzak ve tarik müteahhitlerinin te

mettü vergisi hakkında bir layihai kanuniye var. 
ZEYNELABİDÎN EFENDİ (Konya) — Bu telg

raf ne o lacak? Bunun hakkında bir karar verilsin. 

REİS — Şimdiye kadar okunan telgraflar hak
kında ne muamele cereyan ediyorsa, bu da o suret
le olacaktır. Bu telgrafta, arzu edilen şeyi hükümet 
reisi zaten dün bu kürsüden Heyeti Aliyeye karşı be
yan etmiştir. 

ZEYNELABİDÎN EFENDİ (Konya) — Bu, bir 
karara muhtaç değil midir? Meclis karar versin, ha
vale edilsin veyahut reddolunsun, ne yapılacaksa, ka
rar verilmeli. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Efen
dim, dün Meclis karar verdi. (Gürültü) 

ZEYNELABİDÎN EFENDİ (Konya)' — Efen
dim, bunlar şefkat istiyorlar, merhamet istiyorlar, ağ
layan adamlar vurulmaz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Efen
dim, yapılmasın diyen var mı? Bu, zaten Zatı Haz-
reti Padişahiye keşide olunmuş, Meclisimize de bir 
sureti gönderilmiş. Bu bir istidadır, Arzuhal Encüme
nine gitsin. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ . (Kengırı) — Bu 
gib i şeyleri vesile itt ihaz ederek gürültü çıkarmak is
tiyorlar, .(Gürültü) 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Katiyyen 
vesile ittihaz etmiyoruz. Biz, Meclisi Mebusana «İtica 
eden adamlara nazarı şefkatle bakılmasını istiyoruz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Bu 
böyledir. Osmanlılığı düşülmüyorsunuz. (Gürültü) 

ZEYNELABİDÎN EFENDİ (Konya) — Reis Bey, 
bana hitaben söylüyor; sözlerini izah etsin; vesile ne
dir? Diğerleri hakkında Nizamnamei Dahiliye tatbik 
ediyorsunuz. 

kümeli mahalliyeye müracaat ederler. Hükümeti ma
halliye de, milletin müntehap hükümetidir. Binaen
aleyh, Meclisi Mebusan bununla meşgul olmamalı. 
(Gürültü) 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Ne demek, 
burası dinlemezse neresi dinleyecek? Bunlar, sair 
erbabı müracaat gibi Meclisi Mebusana müracaat 
ediyorlar; hakları yok mu? Böyle mühim bir mese
le müzakere edilmeyecekse, o halde Meclisi kapatma
lı. (Gürültü) 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Laf mı 
bu? Arnavutluk'tan telgraf geldi diye Meclis mi ka
panacak? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Zatıalinize 
söylemiyorum, siz reis misiniz? 

İSMAİL CANBOAT BEY (İzmit) -— Siz müna
sebetsiz söz söylüyorsunuz. (Gürültü) 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Kim mü
nasebetsiz söz söylüyor? Siz söylüyorsunuz, söz mü 
bu? (Gürültü) 

MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Sizinki de söz 
mü ya? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Meclisten 
rica ediyorlar. 

SADIK BEY (Kütahya) — Elindeki silahla rica 
olmaz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Telgraf si
lah mıdır, telgrafla rica ediyorlar. 

REİS — Efendim, zaten bu telgrafı çeken zeva
tın mutalebesi, oraya bir heyet gidip mutalebatı din
lemekten ibarettir. Padişaha arzı hal etmişler, bir su
retini de her gelen telgraf gibi, heyeti umurniyede kı
raat edilmesini tensip ettim. 

Şimdi bunda birtakım matalip var. Zaten hükü
met reisi olan Sadrazam Paşa Hazretleri, dün verdik
leri izahatı umurniyede oraya bir heyet göndermeyi 
simim ettiklerini söylemişlerdi. Binaenaleyh, zaten 
mutalebeleri hükümet tarafından nazarı itibara alı
nacağı anlaşılıyor, binaenaleyh müzakereye de mahal 
yoktur. 

' İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Mademki 
müzakereye mahal yoktur, o halde Meclisi kapatma
lı; demin öyle diyorlardı. 

REİS.— Müsaade buyurun. Zaten mata!ipleri, dün 
hükümetin nazarı dikkate aldığı mataliptir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Biz de bunu istiyoruz. 
REİS — Pekâlâ, hükümet de zaten göndereceğini 

söyledi. (Gürültü) 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Lüzum görürse. 
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MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Vesi
le çıkarmak isteyenlere söylüyorum. Her vesileden is
tifade etmeyi bırakınız. (Gürültü) 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Vesile 
aramak ne demektir, izah etsin anlayalım. Şimdiye ka
dar geleli kaç söz söyledim? (Gürültü) 

REİS —• Rica ederim, itidalinizi muhafaza etmez
seniz, müzakereyi tatil edeceğim, çünkü bu suretle 
müzakere kabil değil. 

Efendim ,bu zevat, zaten esas itibariyle Padişah
tan mutalebede bulunmuşlar, hükümet reisi de bura
da, dün heyet gönderileceğini söylemiş ve verilen iza
hat kâfi görülmüş. Bunda yapılacak şey, eğer heyeti 
hükümet, bir vakti münasipte burada kürsüde söyle
diği gibi, bir heyet gönderip de oradaki matalibi is-
tima etmezse, Heyeti Aliye, Vükela Reisinin söyle- i 
diği şeyi icra etmediğinden dolayı sual veya istizah 

III. — MÜZAKERE 

/. _ ¡328 senesi Adliye Nezâreti bütçesi. (1) 
ESAT PAŞA (Draç) — Efendim, benim de bir 

takririm var; on gün oldu, hâlâ okutmadınız. 
REİS — Müsaade buyurunuz. Zâti âliniz teehhür 

buyurdunuz, on gün evvel deyip de, bana atfı kusur 
etmeyiniz. 

YUSUF ZİYA BEY (Lazistan) — Efendiler, bi
lumum Hükümetlerin, hatta cn küçük aşiretlerin te
şekkülünden maksat ve hikmet, tevzi-i adalettir. Mem
leketimizde tev/.i-i adalet için başlıca iki müessese 
vardır. Biri Dairc-i İlmiyye, diğeri Daire-i Adliyye-
dir. 

Daire-i ilmiyyenin bütçesi meVki-i müzakereye ko- j 
nulduğu zaman maksadı teşkile, maksadı tesise ne ka
dar hizmet ettiğini ve ne derece hizmet edebileceğini j 
icap edenler beyan eder ve icabında bendeniz de mev-
ki-i münakaşaya koyacağım ve tafsilatını da arz ede
ceğim. 

Memaliki sairede bizim kadar müteaddit müessese 
olmadığı halde, onlar, zihakkı, hakka isal için daha 
salim tarikler bulmuşlardır zannediyorum. Geçen gün 
Maliye bütçesinin müzakeresi esnasında Maliye Na
zır Vekili Cavit Beyefendi, bir Devletin iktisadî ma
lisi ne derece inkişaf ve inbisat bulduğunu, o milleti 
teşkil eden Devletin ithalat ve ihracatiyle mukayese 
etmişti. 

(1) Evveliyatı 33 üncü ini had zaptındadır. 

eder, iş, bundan ibarettir. Binaenaleyh, bu telgrafa 
karşı yapılacak şey bundan ibarettir. 

RA1F EFENDİ (Erzurum) — Katiyyen böyle 
söylemedi; lüzum görürsek göndeririz dedi. 

REİS — Peki efendim, müsaade buyurunuz; söy-
lesin, söylemesin, Meclis, katiyyen gönderilmesi tara
fını istilzam ediyorsa, bir hafta sonra hükümet reisin
den istizah eder, sorar. Binaenaleyh, bunun hakkında 
hükümetten yeniden sual iradına hacet yoktur. 

SERVET BEY (Trabzon) — Zaten bu telgrafın 
birer suretini Zatı Şahaneye ve Ayan Riyasetine ve 
Sadrazam Paşaya ve kaffei Nezarete vermişler. (Gü
rültü) 

REÎS — Efendim, artık kâfi. Ruznameye geçiyo
ruz. Saderetten ve Maliyeden memur olmadığı için 
Adliye bütçesine geçiyoruz. 

EDİLEN MEVAD 

Bendeniz de Adliyenin ne derece temini adalete 
hizmet edebildiği ile ve memleketteki asayişle muka
yese edeceğim. Arz ettiğim veçhile, Devletin teşekkü
lünden maksat illet ve gaye temini adalet olunca 
memleketle asayiş muntazam olmayınca şu hakle ah
vali Adliyyemiz usulü dairesinde cereyan etmediği an
laşılır. 

Dernek ki memlekette tevzi-i adalet için müessese
lerin, çokluğu nisbetinde tevzi-i adalet hemen matlup 
bir derecede yok gibidir. Bendeniz ne Adliye Nazırı 
Beyefendi Hazretlerinin temini ad'aîet için çok paraya 
ihtiyaç, olduğunu arz edeceğim; çünkü bu çok müş
küldür ve ne de Zöhrap Efendinin beyan ettiği veç
hile Hâkimi Vahi d ve Seyyar Mahkemeler usulünü 
tavsiye edeceğim. 

Çünkü Adliye Nâzın Beyefendinin buyurduğu gi
bi, ahkamı Şeriyye, Hâkimi Vahid usulünü tercih et
memiştir. Hâkimi müşterek usulünü ahkamı şeriyye 
tecviz etmiştir. Fukahanm beyan ettiğine göre «Ve 
[abese bien yeclise vahdehu»dur, Fukaha, bu suretle 
beyan buyuruyor ki, Hâkimi Vahidde beis yoktur. 
Malûm olduğu üzere (1 abese) terki, evladır. Seyyar 
mahkemeler, bu da bizim memlekette henüz kaabilı 
tatbik değildir. 

Çünkü memleket vesaiti intikaliyyeden mefkud-
dur. Memlekette vesaiti intikaliyye yoktur. Biz, fik
ren henüz Hâkimliğe lâyık, matlup derecede zevat 
bulamıyoruz. Sonra bedenen de icrayı seyahat ve se
fere mukavemet edecek adamlar arayacağız ki, bu da 
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mümkün değildir. Hâkimi va'hid usulü, Seyyar Mah-
kemeler tesisi, şimdilik kaabil değildir efendim. 

Bendeniz derecattan bahsedeceğim. Bizde teessüs 
etmiş mahkemelerde Bidayet, İstinaf, Temyiz, üç de
rece vardır. İtiraz ve İade de nazarı itibara alınırsa 
beş, altı, yedi dereceye vâsıl olur ki, hakikaten böy
le istihsali hukuk için yedi dereceden hakkını geçir
meye muhtaç olan adam hakkından vazgeçmeye razı 
olur. Böyle yedi dereceye tabi olmak doğru bir şey 
değildir. 

§u halde derecattan her halde bazısını tayyetmek 
lâzımdır. Bidayet, tabiî, mevzuubahıs olamaz. Çünkü 
o zaruridir, bahse şayan değildir. İstinaf memleketin 
her tarafında mevcuttur ve 'bir derecede maslahata 
muvafıktır. Tatmini kulüba da hizmet eder. Çünkü 
belki Bidayet Mahkemesi yanlış hüküm ısdar etmiş
tir diye kulübda hâsıl olan şüpheyi izale eder. Belki 
İstinafta da yanlış bir hüküm verilmiştir diye Mah
keme-i Temyiz tesis olunmuş. 

Şu halde Mahkeme-i Temyizin vücudu artık şüb-
hetüş şüb'he olur ki, bunda da dev hâsıl olur. Belki 
Temyiz de yanlış yapar, belki Temyizin fevkinde ya
pılan mahkeme de yanlış yapar. Bu, tabiî, gayri varid-
dir. Hali hazırda Mahkeme-i Temyize katiyyen lü
zum yoktur. Mahkeme-i Temyiz şübhetüşşübheyi iza
le etmök için teessüs etmiş olduğu anlaşılıyor ki, ah
kamı şeriyyede de şübhetüşşübheye itibar yoktur. 

Bir de Mahkeme-i Temyizden maksat, mahakimin 
muamelatını tevhitten ibaret olacaktır. Bu ziynettir. 
Biz henüz maddeten temini hukuk, tevsi-i adalet ede
miyoruz. Binaenaleyh, böyle ziynetlerle maddiyatımız 
muhtacı tamir iken, maneviyatımızı tezyin etmeye ne 
vaktimiz, ne de nakdimiz müsaittir. Temyiz Mahke
mesi tevhidi muamele yapacak. 

Bugün Adliyeye intisap eden zevatın, bilumum 
arkadaşların malûmu olduğu üzere Mahkeme-i Tem
yiz, yekdiğerine mütenakıs mukarreratı adide ısdar 
etmiştir. Mevaddı mUayyenede bunlar kayden mus
ibettir. Hatta bir meselede -ki, geçen gün mevzuuba-
his olmuştur- yekdiğerini nakız mukarrerat ittihaz 
olunmuştur. 

Geçen gün m'evzuubahis olan meselede, nakzedi
yor, ilmühaber veriyor, sonra bu meseleyi, hiçbir ta
riki kanunî mevcut değil iken, Nazır Beyefendinin 
aflanna mağruren arz ediyorum, iade suretiyle buyu
ruyorlar ki, hiçbir karar yok, tashihi karar yok, hiç
bir tashih yok. 

ALÎ OSMAN EFENDİ (Çorum) — İlâm ver
miş mi? Siz ona bakın. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Devamla) — İlâm, ver
mez, karar ısdar eder. Esasen karar nedir, arz ede
yim. Karar, ağızdan çıkan bir şeydir. Onu deftere 
yazmak, imza etmek bunun esbab-ı sübûtiyyesidir. 
İlmühaber verdiler. Sonra hakikaten iki kere ikinin 
beş etmediğini anladılar ve dört eder olduğunu anla
mak için tashih ettiler. 

Tarîk-ı kanunî yok, nasıl tashih ederler? Bundan 
ne anlaşılır Bunda kasıt var mı, yok mu? Bendeniz 
iddia ediyorum ki, bu meselede kasıt vardır. Çünkü 
bu kadar bedihî bir meseledir ki, vaktiyle meseleyi 
nakz için karar vermek adetâ ehemmiyet vermemek
tir. Demek ki Mahkeme-i Temyizden verilen karar
lar hiç bakılmadan veriliyor. 

Şu halde bilcümle mahakimin muamelâtını tevhit 
edecek bir Mahkeme böyle bakmadan, dinlemeden 
ısdar-ı mukarrerat ederse, bu Mahkemenin vücuduna 
kaail olacak, zannederim rüfeka-yı kiramdan hiçbir 
kimse bulunamaz. Çünkü kendisi muhtav-ı himmet 
bir dededir. Kendi mukarreratını ve kendi intizamını 
temin etmemiş, âlemin mukarreratını ne suretle tev
hit edecek? Burada kasıt vardır. «Kastı nereden anlı
yorsun?» diyeceksiniz. 

Bu, hakikaten kasdîdir. Mahkeme-i Temyizde bu
lunan zevatın, mekâtipte ikişer, üçer dersleri vardır. 
Muttasıl mektep, mektep koşarlar. Kabul midir ki, 
hem ders, hem de vazife-i memuriyyetini ifa etsinler? 
Zaten ahkâm-ı Şer'iyyede muallim-i sıbyanın, pek, 
Hâkimliği caiz değildir. 

ABDULLAH SABRİ BEY (Bursa) — Zaten Mah
keme-i Temyiz Azaları, Hâkim değil. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Devamla) — Hâkim 
değilse, koyuverirler. Hükkâm lâyenazildir diye daima 
oraya istinat ediyorlar. Nazır Bey böyle ufak bir ha
tadan dolayı bunları koyuvermeli. Bunların üçer, dör
der dersleri vardır. Elbette kendilerinin hususat-ı za-
tiyyesi vardır. Şimdi kendi hususat-ı zatiyyesini tes
viye için yevmiye bir-iki saat meşgul olmak lazım 
gelir. Sonra mektepler için de üç-dönt saat, sonra me
muriyet için ne kadar vakit kalır? Hiç görmeden olur. 
Evet, Evliya Efendi, Beyoğlu Bidayet Mahkemesinde 
Reis ya, pekâlâ, evrakı okumaya ihtiyaç yok. 

Zaten zakit de yok. Evrakı ya yolda ya arabada 
yahut Adliye Nezaretinin kapısından girerken göz
den geçirirler. Evliya Efendi ne idi Beyoğlu Bidayet 
Mahkemesinde Reis idi. Hem hâkim, hem de hakem 
olmaz. Binaenaleyh, nakzedelim. Pekâlâ, sonra bun
lar tesadüf ediyorlar, yine evrak tetkikiyle işin ha-
kikatına vakıf olmuyorlar. Bendeniz bu meseleyi bi
raz tetkik ettim. 
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Hâkemlerden bir zata tesadüf ediyorlar ve diyor
lar ki, yahu nasd oluyor, hem Hâkim, hem de hâkem 
oldunuz, böyle şey yapdır mı? Onun için ilamınızı 
nakzettik. Sonra o zat diyor ki, biz böyle düşünme
den iş yapmış adam olsaydık Mahkeme-i Temyize 
aza olurduk. Siz bunu nasıl okumadınız? Bu söz ze-
banzed oldu. «Düşünmeden iş yapan Mahkeme-i 
Temyize aza olur» diyorlar. 

KOSTANFİN SAVÁPULOS EFENDİ (Karesi) — 
Mebuslar için de söylüyorlar. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Devamla) — Ne ol
muş? Biz orada Hâkim değil idik, Mustafa Fevzi 
Efendi orada Hâkim idi; bu suretle muamele cereyan 
etti, muamele yürüdü. Haydi evraka müracaat edili
yor. Fakat ne yapsınlar? İki kere iki dört eder. 

Zaten kim soracak Çünkü bin defa daha böyle 
mukarrerat ısdar etmişlerdir. Sonra daha ne yapıyor
lar? Bir hata daha yapıyorlar. Diyorlar ki, bundan 
sonra biz ilâm ısdar edilmeden kararı kimseye tefhim 
etmeyeceğiz. Demek, hor gün bu gibi hataları yapa
caklarını halka ilan ediyorlar. İlim ısdar edilmeden 
kimseye tefhim-i karar etmeyeceğiz. Halbuki yine tef
him etmemek kaabil değildir; 

Çünkü harç istenince derhal miktarından naks olup 
olmadığını anlaşılacak. Onlar bunun farkında değil. 
(Handeler) Evliya Efendi gibi bir zata tesadüf eder
lerse hemen kararını tasdik ederler. Çünkü vakit yok, 
ezberden yaparlar, bu suretle karar ısdar ederler. Vel
hâsıl efendiler, bilumum memleketteki Mahakim-i Ni-
zamiyyenin tevhidini, intizamını temin vazifesiyle mü
kellef olan bir Heyet, Mahakimin intizamını temin 
için teessüs eden bir Mahkemenin haline bakmak 
da, alınmalı.: 

Bendeniz zaten şu vesaiti intikaliyyenin mefku-
diyyetine binaen böyle bir aylık, iki ayiik, üç aylık 
bir mesafeden bir insanın istihsali hukuk için gelmesi 
doğru değildir. İstinaf Mahkemeleri her memlekette 
vardır. Binaenaleyh, temini adalete de kâfildir, bir 
şüpheyi de izaledir. Mahkeme-i Temyizin vazifesi 
şübhetüşşübheyi izaledir ki, ahkamı şeriyyede buna 
itibar yoktur. 

Şu halde Mahkeme-i Temyizin vücuduna lüzum 
yoktur. Geçen sene - Selametle koymayaydık - birta
kım makalatı ilmiyyenin neşri için bütçeye bir para 
konmuştur. Efendiler, Ceride-i Adliyye tetkik edilir
se, bu parayı kamilen Mahkeme-i Temyizin en yük
sek mevkide ve her gün üçer, dörder saat mektep
lerde dersi olan zevat almıştır, 

- Bu, ne vakitte yetiştirilir? Zararı yok, alsınlar; fa
kat vakitleri yok. Nasıl bu işleri yetiştirecekler? Hu-
susatı zatiyyesini tesviye edecek, mekteplerde mual
limlik yapacak, sonra böyle saçma sapan mukarre
rat ittihaz edecek, bilahara da makalatı ilmiyye yaza
cak. Bu nasıl mümkün olur? Fakat hamiyyet perdesi 
altında para var. Bu, kimsenin kulağına girmez. 

REİS — Molla Beyefendi, müsaade buyurur mu
sunuz? Efendim, muamelatı tenkit etmek bittabi Aza
nın hakkı kanunisidir, hakkı esasisidir. Tenkidat icra 
eder. Fakat «Koğuverir» gibi haysiyet ve şerefi mu
hil kelimeler istimal olunmasın. Biz hiçbir vakitte on
ların memuriyetine geçemeyiz. Yine memleketin, mil
letin işi onların elinde, memurin elinde, Heyeti Hâ
kime elindedir. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Efendi Haz
retleri, Mahkeme-i Temyiz azalarını sıfatı Hâkimiy-
yetten teer'id ettiler, Hâkim değildir dediler de onun 
üzerine «Nazır! koğuver» dedim. Yoksa sıfatı Hâki-
miyyeti haiz olmak itibariyle söylemedim. 

REİS — Mahkeme-i Temyizden bahsedilirken söy
leniyor, memur olsun, Hâkim olsun, bu suretle ida-
re-'i kelam edilmemeli. Makamın haysiyyetini muha
faza lâzımdır. 

MEMDUH BEY (Adliye Nâzın) — Mahkeme-i 
Temyiz deracatın fevkinde olan bir Heyeti Hâkime
dir, daha muhteremdir. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Pekâlâ efen
dim. Sonra bunlar bu surette o makalatı ilmiyyenin 
neşri hakkındaki muhassasatı da alıyorlar, alsınlar; 
fakat vakit müsait değildir. Bir kere memurinin mu
allimlikte bulunması devama da çok sui tesir icra 
ediyor. Bendeniz çok tecrübe etmişim, memurin bey
ninde istirkaabı davet ediyor. 

Memurların birisi, azanın birisi, saat sekizde ge
liyor, öbürü ben niçin beşte geleyim diyor. O mek
tepte hasbelhamiyye ders okunuyor derseniz, bedava 
okuttuğu yok, para alıyor diyorlar. Bu, istirkabı da 
mucip oluyor. Devam ve intizamını da ihlal ediyor. 
Elhâsıl, cereyanı muamele bundan ibarettir. Mahke
me-i Temyizin, bendeniz vücut ve lüzumuna kaail 
değilim. Onun için, buna gelecek sene için her halde 
bir çare düşünmeli, Temyiz Mahkemesini kaldırma
lı. Bidayet ve İstinaf Mahkemesi kâfidir efendim. 

Bir parça da Nezaretten bahsedeceğim. Bizde, 
Devri Mutlakıyyette Nazırlık neden ibaretti? Nazır, 
bir mesleki mahsus ile bir ıslah fikriyle gelmezdi. 
Mevki-i nezareti, yalnız selefinde bulduğu usulü ve 
mührü Nezareti selefinden almak ve o suretle kade
re tabi olarak halefine devretmek için gelirdi. 

— 343 — 
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AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Usul 
var, herkes intihap edilemez, Tercüme-i hale, kıde
me bakılır, 

REİS — Müsaade buyurun efendim, Nazır Bey 
cevap verirler. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Devamla) — Elhâsıl in
sanlar için en mukaddes emel, her emelin fevkindeki 
emel, hakka vasıl olmaktır. İnsanlar buna vusul eme-
liyle bunun mümkün olacağı ümidiyle yaşarlar. Baş-
kai ümitle insanlar katiyyen yaşayamazlar. B'ir mem
lekette hakka vusul mümkün olmadığını anlayan in
sanlar, bunun mümkün olacağından katı ümit eyleyen 
insanlar, bulundukları arz ne kadar mukaddes olursa 
olsun mecburu hicret olurlar. 

Bir memlekette ne kadar sade ve seri vasıtalarla 
istihsali hukuka vusul mümkün ise, o memleket be
şeriyet ve medeniyyet için meva olur, refah ve saadet 
artar. Memleketin ahvali mariyyesine hüsnü tesir eder. 
Tezayüdü nüfusuna tesir eder. Elhâsıl istihsali huku
ka vasıta olacak Mahakimin gayet sade ve seri ol
mak çarelerini düşünmek lâzımdır. Bendenizin mü-
talaatım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim, Fleyeti umûmiyye hakkında 
ötuziki söz almış arkadaşımız var. Binaenaleyh, ha
tipler yekdiğerinin söylediklerini tekrar etmeseler ve 
biraz da icmal eyleseler iyi olur. 

TAHSİN RIZA BEY (Tokad) — Reis Beyefendi
nin ihtaratından sonra bendeniz de söz alan rüfekayı 
kiramın hakkı kelamına hörmeten fazla söz söyleme
meye ve yalnız kendimce esas itibar ettiğim bir nok
tadan bahsetmeye karar vermiştim. 

REİS — Pekâlâ 'buyurun efendim. 

TAHSİN RIZA BEY (Devamla) — Rüfekayı 
Muhtereme, memurini Adliyyeden ve mahkemelerin 
sureti teşkilatından ve bu teşkilatın ihtiyaçla mütena
sip olmamasından bahisle birçok şikâyette bulundu
lar. Rüfekayı kiram! hepiniz takdir buyurursunuz ki, 
bugün memleketimizde Adliye denilince, titremeyen 
bir mağdur, rnüteneffir olmayan bir esbabı hak tasav
vur etmezsiniz. 

Hattâ bu hakikata karşı zannederim Adliye Nâ
zın muhteremi de kulaklarını kapamazlar ve kendi
leri de takdir buyururlar. Gerçi Zöhrap Efendi refi
kimiz bütçe mavazene-i ınaliyyesinde yazmış olduğu 
mütalaatında kısmen muhik olmak üzere bazı esbab' 
dermeyan ettiler; fakat bendeniz biraz evvel arz etti
ğim gibi, bunun yalnız ruhuna, esasına temas etmek 
suretiyle bahsedeceğim. 

Bendeniz Devri Meşrutiyyette hiçbir vakit Nazır
ların bu suretle gelmesini arzu etmem. Nazırlar, bir 
fikri mahsusla mevkii nezarete gelmelidirler. Evet, 
yetmiş seneden beri mevki-i tatbikte olan şu usul, 
acaba neden arzu edildiği derecede temini adalet ede
miyor? Buna ne gibi bir esbabı mania vardır? Bun
ları düşünmeli, bir fikri mahsus edinmeli. 

Sonra, müstenit olduğu Fırka mıdır, Cemiyet mi
dir, ne ise onu mevki-i icraya koyacak olursa, ken
disine zahir olup olmayacaklarını istifsar etmeli ve 
mevki-i icraya koyması mümkün olduğunu anlarsa 
derhal mevki-i Nezarete gelmeli, mevki-i icraya koy
malıdır. Bendeniz, Nazırların Makamı Memuriyyete 
bu suretle gelmesini arzu ederim. Halihazıriyle Nazır
ların hiçbir işi yoktur. 

Çünkü, millet Adliye Nazırından şimendifer iste
mez, yol hiç, donanmanın tezyidini hiç istemez. Yal
nız Nazır, kendisine gelecek evrakı adiyen devairi 
aidesine havale eder ki, üç - beş yüz kuruşluk bir kâ
tip de halihazırda bunu yapar. 

Sonra, intihabı memurin için bugün Adliyede bir 
Encümeni İntihap vardır. Memurini Adllyye bu En
cümende ekseriyyeti ara ile intihap olunuyor. Bu na
sıl olur? Nazırın muhalif olduğu bir karardan dolayı 
yine kendisi mesul olacaktır. 

MEMDUH BEY (Adliye Nazırı) — Kanunu ta
dil edin, İnzibat ve İntihap Kanununu Heyeti Âliyye-
nize takdim edeceğimi söylemekten maksadım ondan 
münbaisti sanırım. 

" YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Bir memurun 
intihabı için azaya soruluyor. Bu adamın oraya git
mesi münasiptir diyorlar. Sonra Nazır, ben muhalifim 
diyor. Pekâlâ, ister muhalif olsun, ister muvafık ol
sun netice ekseriyete tabi oluyor. Sonra o intihaptan 
yine Nazır mesul oluyor. 

MAHMUT MEMDUH BEY (Trabzon) — Ma
lûmu âliniz, cinayetlerden cürmiyyet kararına muha
lif olan reis, tayini ceza kararına iştirak edemez. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — O başkadır efen
dim ve ekseriyetle verdiği kararı icraya mecburdur. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Devamla) —- Onun, in
tihabı memurine hiç şümulü yoktur rica ederim ve 
oradaki mesuliyet, mesuliyyeti maneviyyedir. Bura
daki mesuliyet, mesuliyyeti maddiyyedir. 

Şimdi, bir Nazır, bir fena memuru bir kere tayin 
ettiği zaman, bu heyet kimi mesul edecektir? Nâzın, 
değil mi? Nazır evrakı getirirse ve bunu azalar inti
hap etti derse ne diyeceksiniz? 
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HACI EVLİYA EFENDİ (Maraş) — Sulh Mah
kemeleri teşkil olunmaksızın o kanunun tatbikatında 
müşkülat çekilir; fakat Sulh Mahkemeleri teşkil edi
lirse, o mahzur ref edilir. 

TAHSİN RIZA EFENDİ (Devamla) — Efendi
ler, Sulh Mahkemeleri de teşkil etseniz, halkın ruhu
na nüfuz edecek hakayıkı takdir etmeden, Mahkeme
lerden hayır beklemeyin. Bendeniz, kavanini mevcu-
dede halkın ihtiyacını tatmin edecek hiçbir nokta gör
müyorum. Filhakika, Usulü Mühakeme-i Hukükiy
ye, bir dereceye kadar muvafık ahkamı' cami ise de, 
bunda da birçok kuyudat vardı. 

Yapılan zeylde bu kuyudatı, birçok şurutu bu ka
nundan kaldırmak lâzım gelirken, maatteessüf kayıt
tan kayıt içine alınmış ve maatteessüf ihkakı hak ka-
ziyyesini gayri mümkin bir hale getirmiştir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Hiç 
öyle değil, hem Meclisten geçmiş. 

TAHSİN RIZA EFENDİ '(Devamla) — İspat ede
rim. Bütün milletle ispat ederim. Binaenaleyh, bende
niz diyorum ki, efendiler, tanzim edilecek kavanin ve 
kavanini meveude bu memleketin mtiyacatı ile mü
tenasip bir hale ifrağ edilmedikçe ve Mahakimin tef-
tişatı ciddî bir teftişata tabi olmadıkça ve Müfettiş
lere de salâhiyyeti lâzime verilip de, vuku bulan tefti -
sat neticesinde müfettişlerin raporuna itimat edilme
dikçe bu Mahâkimden ve diğer teşkil edilecek Mahâ-
kimden hiçbir vakit hayır beklemeyin. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Şikâyetiniz 
maddî olsaydı daha iyi olurdu. 

TAHSİN RIZA EFENDİ (Devamla) — Yok, ben
deniz nazarı dikkatlerini celbediyorum. Benden son
ra daha otuziki kişi var, onlar da söyler. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Bendenizin söyleyecek
lerim de hemen bendenizden evvel iradı kelâm eden 
arkadaşlarımın sözlerine tevafuk edecektir. Fakat tat-
vili kelâmdan ihtiraz için onların söylediklerini tek
rar etmeyeceğim. Yalnız mukaddime olarak şunu arz-
edeyim ki, benim beyanatımdan maksat, hiç kimsenin 
şahsına tariz değildir. Maksadım, ihtiyacatı memle
keti göstermektir. 

Çünkü, mingayrihaddin bir dereceye kadar bir 
müddet Adliye memuriyyeti hizmetlerinde bulundum 
ve Taşralarda hizmet ettim. Bir hayli tatbikat gör
düm. O tatbikatın neticesinde meşhudum olan ahval 
üzerine bizde ıslahı lâzım olan ahval hakkında be-
yan-ı fikir edeceğim. 

Bu tarif at, kısmen ahkâm-ı kanuniyyeye taalluk 
ediyor. Nazaret-i aidesi, «ben bu hususta kavanine 

Maatteessüf, bizim hayatı siyasiyyemizde en ziya- ' 
de suiistimalata uğramış bir cihet var ise, o da ısla
hat kelimesinin manayı hakikisidir. Islahat denince 
bizde ne anlaşılıyor? Bizde ilk evvel hatıra gelen, me
mur tayinidir. Sonra o memurun ne gibi vezaifle mü
kellef olacağını ve o memurun gittiği yerde ifa ede
ceği vezaifin halkın ahvali ruhiyyesiyle müterafık 
olup olmadığı katiyyen tefekkür olunmaksızın derhal 
memurin tayin olunur. 

Hattâ Nâzın muhterem, kendilerine, fikri takip ol
madığından bahisle vâki olan bir şikâyet üzerine de
diler ki, evet, bende fikir de takip de vardır; fakat 
bütçenin ademi tahammülünden dolayı teşkilat için 
bu sene tahsisat alınamamıştır. Gelecek sene için ya
pacağım, Adliye şöyle terakki ve tekemmül edecek. 
Bendeniz, ıslahatı hakikiyye ile bu ifadeyi mütebayin 
görüyorum. 

Çünkü, evvelce arz ettiğim gibi teşkilat muhakkak 
memleketin ihtiyacatiyle mütenasip olarak yapılacak 
olursa, mütenasip olan esasata taalluk etmezse o teş
kilattan hiçbir hayır gelmez. Böyle olacağına, şimdiye 
kadar yapılmış olan ve birçok fedekârlığı istilzam 
eden teşkilatın yine aynı şikâyatı mucip olmasiyle is-
ditlal ederiz. .. 

Evet, Mahkemeler teşkil ediyoruz, memurlar da 
tayin ediyoruz, bol bol maaşlar da veriyoruz. Elinde
ki kavanini asl'iyye ve ıısuliyyenin, memleketin ihtiya-
catı ile ne dereceye kadar muvafık olduğunu katiyyen 
teemmül etmiyor ve takdir de etmiyoruz ve bunun 
takdir edilmediğinin en büyük delili, maatteessüf söy
lüyorum efendiler, geçen sene, gerek Adliyeden gön
derilmiş ve şu Meclisten geçmiş olan Usulü Muhake-
mjatı Hukükiyye Kanununa zeyiedilen mevaddm bu
gün tatbik edilemediğidir. 

Bunu bütün Devair ve Ma'hâkim ve hatta esbabı 
mesaîih ve herkes bildiği gibi, Nazır Beyefendi de 
takdir etmişlerdir ve bunun mabihitatbik olmayan 
bazı mevaddı hakkında bazı tadilat için teşebbüsatta 
bulunuyorllar zannederim. 

MEMDUH BEY (Adliye Nâzın) — Demek ki 
Nazırda fikri takip var imiş efendim. 

TAHSİN RIZA BEY (Devamla) — O başka. 
NİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) — Kaabili 

tatbiktir; fakat tatbik etmek istenilmiyor. 
TAHSİN RIZA BEY (Devamla) — Kaabili tat

bik değildir ve bu babda esbabı mesalih ve Davave-
killeri müttefiktirler. 

RIZA BEY (tşkodra) — Bu maddeler, Mahke
melerin de birçoğunu kapatmıştır. 
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tevfik-i muamele ediyorum» demekle işin içinden çı
kar; fakat Heyeti Muhtereme; her suretle memleke
tin refah-ı halini temin edecek kavaninin esaslarını 
istihzar ile mükellefsiniz. Sizin nazar-ı dikkatinizi cel-
bedersem, onları ıslah sizin elinizdedir. 

Efendim, tanzim olunan bütçenin tetkikinden anla
şıldığı veçhile elyevm o bütçenin tâ'birince teşkilâtsız 
olan mahaller, yüzde doksanını teşkil ediyor. Çünkü, 
bütçede teşkilâtlı, teşkilâtsız olan mahaller ikiye tef
rik edilmiştir. Maatteessüf teşkilâtsız olan mahaller 
yüzde doksanını teşkil ediyor. Bunu bütçe aynen kay
dediyor. Teşkilâtsız olan mahaller demek, orada yine 
bir Adliye var; fakat kimlerden terekküp ediyor? 
Nâib-üs-şer Mahkeme Reisidir. Ahaliden müntahap 
âza var. Bir Polis memuru, Müddeiumumilik vazifesi 
yapıyor, iki de Kâtip var. Bu, bendenizin söyleyece
ğim hakikatler nâşinîde birtakım hakikatler değildir. 
Herkesin malumu olan şeylerden bahsettiğim için rica 
ederim kelâl gelmesin; Memleketimizin ihtiyacatıdır. 
Bunları bu Mecliste tekrar teşrih ederek, ıslahın ça
resini düşünmemiz lâzım gelir. Bu Heyetin hiçbirisi, 
Adliye Nezaretine mensup değildir. Azalar, intihab-ı 
ahali ile mansub, Polis ise, Polis Dairesince tâyin 
olunmuştur. Hâsılı, hiçbirisinin Adliye Dairesiyle mü
nasebeti yoktur. Bunların teftişi de, taht-ı muhakeme
ye alınması da müşkil. 

Binaenaleyh, bunlara Mahkeme nâmı vermek doğ
ru değildir, hatadır. Biz, Meşrutiyetin hulûîiyle bera
ber ümit ederdik ki, en evvel bu Mahakimin teşkilâtı 
meselesi bilhassa Bidayet Mahkemeleri teşkilâtı na
zar-ı dikkate alınsın ve mümkün olan her şey bir an 
evvel yapılsın; fakat maatteessüf Meşrutiyetin besinci 
'senesine bastığımız halde, henüz teşkilât icrası sözde 
kalmıştır. Fakat emin olun efendiler, milletin artık 
beklemeye tahammülü kalmadı. Şu zavallı Anadolu'ya 
acıyın, her tarafta isyan zuhur ediyor, herkes iğtişaş 
çıkarıyor, ıslahat istiyor, paralar sarfolunuyor. 

Biçare Anadolu'ya gelince : O, her şeyden mah
rumdur. Bugün Rumeli'de mükemmel teşkilât-ı Ad-
liyye yapılmıştır; fakat Anadolu, yüzde doksan teşkilât 
görmemiştir. («Doğru» sadaları) 

MEMDUH BEY (Adliye Nâzın) — Doğru, ben 
de tasdik ediyorum. 

ŞAKIR BEY (Devamla) — Efendim, Nazır Beye
fendi dediler ki, imkân yoktur, bütçenin müzayakası 
varmış, bilmem ne imiş. Bendeniz diyorum ki, bizde 
teşkilât-ı Adliyye, insanın, evlâdına, ayaline karşı ve
receği nafaka, muhafaza-i iffeti için giydireceği bir 
don makamındadır. Biz, daha doğrusu Hükümet, aha

liye şu kisvesini tedarik etmezse nafakasını vermeden 
birtakım ziynet, ahaliyye kürk giydirmeye kalkıyor. 
Binaenaleyh, o kürkü hazfederek, ahalinin asıl muh
taç olduğu kisveyi tedarik edebiliriz. Misal olarak şu 
birkaç şeyi arz edeyim, belki buna birçoklarınız ta'n 
ve tariz edecekler, hoşunuza gitmeyecek; fakat ben 
söyleyeceğim, af buyurursunuz. Şûrayı Devlet Teşki
lâtı için üç milyon kuruş sarfediyoruz. Şimdi bâzı 
Devletlerde Şûrayı Devlet teşkilâtı vardır, bâzılarında 
yoktur. Şûrayı Devlet teşkiâtı olsa da olur, olmasa da 
olur. Bu hususta mes'ûl olan memurlar bir dereceye 
kadar kendilerini daha ziyade ezaya koyarlar, bir de
rece daha çalışırlar. Şûrayı Devletin 3^apacağı teşkilâtı 
icra ederler. 

Vakıa bunun bulunmasında muhasenat var; fakat 
bu, fazla bir kürk makamındadır. Bâzı arkadaşlarımız 
söylediler, Bidayet Mahkemesini yapamıyorsak, Tem
yiz Mahkemesini kaldıralım, onun yerine Bidayet ya
palım. Vakıa Temyiz de lâzım. Ben, Temyiz lâzım 
değil demem; fakat Bidayet daha lâzım. Biz, mer
divenin aşağı kademesini yapmadan, yukarı kademe
sini yapıyoruz. Efendiler, cidden mesele Hükümetçe 
nazar-ı itibâra alınmış olsaydı, yine bütçenin şu ha
liyle beraber yine teşkilât-ı Adliye için bazı şeyler 
düşünülürdü ve bütçenin fazla olan yerlerinden Ad
liyeye eklemek kaabil olurdu; fakat maatteessüf, bu 
cihet nazar-ı dikkate alınmadı. 

Daha birçok şeyler var. Geçen gün arkadaşları
mızdan birisi ihtar etti, Maliye Nezâretinde Âşâr 
Teşkilâtı için oniki milyon kuruşluk bir teşkilât ya
pıldı. Hiçbirimzin nazar-ı dikkatinizi' celbetmedi. 
IBir arkadaşımız, bir takrir verdi; fakat dinlenmedi, 
eller kalktı, o para kabul edildi. Maliye memurları
nın daha ziyade çalışması suretiyle bu Âşâr muame
lâtını temin ederek, bu tahsisatı Adliye memurları
na verseydik fena mı olurdu. Başınızı ağrıtmayayım. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — İstediler de ver
medik mi? 

SAKİR BEY (Devamla) — Daha birçok cihet
lerden keserek Adliyeye vermelidir zannederim. 
Şimdi, ikinci derecede bir hayli masarif ihtiyar ettik, 
Adliye Nezâreti teşkilât yaptı; fakat bu maksadı te
min eden teşkilât için epeyce de para verildi, ihti-
yâr-ı masraf edildi. Fakat bu maksadı temin ettiler 
mi? Etmediler. Teşkil edilen Mehâkim iki sınıftır. 
Bir Bidayet Mahkemeleri, diğeri İstinaf Mahkemele
ridir. Bidayet Mahkemeleri maksadı temin etmedi. 

Çünkü, yerli Azaların hepsi ipka edildi'. Ben de
mem ki, yerli azaların hepsi fenadır; fakat mademki 
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intihâb-ı ahâlî ile tayin olunuyor. Onların Adliye 
Nezâretiyle münasebeti yoktur. Bunlar her halde 
mahallinde kemâl-i istiklâl ile îfâ-yı vazife edemez
ler. Bunun için, bendeniz yerli âzâ ile idare olunan 
Mahkemeye ve Müddeiumumiye' verdiğimiz paralara 
heba olmuş nazariyle bakarım. Bir teşkilât yapaca
ğız, bâri tamam yapalım. Rumeli teşkilâtını Anado
lu'ya tatbik etmeliydik. Rumeli'ye mansûb âzâ tayin 
edildi. Anadolu'ya gelince, parası kısıldı, o da heba 
olup gitti. 

İstinaf Mahkemeleri teşkil edildi, bunlar da gay-
ritkabil-i istifadedir. Eğer İstinaf, Hukuk Mahkemele
ri Vilâyetlerde fazla ise onları lağvetme!i. öyle ya
pılmadı, Sancaklara nakledildi. Fazla birtakım 
maaşlarla Sancakta bir Istînaf Mahkemesi teşkil 
edildi ve kurbiyyet ve münasebet itibariyle yakın 
olan o Sancaklara raptolundu. 

Gûyâ bazı Vilâyet Merkezleri diğer Elviye Mer
kezine uzak bulunmak hasebiyle, ahali hakkında da
ha ziyade suhulet hâsıl olmak için yakın bir yere nak
lolundu yahutta Istînaf Mahkemelerinin vezaifini 
bununla tahfif etmiş olduk. Halbuki, bizde vesait-i 
nakliyyenüı hâli! cümlenizin malûmudur. En aşağı, 
bir Sancağın yekdiğerine mesafesi yirmidört, otuz 
saattir. Onun da yine dairesine göre otuz saat öte
sinde olabilir. Binaenaleyh, yine şu hâlde, meselâ 
yüz kuruşluk birdavâyı istinaf ve temin-i hakka mec
bur olduğu hâlde altmış saatlik bir İstînaf Merkezi
ne gitmeye mecbur oluyor. 

MEHMET TEVFİIK EFENDİ (Malatya) — 
Yüz kuruşluk bir dâva istînaf kabul etmez. 

ŞAKIR BEY (Yozgat) — O kadar bir şeyi ben
deniz de anlarım, ihtara hacet yok. Elli kuruş için 
bile istînaf eder. Hakaret meselesi, her zaman kaa-
bil-i istinaftır efendiler. Şu İstînaf Mahkemelerinin 
tadilâtına sarf edilen paralar, hakikaten beyhude git
ti. Bendeniz Konya'da İstînaf Müddeiumumisi iken, 
Nezâret-i Adliyyeye bazı teklîfât dermeyân etmiş
tim. Misal olarak arz edeceğim, bunlar memleketin 
yaralarıdır, İhtiyaçlarıdır. Rica ederim efendiler, din
leyiniz. 

Konya, vâsi ve büyük bir Vilâyettir. Antalya, 
Konya'ya yetmiş saattir Kezâlik Niğde-Burdur alt
mış, elli saatlik mesafedir. Şimdi, bir adam bir is
tînaf dâvasından dolayı Konya'ya müracaata mecbur 
oluyor, hem Konya'ya nereden geliyor? Antalya
'dan İzmir'i dolaşarak, kısmen vapur ve kısmen şi
mendiferle kat-ı mesafe ederek geliyor. Müracaat 
ediyor. Şayet celplerin tebliğinde bir müsamaha, bir 

kusur edilmiş ise, o adam gidecek, tekrar yine gele
cek. Farzedslim ki, Mahkeme, bin müşkilât ile teb
ligat icra etmiş, muhakemeye iptidar etmiş feshet
mek, şahitleri yeniden celbetmek istiyor. Meselâ, 
cây-ı münakaşa olmadığı üzere yüz kuruşluk bir da
vadan dolayı Mahkeme sekiz, on şahit getirecek, 
bunların herbirine sekizyüz, biner kuruşluk harcırah 
verecek. Bunları bendeniz tafsilatıyla Nezârete yaz
dım. 

Efendiler, bu Sancak Mahkemeleri teşkilâtı mem
leketimizin îhtiyâcâtına pek muvafıktır. Sancak 
Mahkemeleri teşkilâtını güzel düşünmüşler ve mem
leketin ihtiyâca tiyle hakikaten pek mütenasiptir. 
Antalya'da bir Kaza Mahkemesi teşkil edilsin. Ora
nın cünha dâvalarını orası görsün. Merci-i istînaf, 
yine Sancak Mahkemesi olsun. Kaza Mahkemesi, 
muvazzaf azalarla teşkil ve ikmâl edilsin. 

MEMDUH BEY (Adliye Nazırı) — Bunları ne 
vakit yazdınız? 

SAKİR BEY (Devamla) — Zât-ı âlînizin Nezâ
retinizden evvel; bendenizin arz ettiğim, şahsa ait 
değildir. Memleketin ihtiyâcâtına aittir. Her vakit 
tekrar ederim ki, zât-ı âlînizin şahsınız, hepimizce 
gayet muhteremdir. Hattâ mukaddestir diyeceğim 
(«Doğrudur» sadaları) 

MEMDUH BEY (Adliye Nâzın) — Bendeniz, 
ihtiyâcâta ait olan sözlere, tekliflere bütün mevcu
diyetimle iştirak ederim. 

SAKİR BEY (Yozgat) — İfadatımın neticesi, 
zat-ı âlinizden ricadır. İşte bizde teşkilat bu şekilde 
yapılmak lazım gelirken, başka şekilde yapılmak su
retiyle yanlış bir yola sapılmıştır. Sonra, bir de Taş
ra Hükkâmı ile İstanbul Hükkâmı arasında gayet bü
yük nisbetsizlikler vardır. Burada bulunan arkadaş
larımızın hepsi bilirler ki, Taşrada bir İstinaf Reisi, 
bir İstinaf Müddeiumumisi olmak için orada müd-
det-i medide sakal ağartmalı. 

Ondan sonra, efendiler, Taşradaki bir İstinaf Rei
si, buraya nasıl gelebiliyor? En nihayet burada bir 
Bidayet Azası olarak gelebilir. Taşradaki Hükkâm, 
icra-yı adâlat için çalışmıyorlar mı, onlar Adliye
nin erkânından değiller mi Onlar, sıfat-ı Hâkimiy-
yet-i haiz değiller mi? Lâzım gelen malumat-ı ka
nuni yyeyi buradakiler kadar haiz değiller mi? Zan
nederim ki, Adliye Nezâreti de başka bir fikirde de
ğildir. 

Bunlar, yekdiğerinin aynıdır. O halde, bendeniz 
derim kî, Devr-i Sabıkta, her nasıl ise, yalnız bura
daki bendegân ve mültemıisanı kayırmak için ittihaz 
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edilmiş bir usul var. O da, İstanbul'daki Adliye me-
muriyyetleri mutlaka burada tanınmış ve kayırılma-
sı matlup olan adamlar içindir. Onun için, Taşradan 
buraya kimse gelemezdi. Devr-i Meşrutiyyette biz 
bunun ıslahını Adliye Nezaretinden beklerken, maat
teessüf, Nezaret, bu hususta bir kadem bile atmadı. 
Yalnız tensikat sırasında müstesna olmak üzere bazı
ları getirildi ki, bu da tensikata aittir. 

MEMDUH BEY (Adliye Nazırı) — İntihabatta da 
bu suretle birkaç tane getirdik. 

SAKİR BEY (Devamla) — Bendeniz size irae 
ederim ki, bazı İstinaf Reisleri, zavallılar, Mustantık 
Azalığı ile nakledilirler ki, Adliyenin en aşağı bir me
muriyetidir. 

MEMDUH BEY (Adliye Nazırı) — Selanik Ad
liye Müdürü Celâl Bey buraya getirildi. 

SAKİR BEY (Devamla) — Oraları karıştırmaya
lım. Bereket versin ki, o da bir şeye uğradı. 

SALİM BEY (Karahisar-ı Sahip) — Burada 
hey'et-i tahririyyeden Azalığa terfi olunuyor. Mümey
yizlikten aza tayin olunuyor. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Evet, biz müsavat te
sis etmeliyiz. Biz diyoruz ki, Taşra ahalisi şikâyet 
ediyor. Taşra memurları içinde gayet kıymetli, vu
kuflu, namuslu memurlar pek çoktur. Bazan onların 
içinde de kusurlu adamlar vardır, fakat biz onları ik-
dar için ne yaptık, ne düşündük? Bu gün benim nok-
ta-i nazarımca Taşra İstinaf Reisleri, buradaki İs
tinaf Reisleriyle beraber seçilip, onlara da bir hakk-ı 
terfi vermelidir. Taşradaki Hükkâm sürünüyor, dola
şıyor. Her şeye mahkûm, her şeyden mahrum; fakat 
imtiyazat, İstanbul Hâkimlerinde. Haydi bunların 
maaşlarına bir şey söylemiyorum. Burada Cinayet 
Reisi 7500 kuruş alıyor. İstinaf Reisi 6000 kuruş alı
yor. Hakeza Bidayet Reisleri 3500, Müddeiumumiler 
3500 kuruş alıyor; fakat Taşrada Cinayet Riyasetini 
ifa eden zatın maaşı 2000 kuruştur. Haydi ilcaat-ı 
ahval-i mahalliyyeye göre burada dolgun maaş verili
yor diyelim. Hiç olmazsa bunların ihtiyazını tanımak 
lazımdır. Bu paraları ben çok görmüyorum, verilsin; 
fakat hiç olmazsa arada bir müsavat tesis olunsun. 
Bendeniz zannediyorum ki, bunların yapılması, bir 
dereceye kadar sehl olan şeylerdir. Hiçbir mani-i 
kanunî de yoktur. 

Soma, bir çok arkadaşlarımız, teftişatın lüzumun
dan bahs ettiler. Vakıa ilan-ı Meşrutiyyetle beraber, 
teftişat hakkında bir cereyan hâsıl oldu. Müfettişler 
Mehâkimin istiklalini tahdit ediyor denildi ve bir ka-
nun-u mahsus ile Müfettişler lağv edildi; fakat Mü
fettişlik bizim ihtiyacat-ı esasiyyemizdendir. 

Bizim memleketimizi şiddetle buna muhtaçtır. 
Müfettişler İstanbul'da oturuyor. Biraz dolaşıp yine 
buraya geliyor. Bu, temin-i maksada kâfi değildir. 
Bize Müfettişler lâzımdır. Bunu bilhassa Nazır 
Beyefendiden rica ederiz. Bir an evvel, her Vilayette 
daimî Müfettişler tayini esbabını ihzar etmeli. Müd
deiumumiler teftişat yapıyor deniliyor. Bu noktayı 
nazar-ı dikkatinize arz etmiştim; fakat Müddeiumu
milerin bu işle meşgul olmaları pek muvafık değil
dir. Bir yerde Müddeiumumi, Mahkeme Reisinden 
şikâyet ediyor. 

Nezarete bir şey yazıyor. Sonra Nezaret, onu ka
bul etmiyor. O şikâyetten Reisin de malûmatı olu
yor. O Müddeiumumi, Reis ile birlikte ifa-yı vazife 
edecekleri için, bu, ihtilâf-ı maslahatı mucip olu
yor. Onun için teftişatın Müddeiumumiler vasıta
sıyla icrası doğru değildir. 

Sonra, usul-ü muhakememiz, ahalimizin ahlâk ve 
mizacıyla mütenasip değildir. Vaktiyle gayr-i müs-
lim vatandaşlarımızdan bir banker lisanından işitti
ğim bir sözü size arz edeyim. Bu banker diyordu 
ki,' (Bir zamanlar Asmaaitında tüccar idim. Orada 
Mahkeme-i Şer'iyyede bir Hâkim var idi. 

Birisinden alacağım olduğu vakit, vermezse, o 
Hâkime giderdim. Hâkim, Muhzırını gönderir, o 
adamı çağırtır, eğer inkâr ederse şahitleri çağırtır, 
ikrar ederse hükmeder v e alacağımı tahsil ederdi. 
(Ah o günler.) Efendiler, bizim ahalimiz, böyle ga
yet basit bir usul-ü muhakeme ile melûfcur. Ahali 
böyle istiyor. Biz, ahaliye her ne vakit bunu temin 
edersek, işte o zaman ahalinin ihtiyacatma muvafık 
bir kanun getirmiş oluruz. 

Böyle Avrupa'dan aldığımız kanunlarla, hiçbir 
şey yapamayacağız. Arzuhalîar, lâyihalar, ahalinin 
ihtiyacatıyla mütenasip değil. Zavallı ahali fukara, 
arzuhal parası yok. Birtakım dolandırıcı arzuhalciler 
var. 

Büyük kitap, küçük kitap var diyorlar. Büyüğün
den yazarsam bir Mecidiye, küçüğünden yazarsam 
2 çeyrek isterim diye zavallı ahaliyi dolandırıyorlar. 
Ahalimizin bu ihtiyacatını nazar-ı dikkate alarak her 
mahkemeye bir kâtip koyalım. Ahali, şuna buna mü
racaat edeceğine bu kâtibe müracaat etsin. Mahke
me-i Şer'iyyede cari olan usul pek âlâdır. 

Gitsin kâtibe, davayı zapt ettirsin. Onun üzerine 
mahkeme celp çıkartsın. Lâyiha ve arzuhal usulü
nü mahkemelerden kaldıralım. Bu Avrupa'daki usul
lerden ahali müstefid- değildir. Bilâkis -dilgirdir. Meş
rutiyetten beri Hükkâmm- mevkii mütereddit bir hal-
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de bulunuyor. Kanunu Esasi mucibince Hükkâm, 
lâyen'azildir, fakat malûm-u âlinizdir ki, Teşkilât Ka
nununda Hükkâmın kaabil-i azlolduğu hakkında bir 
madde-i muvakkatte vardır. 

Şimdi Nazaret, bir dereceye kadar Hükkâmın 
layen'aziziiğine itina etmek isliyor. Fakat tensikat, 
bizde Hükkâmın ıslahına kâfi olmamıştır. Hepiniz 
vicdanınıza müracaat ederseniz, bunun birçok misa
lini bulursunuz. Tensikat, bizde naehil veyahut da 
sû-i ahval eshabından olan bütün Hükkâmı temizle-
merniştir. Demincek arz ettiğim gibi, yine tekrar ede
rim ki, Hükkâmın ekseriyeti gayet namuskâr zevat
tan ibaret olmasıyla beraber, içlerinde mahakimin na
mını, Hükkâmlığın namını telvis eden bazı uygun
suz Hâkimler vardır. 

İşte bunların fenalıklarıdır ki, bütün Adliye mes-s 

leğinin de namını lekedar ediyor. Şimdi bu Hâkim
lere karşı lâyen'azillik kaidesini suret-i mutlakada muha
faza etmek pek iyi bir netice hâsıl etmiyor zannede
rim. 

Çünkü lâyen'azillik kime göre olmalı? Bitaraf, 
adil ve kanunun, evsaf-ı hâkimiyyetini tarif ettiği 
kimselere karşı olmalıdır. - Ondan sonra «sen lâ-
yen'azilsin» demeli. Yoksa, Devri Sabıktan mü-
devver bir takım fena memurlara, «Sen la-
yen'azilsin» diyecek olursak, ellerine fırsat geçtikçe 
isledikleri gibi hareket ederler. Bunlar için delil-i 
maddî isterseniz, ime edebilirim; fakat o halde de 
mesele şahsiyyata intikal eder ki, bunu da arzu et
mem. 

Sonra efendiler, intihap Encümeninin münasebet
sizliği hakkında muhterem arkadaşlarımız, bazı be
yanatta bulundular ki, hakikaten, bu, icabat-ı Meş? 
rutiyyetle gayr-i mütenasiptir ve bunun birçok sû-i 
tesiratını gözümüzle görmekteyiz. Zira bendeniz, bir
kaç defalar bazı mesail için Adliye Nazırına mü
racaat ettim. Nazır Bey bana hak veriyor, emredi
yor, sonra, Encümen yapmıyor. 

Nazırın haklı gördüğü bir meseleyi, Dairede başka bir 
merci var mı ki ona da söyleyeyim. Demek ki, Na
zırlar, orada tesirden ari bir memur demektir. O 
halde Nazır nasıl mesul olur? Bendeniz bu usulün 
bir an v evvel ref'i çaresine tevessül edilmesini -Nazır 
Beyden rica ederim. Efendiler, en sonra bir teklifim 
daha vardır. Mademki Hükkâmın layen'azilliğini 
kabul ediyoruz... 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Et
miyoruz! 

SAKİR BEY (Yozgat) — Kanun-u Esaside var, 
fakat Nezaret, hesabına gelince, layen'azildir veya
hut değildir diyor. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Bu 
Meclisin, lâyen'azilliği kabulü veya reddi noktasın
da hiçbir kararı yoktur. 

SAKİR BEY (Devamla) — Nazaret de bunu 
suret-i mutlakada tatbik etmelidir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Hat
ta şiddetle tatbik etmeli. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
M üdd e i umum iler müstesnadır. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Olmasınlar mı? 
NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 

Olsun, olsun. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Hük
kâmın lâyen'azil olduğunu kabul etmek, mevte mah
kûm etmek demektir. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Sonra efendiler, na
sıl ki, zabitanı, siyasiyyatla iştigalden tecrit ettik, 
Hükkkâmın da bittaraflığını kabul etmek zamanı gel
miştir. («Doğru» sedaları) Zira Hâkimlerin sevk-i 
zamanla, sevk-i icabatla her biri bir tarafa intikal 
etmişlerdir. Bugün onlar için de yine vicdanını böy
le suiistimal etmeyecek adamların vücudunu teslim 
etmekle beraber, bir kısmının da, belki mensup ol
duğu Cemiyetin, Fırkanın ahvaline nümaşat, etme
si melhuzdur. Beşeriyet de bunu iktiza eder. 

Bunun için Nazaret-i celile, bu ciheti de bir an 
evvel halletmeli ve buna bir netice vermelidir. İşte 
bendenizin şu maruzatım, zannediyorum ki, kaabil-i 
icra olan şeylerdir. Bütçeye taallûku olmayan ve büt-
çesiz de icrası mümkün olan şeylerdir.- Anadolu'da 
teşkilat icrası için Adliye ve Muvazene-i Maliyye 
Komisyonları birleşirler, bütçenin sair aksamında 
lüzumsuz olan masrafları keserler, ihtlyacat-ı za-
ruriyyemizden olan Adliye teşkilatına verirler. 

Yalnız, Nazır Beyefendi dediler ki, kâfi derecede 
memurumuz yok. Şimdi Nazır Beyden soruyorum: 
Adliye Nazareti salonunda, cevaz-ı istihdam kara
rıyla bugün kaç yüz memur bekliyor? Çünkü ce-
vaz-ı istihdam, kararı alanların hepsi, lâzim-ül istih
dam demektir. En aşağı, bunlar üçyüz kişi kadardır. 
Bir de, Adliye Nezareti, böyle bir teşkilât yaptığı va
kit, Taşrayı hiç nazar-ı dikkate almıyor. Yine demin
ki bahse irca-ı kelâm ediyorum. Taşrada acaba şa-
yan-ı iktidar Zabıt Kitabetinde, Müstahtıklıkta, Ka
za Âzahğmda, Liva Âzahğında yetişmiş, tecrübe gör
müş ne kadar memurlarımız vardır; fakat emin olu-
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nuz efendiler, böyle bir şey icab ettikçe, Nazır, en 
ziyade kendisinin başını ağrıtan veyahut yolunu bu
lan kimseleri gönderiyor. Oralardaki biçareler daima 
kalıyorlar. 

Maamafih, biraz da mahallerine bıraksınlar. Bu 
suretle bakınız ne güzel teşkilat yapılır. Bunlardan 
teşkil edilen mahakimi, arzettiğim gibi, sonradan sı
kı sıkı teftişata tabi tutmak suretiyle, onlardan, ku
surları görülenlerin başları ezilir. İşte bendenizin tek
lifim budur. Bu Adliye Bütçesinin Adliye ve Muva-
zene-i Maliyye Encümenlerine havalesiyle bütçenin 
sair aksamında lüzumuna veyahut da Adliye kadar 
mübrem olmayan kısımlardaki masrafların alınıp, Ad
liye teşkilatına sarf edilmesine cümlenizin muvafa
katinizi bilhassa rica ederim. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Bu 
sene için olamaz. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Bekleyecek zaman kal
madı, mesele naziktir. Bunu bir an evvel icra et
meliyiz. İşte arkadaşlarımızın, hepsi bundan bahs bu
yurdular. Memlekette huzur ve asayişin idamesi bu
na tevakkuf eder. Böyle meseleleri biz günü gününe 
atarsak, üç, beş ay sonraya bırakır isek, ne yapaca
ğız? Siyasiyyata müteallik birtakım şeylerle filan, 
uğraşıyoruz. Bir de asıl menfaat-ı memlekete muva
fık olan şu meseleyi temin edelim. Arz etmek ben
denizden ve kabul etmek de sizdendir. 

REİS — Mahakim-i Sulhiyye Kanununu çıkara
lım, o vakit bunların hepsi iyi olur. 

ŞAKIR BEY (Yozgat) — Bizim efkâr-ı esasiy-
yemize ya uyacak, ya uymayacak efendim. («Kâfi» 
sedaları) 

RAHMİ BEY (Selanik) — Reis Bey! Müza
kerenin kifayeti hakkında takrir var, re'ye kona
cak. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) - Reis Bey, 
rica ederiz, söz söyleyenler söylenen sözleri tekrar 
etmesinler. 

REİS — Arkadaşlarım evvelce söylediklerini tek
rar etmesin. 

İL YA S SAMİ EFENDİ (Muş) - - Bütçe en 
vasi bir meydan-ı murakabedir. Bendeniz sözü 
uzatmayacağım; çünkü istimadan rahatsız olduğunu
zu hissediyorum; lâkin bütçe en vâsi bir meydan-ı 
murakabedir denilen lâf, murakabe şu şekilde de
vam ederse, müsaadenizle ve afv-ı âlinize mağruren 
diyeceğim ki milleti güldürecek, sevindirecek şeyle
rin icrası, yüz seneye kadar temin edilmeyecek. Çün
kü şekl-i murakabede şimdiki mesleğimiz nedir? Dört 

seneden beri nasıl devam ediyor? Meclis-i Âli, ha
tiplere çok söz söylemeyiniz diyor, zaten biz söz 
söylemekten meyus olduk. Şekl-i tenkidimiz Nazırı, 
yalnız bir gün, yahut iki üç gün tazip etmek. 

Birçok ihtiyacatı, birçok yolsuzlukları o bütçe 
münasebetiyle Nazırın vicdanına arzetmek, o da yal
nız o gün bütçeyi bizden kurtarabilmek ve ben mu
hafazakârlıktan kat'iyyen feragat etmem demekten 
ibaret kalıyor. Milleti mesrur edecek tebeddül-ü 
hakikiyi - ki Meşrutiyyet-i hakikiye onu icabe-
der - düşünerek bir şey yapmıyorlar, hepsi de bu 
söylediğimiz sözlere iştirak ediyorlar. 

Bendeniz diyorum ki, yalnız Nazırı tazip ettiği
miz için söylenen sözler bu umumî muahazat ve şi-
kâyat - ki mimiktir - yalnız efkâr-ı umumiyyeyi yese 
düşürüyor ve Hükümetin bir millete karşı medyun 
olduğu vezaifin en ruhlusu adalettir, ondan bile bü
tün Mebuslar yekzeban olarak birtakım muhik itiraz-
lar dermeyan ederlerse ve bunlar dört seneden beri 
tekerrür ederse ve hiçbir şeyde de milleti mesrur 
edecek bir karar ittihaz edilmezse sair bütçeleri na
zar-ı itibara alırız. 

Yarın Nafıa bütçesi girecek, onda daha mühim 
mevad var, Maarif bütçesi girecek o da mühim. Hep
sinde itirazat dermeyan edilecek olursa, neticede Na
zır evet, evet diyecek. Ben zannederim ki, biz bu söz
lerle iktifa ediyoruz. Keşke sözlerimiz milleti mesrur 
etseydi o zaman söz söylemeye inhimakimiz doğru 
olurdu. 

Efendiler, söylediklerimiz kanun olmuyor. Geçen
lerde bana birisi soruyordu. Mebusanın bütün sözle
ri kanun oluyor mu? Eğer teşkil ederse, mücelledat 
teşkil eder. Biz hakikaten sözü oraya getirdik, Allah-
aşkma sözlerimiz kanun olmuyor, sözlerimiz milleti 
mesrur etmiyor. Bendeniz diyorum ki, şu umumî ten-

' kidattan vazgeçelim. Şimdi Adliye bütçesi mevzuuba-
( niştir. 

Arkadaşlar iki günden beri bunun hakkında mu
hik, milletin ruhu ihtiyacına muvafık noktalar der
meyan ettiler. Nazır Beyefendiye karşı açık, sarih bir 

| ibare ile şu bütçede milleti mesrur edecek, milletin 
j şu senelerden beri kalmış olan müzmin marazı ihti-
| yacatına bir tedavi teşkil edecek ne ise, iki üç tak

rirle mebus arkadaşlarımız burada dermeyan etsin
ler.' 

Meclis onların muvafık olduğunu görürse icrası 
behemahal fasıllarda ya zam yapılmasına yahut bir 
layihai kanuniyenin devrei atiyede tanzimine taalluk 

j eder. Bunu tahtı karara almadıktan sonra bütçenin 
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tasdiki muvafık değildir. Nazır o noktadan tahtı mec
buriyette bırakılmazsa hiçbir kanun gelmeyecek, mat
lup olan zam ve tahsisler de gelmeyecek. 

tşte bendeniz acizane arz ettiğim şu şekilde adli
ye bütçesinin iki mühim noktasına itiraz edeceğim ve 
onun hakkında kati beyanatımı dermeyan edeceğim. 
Efkârım bakında Nazır va'di kavi ile «evet bu ikisi 
temin edilecektir» derse kâfidir ve başka hiçbir şey 
demeyeceğim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Azi
zim birçok levayihi kanuniye Adliye Encümeninde 
duruyor. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Müsaade bu
yurun, efendiler malumualinizdir ki mahakimin ruhu 
adalettir, mehmaemken adalettir. Çünkü adaleti ha
kikiye yoktur. Lakin bendeniz temin ederim ki bu 
milleti Osmaniye öyle bir hale gelmiştir ki, lisanı ha
liyle feryat ediyor. 

Evet, o mahakim ki ruhu adalettir, o mahakime 
bir saat ruh nefhetmezseniz artık milletin o mahke
melere itimadı kalmayacaktır. Bugün kemali teessüfle 
söylüyorum, çünkü başımızda en püsküllü bela olan 
mahakimdir. Maalesef bu kürsüde onun aleyhinde 
söz söylemeye mecbur oluyorum, çünkü milletin lisa^ 
nı umumisinde çıkan feryat, vicdanımı muazzep edi
yor da onun için şöyle söylüyorum. 

Mahakime bir sürat ruhu nefhedelim diyorum. 
Bunun çaresi de vardır, onu da söylüyorum. Nazır 
Beyefendi buna müteallik bir kanun layihası ihzar 
etsinler. Devrei atiyede olsun razıyım, bu vaad ile 
de ferah ve inbisatı hissederim. Mahkemei temyi
zin vücudu yalnız ilamatın şekli kanuniye muvafık 
ve ruhu adalete tekarrübü noktasından ibaret değil
dir. 

Bu babda arkadaşlarımın fikrine iştirak ile bu 
bahsi tekrar etmeyeceğim. Geçenki meselede ispat 
ediyor ki, yalnız bir şekli kanuniye muvafakatla ada
lete tekarrüp mümkün olur mu, olmaz mı? Çünkü 
maksadı aslî o değildir. 

Binaenaleyh mahkemei temyiz teşkil olunan dev
letlerde vesaiti nakliye vasıtası ile erbabı ihtiyaç bir 
gün zarfında mahkemei temyize yetişir, işini süratle 
takip eder, bu suretle mahkemei temyizler temini ada
lete hizmet edebilir. Burada evrak iki üç ay yollarda 
mahkemei temyize gelmek için sürükleniyor. 

Binaenaleyh, o davadan feragat etmek daha iyi
dir. Eğer iştirak ederseniz, mahkemei temyizin devrei 
atiyede lağvı esbabını Nazır Efendi bir layiha ile ih
zar etsinler, Mahakime sürat vermekliğin çaresi ne 

ise onu ihzar etsinler. Mahakimde fazla olarak bir
takım usuller var ki esbabı mesalihi süründürüyor. 

Bunlar nihayet bulmayacak olursa, açık söylüyo
rum, ahali mahakime gelmeyecektir. Anadolu Vilayatı 
Şarkiyesinde müzmin bir marazı içtimai olan arazi 
meselesi, her vesileden bilistifade burada mevzuubahs 
oluyor. Arazi meselesi bir şekli unsuriden çıkmış bir 
şekli umumî almıştır. İslamm İslamda, İskamın Er-

. meniden, Ermeninin Ermenide arazi davası olmak 
üzere muhtelit bir meseledir. 

Bu mesele hükümeti işgal ediyor. Altıyüz seneden 
beri yekdiğeri ile dost ve kardeş gibi geçinen iki un
sur, bugün yekdiğerine hasım nazarı ile bakıyor. Bu 
havali bu noktadan acınacak bir haldedir. Mahakim 
rüyetj masalihte sürati matlubeyi haiz olursa, bu Mec
lisi Ali ve' hükümet, artık arazi meselesini işitmeye-
cektir. 

Ben de alenen söylüyorum ve söylemeye mecbur 
oluyorum ki mahakim şu hakkı temin edemez ve Hü
kümet arazi münazaatını halledecek bir halde olmaz
sa, insaf edelim, Adliye bütçesinde itiraz edeceğim 
cihet bizim Buş'ta yapılan teşkilattır. Bunu maalifti
har söylüyorum, lâkin iftiharım keşke teessüfe inkt-
lab etmese. 

Bizde bu teşkilatı iki senedir yapmışlar, Nazır be
yefendi Muş'un ehemmiyetini nazarı itibara almış, 
orada teşkilat yapmış, arkadaşlar alenen bağırıyor. 
Anadolu'da teşkilatı ad'liyye yapılmasını tavsiye etti
ler, fakat işte Muş'ta yapılmış olan teşkilatın mua
melatı âdi, masalihi nası işkal ve tafcim etmekten baş
ka hiçbir şeyi intaç etmediğini Nezarete muhaberatı 
resmıyye ile ispat ediyorum. 

Sözle söylemiyorum, bizde teşkilatı Ad'liyye yap
mışlar, iki Âza Mülazlmi varken bire tenzil ve iki 
müntehap azayı mansüba tebliğe etmişler. Şimdi Mu
avin vekâlette bulunuyor birisi de, dolayısiyle taallül 
ediyor. Bu Mahkemede ne kadar evrak olursa bir Âza 
Mülazımı ve üç Mübaşirle iktifa eâlyor. Vazîfe-i te-
beliğ ve tebellüğ yoktur. 

Çünkü üç Mübaşirdir. İki aydır mahakim muat
taldır. 18 ilâ 20 saatlik mesafeden gelen esbabı mesa
im sürükleniyor. Yine iftiharen söylüyorum ki, Muş 
Adliyesinin bir muhterem Reisi vardır, esbabı masali-
hin bu haline vicdanından, gözlerinden yaş döküyor. 
Nezarete yazıyor ki mahakim muattaldır. Beni ya 
memuriyetimden azledin veyahut tebdil edin. Nezaret, 
cevaben diyor ki Meclis-i Mebusan teşekkül etmedik
çe Muş'a bir Âza Mülazımı ilavesi imkânı yoktur. 

Meclis-i Mebusan bir tahsisat veriyor, Nazıra di
yor ki sen kesreti mesalihi düsturülamel ittihaz et, ne-
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rede ihtiyâç ve kesreti mesaim varsa memurunu ora
ya gönder, Nazır 'beyefendi yapacağım, lâkin bütçe 
çıksın, tahsisat alıyorum, bu tahsisatla yapacağım de
diler. Halbuki geçen senedenberi Nezarette bir komis
yon var, nerede teşkilat zait ise onları lağvedecek, bir 
senedir tetkikat hâlâ ikmal edilmemiş. 

Bir sene zarfında zait olan yerlerle ihtiyacı olan 
yerlerin tetkikatını ikmal etmeyen komisyon, ne ile 
meşgul olduğunu biliyor mu? O komisyon, hayatı be
şerle oynadığını biliyor mu? Bir mahkemenin bir me
mura ihtiyacı var, demek o milletin hayatı oraya mer
buttur demektir. 

Bir komisyon bir sene zarfında bütün tetkikatını 
ikmal etmezse hukuku millet ile eğleniyor demektir. 
İnsaf edelim, biz mukadderatı milletle eğleniyoruz. 
Nazır beyefendi dediler ki biz ihtiyacatı düştürül amel 
ittihaz ettik, ifadatı sariha ile dediler ki biz kesreti 
masalihi düştürül amel ittihaz etmişiz. Bendeniz di
yorum ki kesreti ihtiyaç düştürül amel ittihaz edilme
miştir. Çünkü işte Muş meydandadır. Halbuki bun
dan aşağı Livalarda aynı teşkilat var. 

Muş mahkemesine senevi 1.500 ilâ 2.000 evrak ge
liyor, Nazır beyefendi istatistik cetvelini tetkik bu
yursun, anlasın. Halbuki Bitlis'te dört tane Reis var
dır." Reis ve Muavinler, İstinaf Reisi ile muavini var, 
fakat senevi yalnız 500 evrakı varidesi vardır. 20 tane 
Mübaşir var beyefendiler. 

Bir Vilayet ki evrakı varidesi 500, teşekkül eden 
mahkemesine bakınız bir ihtiyaca, ruhu millete temas 
edecek surette teşkilat yapmıyoruz. Biz bir kaide-i 
umûmiyye koyuyoruz. Bir ölçü alıyoruz ama bu öl
çüyü, şahsı görmeden alıyoruz. Papuççuya diyoruz ki 
bir ölçü yap, o da yapıyor fakat kime rasgelirse ona 
giydirmek istiyoruz. 

Tabiî kimisine olur, kimisine olmaz, insaf edelim, 
bu olur mu? Vilayet Merkezinde büyük bir Mahke
me, yirmi de Mübaşir var. Halbuki 1.5O0-2.OOO ev
rakı olan Muş mahkemesinden bir Âza Mülazımı nok
san. Mahâkim muattal, bendeniz ihtisar ediyorum ve 
Meclis-i Âlinin nazarı dikkatine kemali şiddetle arz 
ediyorum ki, Nezaret ve ihtiyaç ve kesreti mesalih 
itibariyle teşkilatı teşvik için teşekkül eden encümen, 
vazifesinde bir sürati fevkalade, geceyi gündüze ka
tarak bir sürat göstersin. 

Teşkilatta zaid olan memurları ihraç ve ihtiyaç 
olan yerlere bir an evvel ilave etsin. Bari teşkilat, şu 
suretle makul bir surete girsin, millet de istifade et
sin. Yoksa bu şekildeki teşkilattan istifade edilmeye
ceğini katiyen ve sarahatan söylüyorum, bundan baş
ka bir sözüm yok. 

REİS — Şimdiye kadar söz söyleyenlerden mada 
söz söyleyeceklerin miktarı 30-32 kişiye baliğ olu
yor. Diğer taraftan da müzakerenin kifayetine dair 
talepler var. («Müzakere kâfi» sadaları). 

'MUSTAFA ZİYA EFENDİ (Sivas) — Reis Bey, 
bu bütçe müzakeresi, ruhu millete taalluk ediyor. 
Onun için herkes söz söyleyecek. 

ARTIN BOŞÖEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Reis Bey, söz söylemek benim hakkımdır. Rica ede
rim, benim hakkımı ıskat etmeyin. Müsaade edin söy
leyeyim. Ben de vadedi yorum, bütçe bitinceye kadar 
katiyyen söylemeyeceğim. («Kâfi» sadaları). Sözüm
den katiyyen vazgeçmem. 

REİS — Eğer siz söze devam edecek olursanız, 
alt taraftaki arkadaşlarımızın da sözünü kesmeye ma
hal kalmaz. Siz, âdil bir zatsınız. Müzakerenin kifa
yeti hakkında takrir verilmiş, musırran da Heyeti 
Aliyycden kifayet ve ademi kifayetin reye konulması 
için talep vâki oluyor. Nizamname mucibince bu tak
riri reye koyacağım. Takrir kabul olunursa febi'ha, 
olunmazsa o vakit söylersiniz. 

ARTIN BO'ŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Ben, söylenen sözleri katiyyen tekrar etmeyeceğim, 
hem gayet kısa söyleyeceğim. 

REİS —• Takriri reye koyacağım. Ekseriyyet hâ
sıl olmazsa müzakereye devam ederiz. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Bendenizin, yal
nız daire-i intihabiyyem hakkında bir teklifim var. 
Ancak, bütçenin heyeti umûmiyyesinde söylenebilir 
maddeler geçince söylenmeyecek bir şekildedir. Kısa
ca söyleyeceğim. 

REİS — Galip Bey. müsaade buyurun. Takrir ve
riyorsunuz değil mi efendim? Takririnizin kıraatında 
izah edebilirsiniz. Şimdi, müzâkerenin kifayetini reye 
koyuyorum. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Reis 
Beyefendi, usulü muhakeme hakkında iki kelime arz 
edeyim. Ben, kendi sözümden vazgeçtim. Şimdi bizim 
bu içtimaimiz fevkalade bir içtima hükmündedir. 
Onun için, buradaki müzakerede fevkalade olmaklık 
icabediyor. Ramazana yirmibeş günümüz kaldı, eğer 
Ramazanda, Şevvalde de bu müzakeremizin devam 
edeceğini mîllet hakkında nafi ve münasip görüyorsa
nız ariz ve amik burada müzakere ederiz. Buna kim
se bir şey söylemez. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız bu bütçe hakkında ga
yet vâki fan e mütaiaatta bulundular ki, hakikaten biz 
de müstefid olduk ve kendi namıma teşekkür de ede
rim. Asıl Adliye bütçesinin tetkikinde bulunan arka-
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daşlarımızın bunu nasıl tetkik ettiklerini ve buraya ge
tirdiklerini bilirsiniz. 

Bu, üç ay sonra yine tekrar gelecek, o zaman is
tediğimiz kadar ar iz ve amik tetkik edin ve hepimiz 
de o zaman tekliflerimizi dermeyan ederiz. Elimizde 
bulunan onbeş bütçeden şimdiye kadar beş bütçe çı
kardık ki, bunda hiç laf söylemek icabetmezdi. 

Hanedanı Saltanat ve Düyunu Umûmiyye gibi 
bütçeleri ancak on günde ikmal edebildik. Bundan 
sonra Adliye, Dahiliye, Nafıa, Harbiye vesaire gibi 
bütçeler kaldı ve bunların ne kadar söz istediğini siz 
de bilirsiniz. Şu yüz veya elli seneden beri teraküm 
etmiş gayrimemnunlukları, fenalıkları biz ve Hükü
met deruhte ettik, üzerimize aldık ve çekiyoruz. Ta
biî bizden sonra gelen efendiler de bunu çekecek ve 
bunları burada teşrih etmekle başa çıkarırız dersek, 
bu, kata başa çıkmaz. Ee, hiç söz söylemeyelim mi? 
Arz ettim ve kısa kesmekliğimizi rica ettim. 

Vakıf zatlardan birkaç zevat ne ise söylesin, ten
zil edelim, zammedelim, bunlar çıksın da, bunu üç 
ay sonra ariz ve amik tetkik edelim. Dainizin zatı âli
lerinden ricam bundan ibaret ki, bundan başka da 
imkânımız yoktur. Onbeş bütçeden her gün bir bütçe 
çıkarır isek, ancak bitireceğiz ki, bizim de şurada yir-
mibeş günden fazla günümüz kalmadı. 

Böyle giderse haftada bir bütçe çıkar ki, bunun 
ne gibi tesirat yapacağını zannederim hepiniz takdir 
edersiniz. Ondan öte tarafını size havale ediyorum. 
(«Doğru» sadaları, «Usulü müzakereye dair söz iste
riz» sadakan). 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ni-
zamname-i Dahilide usulü müzakereye dair söz iste
yenlere behemehal söz verileceğine dair bir kayıt var 
mı? 

KARABET PAŞA YAN EFENDİ (Sivas) — Usu
lü müzakere hakkında söz isteyip de, sadetten hariç 
çıkarsam söyleyiniz. Bütçe müzakeresi gibi mühim 
bir müzakerede kâfidir demek, benim için fazladır. 

Çünkü, birtakım kavaninin müzakeresinde söz 
alanlara ekseriyet kâfidir deniliyor ve onların sözleri 
yarım kaldığında, Riyaset ve muhterem refiklerimiz 
tarafından bütçede söylersiniz deniliyordu ve nitekim, 
bazı sözlerimi ben de bütçe müzakeresine sakladım. 
Onun için, bu zamanda da kâfi denilemez. Bu bir. 

İkincisi, usulü müzakere hakkında bir şey yapa
biliriz. O da, Riyasetin hakkı olarak aynı sözleri tek
rar edenlerin ve uzun söyleyenlerin sözünü Reis kes
sin veyahut bunun hakkında bir kanunla bir çeyrek 
veya on dakikadan ziyade söylenemez denilsin de, bu 
suretle herkesin söylemek hakkı temin edilsin. 

Demin, efendi hazretleri, üç kişi söyledi, ben isti
fade ettim dediler. Belki o geri kalanların sözlerini 
dinlerse daha ziyade istifade eder. 

REİS — Nizamnamede bir tadil teklifidir ki, tak
rir ile teklif ederseniz daha münasip olur. Takrirleri 
okuyacağız. 

Riyaset-i Celileye 
Muamelât-ı Adliyyeye müteallik beyanat-ı umû

miyye ıslahata ait olup, bunların ise derece-i ehern-
miyyetine göre Nezaretçe nazar-ı dikkate alınacağı 
tabiî bulunduğundan, müzakerenin kifayetini ve Ad
liye Bütçesinin heyet-i umumiyyesi itibariyle kabulünü 
ve fasılların tetkikine geçilmesini teklif ederiz. 

3 Temmuz, sene 1328 
Karesi Mebusu Çorum Mebusu 

Ferhat Mehmet Münir 
Maraş Mebusu Kastamonu Mebusu 

Evliya Necmettin 
Kastamonu Mebusu 

Ahmet Mahir 
Riyaset-i Aliyyeye 

Adliye Nezareti bütçesinin heyet-i umumiyyesi 
müzakeresi lâyıkı veçhile tavazzuh ve tenevvür etti
ğinden, müzakerenin kifayetini ve fasılların müzake
resini teklif eyleriz. 

3 Temmuz, sene 1328 

Kengırı Mebusu 
Tevfik 

Gelibolu Mebusu 
Hüseyin Ulvi 

Erzincan Mebusu 
Halet 

Manisa Mebusu 
Sait 

Kastamonu Mebusu 
Hüsnü 

Tekfurdağı Mebusu 
Bedrettin 

Bolu Mebusu 
Rıfat 

Mersin Mebusu 
Sadık 

Erzurum Mebusu 
Mehmet Şaban 

Karahisar Mebusu 
Ahmet Bedri 

Riyaset-i Celileye 
Vatanımızın dahilî ve haricî kâffe-i mukadderatı

na hâkim olan ve nevakısı külliyyesi müzakerât-ı ca
riyeden tamamiyle tezahür eden muamelât-ı adliy-
yemizin bir fikri teceddütle müstaceîen ıslahı ashabı
nı bil etraf tetkik ve netice-i tetkikatını ve esbab-ı ıs-
lahiyye ile beraber gelecek devre-i içtimaiyyeye ka
dar Meclise beyan etmek velhâsıl emr-i tecdid ve ıslah 
rnesuliyyeti altında Nazır-ı muhterem canibinden ik-
tiham olunmak üzere müzakere-i umumiyyenin kifa
yetine karar verilmesini teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Zöhrap 
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KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Mü
saade buyurulursa, benim teklif ettiğim takrire mü
teallik bir söz arz edeyim. 

ALÎ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Yüz senelik 
mesaili bir Nazırın ukdesine bırakmak doğru olamaz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ben, 
öyle zannediyorum ki, böyle mühim bir takrirle bu 
müzakereyi hitama erdirmek Adliye Nazırını müşkil 
bir mevkide bırakmak demektir. Ben, öyle zannedi
yorum ki, Mecliste eğer bir cereyan varsa, tezahür 
eden bir fikir, bir istikamet varsa, bunlardan Nazırın 
haberdar olması lazım gelir. Yok ise, o müphemiyyet 
devam ederse, o halde Nazırdan mesuliyet aramakta 
mana yoktur. Dünyanın bütün Meclis-i Mebusanlar-
da bir müzakere cereyan ederse, nihayetünihaye bir 
emel, bir fikir gösterilir. Eğer bu gösterilmezse, mü
zakerelerden netice çıkarmak ve Nazırlardan mesu
liyet beklemek, büsbütün vahî bir şeydir. Benim, Mec-
listee mevcudiyyetini hissetiğim fikri ifham etmek 
için bir şey söylüyorum, isterseniz kabul edersiniz, 
isterseniz kabul etmezsiniz. Şimdi bakınız, benim 
takririmin birinci cümlesinde, muamele-i adliyye biz
de o kadar ehemmiyyetlidir ki, dahilî ve haricî bütün 
hayatımıza taalluk ediyor diyorum. Bunda ihtilaf 
eden arkadaşlarımız var mıdır? («Yoktur» sadaları.) 

Sonra diyorum ki, biz bunda bir fikri teceddüt is
teriz. Burada da ihtilaf eden var mı? («Yok» sadala
rı.) 

Sonra istİ3/orum ki, gelecek devreye kadar, Nazır, 
bunun esbab-ı ıslahiyyesini ihzar etsin diyorum. Bu
nu kabul etmeyen var mıdır? («Yoktur» sadaları.) 
O halde, niçin kabul etmiyorsunuz? (Gürültü) 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Reis Beyefendi, bendenizin usul-ü müzakereye dair bir 
sözüm var. Şimdi, eğer söz isteyen zevatın sözünü kes
tirmek isterseniz, hiç olmazsa onların esamisini zapta 
geçirmeniz de millet anlasın. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Söz 
kesmek, Meşrutiyyete mugayirdir. Belki benim söy
leyeceklerim pek mühimdir, söz kesilmez. Benim söy
leyeceğimi daha kimse söylemedi. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Ve siyaset meselesi olunca, dört saat söz söyleniyor. 

REİS — Müsaade edin de izah edeyim. Bağır
mak veyahut sinirlenmek ile iş bitmez ki. Bu Mecli
sin bir usul-ü müzakeresi, bir Nizamnamesi vardır. 
Yeter ki, müzakere o Nizamnameye tevfik olunsun 
ve Makam-ı Riyasetçe müzakere bu suretle tanzim 
edilsin. Binaenaleyh, Nizamnamenin ahkâmmdandır 

ki, müzakere devam ederken, müzakerenin kifayeti 
talep olunursa, müzakerenin kifayet ve adem-i kifa
yeti yine Meclisin ekseriyetine arz olunur. Meclisin 
ekseriyeti müzakereyi kâfi görmezse, müzakereye de
vam edilir. Riyaset, şimdiye kadar kendi tarafından 
müzakerenin kâfi olduğuna dair, ne bir karar teb
liğ etmiş ve ne de böyle bir kararı tebliğ etmek hak
kı nizamisidir; fakat musırren ekseriyet tarafından 
veya Meclisin bir kısmı mühimmi tarafından müza
keresini kifayeti teklif edilir ve bu teklif tahriren 
de teyid edilirse, zarurî olarak reye koymak lazım
dır. Binaenaleyh, bu surette takrirleri de reye koyu
yoruz. («Ekseriyet yok» sadaları.) 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Ekseriyet kâfi görmezse yine müzakereye devam ede
riz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Nec
mettin Molla Bey ve rüfekasının ita ettikleri takrir
le bendenizin takririmde zikrolunan ıslahat noktasın
da müttefikiz. Birisi daha ikazlıdır, birisi daha şid
detlidir. 

REİS — Zöhrap Efendi biraderimiz, şu suretle 
vukubulan müzakere yerine, Adliyenin ve kavaninin 
ve Teşkilat-ı Adliyyenin bir fikri teceddütle ıslahı 

zımnında Nezaret tarafından teşebbüsatta bulunulsun 
diye tebligatta bulunmak suretinde bir temennidir. 
Gelecek devre-i içtîmaiyye kaydından zannetmiyorum 
ki, Zöhrap Efendi biraderimiz de ıslahat-ı umumiy-
yeyi gelecek devre-i içtimaiyyeye kadar ikmal ve ih
zar etsin talebinde bulunsun. Bu muhali temennidir. 
(Gürültü) 

Müsaade buyurun efendim. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Bu
nun için tetkikatı ikmal etsin. 

RUHİ EL-HALİDİ BEY (Kudüs-ü Şerif) — Na
zır Beyefendi hangisini tercih ediyor? 

REİS — Müsaade buyurun. Şimdiye kadar mü-
lahazat-ı umumiyye dermeyan edilmiştir. Nazır Bey 
tarafından da cevap verilmiştir. Mazbata Muharriri 
beyefendi de zaten ne suretle tadilat icra edilmesine 
dair mazbatada izahat-ı kafiye vermiş, Nazır, kendi 
efkârını bu hususta dermeyan etmiş. Azalarla müza
kere dairesinde Nazır, memleketin ihtiyacatına muvafık 
olan cihetlerini nazar-ı dikkate alarak ıslahata devam 
eder. Bu, bir Nazırın vezaif-i esasiyyesindendir. Bina
enaleyh, izahat ve müzakerenin kifayetini reye koyu
yorum. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Zöhrap Efen
dinin takririni kabul eder. 
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REİS — Müsaade buyurun efendim. Adliye büt- ı 
çesinin hey'et-i umumiyyesinin müzakeresini kâfi gö
renler elini kaldırsın. (Eller kalkar.) Lütfen ellerinizi 
indirmeyiniz. Anlaşılamadı. Kâfi görenler ayağa kalk
sın. (Ayağa kalkılır, gürültü.) Ekseriyyet vardır, yok
tur diye orada görüşüp de beni işgal etmeyiniz efen
dim. Lütfen oturunuz. Müzakerenin devamını arzu 
edenler ayağa kalksın. (Ayağa kalkarlar.) Bunda ek
seriyyet yok. Demek oluyor ki, ekseriyyetle müzakere
nin kifayetine karar verildi,] 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Efendim, bendenizin takdim ettiğim takrir gayet mü-
nekkahür ve maksada kâfidir. Zöhrap Efendinin tak
ririnde fazla izahat vardır. İkisi de, netice-i gaye 
ve maksat itibariyle her ikisi de reye konsun. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — O 
halde birleşmiş oluyor. İkisini birden reye vaz edi
niz. 

SERVET BEY (Trabzon) — Onların ikisini bir
den reye koyun. 

REİS — Necmettin Beyin takririni reye koydum. 
Nâ/.ır Bey, muamele-i umumiyyenin ıslahı cihetini na
zar- ı dikkate alırlar diyor. Zöhrap Efendinin takriri 
de bütün ıslahat-ı Adliyyenin altı ayda icrasını temen-
de bütün ıslahat-ı Adliyyenin altı ayda icrasını temen
ni etmiyor. 

ZÜHEYRZADE ABDULLAH SAİP BEY (Bas
ra) Kabil değil efendini. 

REİS — Müsaade buyurun. Bazı arkadaşlarımız 
tarafından verilmiş takrirler vardır; fakat zannederim 
ki bu takrirler fasıllara taalluk ©der. 

HASAN FERHAT BEY (Karesi) — Galip Be
yin bir takriri var. 

REİS — O, fasla taalluk ediyor. 
ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Takrirde zam

mı yazışım, mutlaka zam teklifi teklifi - için değil; 
başka bir teklifim var. O kabul edilmezse bu zam
mı reye koyarsınız. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Fa
sıllara taalluk ediyor efendim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Hayır efendim, 
fasıllara taalluk etmez. Bendenizin esas teklifim, 
mahv-u-isbat tarikiyle Adliye Nezaretince Kayseri'de 
teşkilat icrasının kabul buyurulmasını temenniden 
ibarettir. 

REİS — Efendim, şimdi burada esas itibariyle 
bir zam teklif ediyorsunuz. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Eğer zam teklifi 
olunmazsa, öbür kısmını reye koyunuz efendim. 

Temmuz 1328 (1912) C : 1 

REİS — Sfendim, bu takririn kabul olunup olun
mayacağını reye koyacağım, isterseniz iki takrir yapı
nız. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Tak
rir okunsun, dinleyelim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Zam teklifinden 
vaz geçiyorum, bu ciheti, takrirde, çizeceğim. 

REİS — Şu halde, zam teklif etmiyorlar, yalnız 
Kayseri teşkilatının nazar-ı dikkate alınmasını teklif 
ediyorlar. 

Riyaset-i Celileye 
Etraf ve civarındayi Niğde, Yozgat, Kırşehir gibi 

Elviyede Kazalarına varıncaya kadar yapılmış olan 
teşki!at-ı Adliyyeden Kayseri Sancağının istisnası, aha
li-i mahaliiyyece mucib-i hüzün ve inkisar olmakta
dır. Sekenesinin kesreti ve ticaretinin ve binaenaleyh, 
muamelât-ı sairesinin ve betahsis mesalih-i adliyyesi-
nin vüsatiyle müştehir olan Kayseri Sancağında dahi 
mümkünse Nezaretçe bütçe dahilinde karşılık bulu
narak teşkilat-ı adliyye icrasını temenni ve teklif ede
rim. 

Kayseri Mebusu 
Ali Galip 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Buna hacet yok, 
hepimiz teşkilat istiyoruz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Bir temenni şeklinde kabul edelim. 

REİS — Takriri nazar-ı dikkate alıyor musunuz 
Alanlar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Alınmadı 
efendim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — İzahat vereyim 
etendim. 

REİS — F.eye koydum, izahatınız, takririnizde kâ
fi derecededir. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Bendeniz izahat 
vermedim, burada noksandır. Evvela, takrir sahibi, 
bir kere izah eder, ondan sonra reye konulur/. Alel-
istical reye koymak nasıl olur? Müsaade edin izah ede
yim. (Gürültü) 

Demek ki, esasen yapılması arzu edilmiyor. 
ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bu, Hey'et-i Umu

mi yyeye aittir, Heyetni Umumiyyenin müzakeresi kâ
fi görüldü, bitti. 

ALÎ GALİP BEY (Kayseri) — Teklifim, bütçede 
zam değildir. Çünkü, bütçe dahilinde mahv-uisbat 
suretiyle karşılık yolunda yapılacaktır. 

REİS — Galip Bey, arkadaşlarınız ki, reye vaz 
edilmez. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Olamaz efendim, 
reye vazedilmesi usule muhaliftin 
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REİS — Arkadaşlarınız itiraz ediyor, tekrar reye 
vazedemeyeceğim. Nezaret, nazar-ı dikkate alır, her 
tarafta teşkilat yapmak istiyor. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Hayır efendim, 
Kayseri'nin bütün etrafında, Kazalara varıncaya ka
dar teşkilat yapılmıştır. İşte efendiler, bu memleket
te adalet yoktur, hatta umur-u adliyyede bile adalet 
yoktur. Bir Arnavutluk'ta, Kayseri'de göreceksiniz, 
böyle şey olmaz. Kazalara varıncaya kadar her ta
rafta teşkilat-ı adliyye yapılsın, yalnız Kayseri'de ya
pılmasın. Yalnız Kayseri ortada kalsın, bu adaletsiz
liktir. İşte bunun için, Reis Beyefendi, alelistical ba
na izahat verdirmeden reye koydu, Kayseri'nin hak
kını gasbetti. İşitsin Kayseri, işitsin bütün cihan, bir 
Arnavutluk da, Kayseri'de çıksın. 

REİS — Efendim, Kayseri'nin ehemmiyeti malum
dur. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — İzahat verdirme
den reye koydun. (Gürültü) 

REİS — İzahat, takririnde mevcut, tecavüzatta 
bulunuyorsunuz. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Benim verece
ğim izahatı bilmiyorsunuz, esaslarım, sözlerim var. 

REİS — Efendim, reye konmuştur. 
ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Zaten bütün mak

sat anlaşılıyor.: 
MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Galip 

Bey* Anadolu'nun hangi Vilâyatında teşkilat ikmal 
edildi de, sizin Kayseri'niz istisna edildi? 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Kırşehir, Yozgat 
bütün etrafta teşkilat-ı Adliye vardır, bu ortada kal
mıştır. Hatta Boğazlayan sekiz saat mesafesinde, ufak 
bir kazadır, bir köydür. Kayseri, yetmişikibin nüfusu 
havi bir şehir ve onbeş bin sekiz bin nüfuslu birçok 
köyleri, kurayı muhtevi meskûn ve ticaretgâh bir mem
lekettir. Burada teşkilat-ı Adliyye yapılmadı da, Arap
sun'da, Boğazlayan'da, ötede beride teşkilat-ı Adliy
ye yapıldı. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Galip Bey, müsaade buyurunuz da bir iki söz söy
leyeyim,; 

Efendim, eski Mecliste bulunan rüfeka-yı kiram
dan bazıları tarafından tahattur buyurulacağı üzere 
Meclis-i Mebusanın birinci senesinde bilhassa Liva
larda, Vilayetlerde teşkilat-ı Adliyye icrası meselesi 
mevzubahis oldu ve verilen tahsisata nazaran hangi 
Vilâyet ve Livada teşkilat icrası mümkün olacağını 
Hey'et-i Mebusan teemmül etti. Adliye ve Maliye 
Encümenleri birleştiler. O Livaları da tayin ettiler. 

Sonra, ertesi sene verilen tahsisat gayet az bir mik
tarda idi. Mümkün olduğu kadar serpiştirildi, kami
len ve bilhassa Kayseri gibi ve daha mühim olan Li
valarda yapılamadı. Kayseri mühim değildir demi
yorum, mühim olmakla beraber, orada da yapılamadı. 

MEHMET NURİ EFENDİ (Zor) — Çok mühim 
yerler var Necmettin Bey, yalnız Kayseri mi kaldı? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) - -
Şimdi Kayseri Mebusu Muhteremi tarafından bir tek
lif vukubuluyor. Bu bir temenni mahiyetindedir. Za
ten kendilerine de ifade etmiştim ki, bu bütçenin 
heyet-i umumiyyesinden ziyade, Taşra Vilâyât faslı
na aittir, Zannediyorum ki, dördüncü faslı teşkil edi
yor. Teşkilat yapılan yerlerde, malum-u âliniz, maat
teessüf istatistik mükemmel değildir, bunun hal-i mü-
kemmeliyyete ifrağı senelere mütevakkıftır. Geçen 
şu bir iki seen zarfında teşkilat yapılan mahallerde 
kısmen fazlalık taayyün etmiş ise, onlardan Nazır Bey 
tenkihat yapmak suretiyle Kayseri'de de teşkilatı kıs
men ikmale imkân vardır. Faslı mahsusunda tekrar 
buyurursunuz. Heyetin, bu temenni şeklinde olan tek
lifinizi nazar-ı dikkate alacağını zannederim. Heyet-i 
Umumiyyede bu suretle bahse lüzum yoktur, Faslı 
mahsusunda tekraren teklifinizi dermeyan edebilirsi
niz. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendim, (Gürültü) 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) -
Beyefendi, bu kadar izahat üzerine isticale hacet yok
tur. (Gürültü) 

REİS — Galip Bey, sen Mebus isen, bütün Mebus
lar da aynı surette Mebustur, bu iş bitmiştir. Takrir
leri okuyacağız. 

Riyaseti Celi leye 
Kerkük Sancağının ehemmiyyet ve cesametine ve 

nezaket-i mevküyyesine ve Merkez-i Livanın sekiz bin 
haneyi mütecaviz bulunmasına binaen emsali misillû 
teşkilât-ı Adliyyenin oraca da icrası taht-ı vücûbda 
idiğinden, şimdilik umum Livaca teşkilât icrası müm
kün olamazsa nefs-i Kerkük ile ehemmiyyet ve ne
zaketi, merkez-i Livadan aşağı kalmayan Erbil Kaza
sında bu sene olamadığı takdirde behemehal gelecek 
sene teşkilât icra edilmesinin nazar-ı dikkate alınma 
sını teklif ederiz. 

2 Temmuz, sene 1328 

Kerkük Mebusu Kerkük Mebusu 
Mehmet Ali Bahaettin 

Kerkük Mebusu Musul Mebusu 
Abdullah Mustafa 
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REİS — Bu takriri nazar-ı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Nazar-ı dikkate alınmadı. 

HASAN FERHAT BEY (Karesi) — Beyazıt Me
busu Süleyman Sudi Efendinin de bir takriri var. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Efen
dim, benim takririm teşkilât faslı geldiği vakit okun
sun. 

REİS - Pekâlâ. 
Şimdi fasıllara geçiyoruz. 

Birinci Fasıl 
Adliye ve Mezahip Nazareti 

Birinci Bap - İdare-i Merkeziyye 

Maaşat : 
1. Nazır ve Müsteşar 252.000' 
2. Mezahip Müdürü 163.800 
3. Memurîn-i Nezaret 1.327.800 
4. Dersaadet Mukavelât Muharrirliği 56.400 
5. Müstahdemîn-i Müteferrika 1.135.800 

Birinci Faslın Yekûnu 2.935.800 

HÜSEYİN ULVİ ELENDİ (Gelibolu) — Efen
dim, bu faslın üçüncü maddesinde 39.000 kuruş, be
şinci maddesinde 29.000 kuruş zamaim var. Bundan 
memurin ve müstahdemin ve hademe maaşına zam 
olduğu anlaşılıyor. Lütfen bunu Nazır Beyefendi izah 
buyursunlar. Memurlara zamm-ı maaş mı edildi, yok
sa, fazla memur mu istihdam edildi? 

MEMDUH BEY (Adliye Nâzın) — Memurlara 
zamm-ı maaş icra edilmedi, tensik mucibince verilen 
maaştır. Müteferrika suretiyle verilen muhassasat, ma
aş suretine kalbolunmuş, o suretle hâsıl olmuştur. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) - Hayır 
efendim, memurîn-i Nazarete zammiyyat olduğu an
laşılıyor. Mustahdemîn-i Müteferrika maddesine 
29.000 kuruş zammoiunduğu görülüyor. 

MEMDUH BEY (Adliye Nâzın) — Geçen sene 
Müdevvenât Kalemi 9 ay olarak teşkil edilmiş, bu 
sene 12 ay olmak üzere tahsisat vaz'olunarak bu hale 
gelmiştir. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Memu
rin maaşatına mı efendim? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — Ge-
sen sene, Adliye Nazaretinde bir Müdevvenât Müdî-
riyyeti ihdas olundu. Suret-i ihdas ve tesisi, tarihine 
nazaran 9 aylık tahsisat koymak lâzım geldi. Bu sene 
12 aylık konulmuştur. Öbür memurin ve müstahde
minde gördüğünüz fark da esasen Müteferrika namı 
tahtında yevmiye olarak para veriliyordu. Halbuki 
Divan-ı Muhasebat bunları men'etti. Onlara maaş 
şeklinde para verilmek lüzumu hâsıl oldu. Bundan 
münbaistir. 

MEHMET BAHA BEY (Halep) — Bundan böyle 
bütçeyi Necmettin Beyefendi müdafaa etsin. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) Ben 
de bir Mebusum, müdafaa edebilirim. 

REİS — Rica ederim. Sabık Adliye Nâzın olmak 
münasebetiyle biliyorlar. Başka söz alan var mı? 
(«Ekseriyet yok» sedaları) Efendim, ekseriyet bulun
madığına nazaran arkadaşların teneffüs istedikleri 
anlaşılıyor. Bir çeyrek teneffüs edelim de yine müza
kereye devam ederiz. 

Hitam-s Celse 
Saat : 3.30 
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İKİNCİ CELSE 
Küşad Saati : 4.20 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Hasan Ferhat Bey (Karesi), Feyzi Bey (Diyarbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Adliye Nezareti bütçesinin birinci faslı hakkında 

söz alanlar sözlerini bitirmişlerdi. Nazır Bey de iza
hat verdi. Başka söz isteyen yok. Onun için birinci 
faslı reye koyuyorum. Kabul edenler ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

İkinci Fasıl 
Mahkemei temyiz maaşatı : 
1. Hükkâm 1 842 000 
2. Ketebe 728 400 

İkinci faslın yekûnu 2 570 400 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ben
deniz arz edeceğim. Efendiler, bu ikinci fasıl biraz 
evvel o kadar çok mübahaseyi mucip olan Mahkemei 
Temyiz Heyetinin maaşatıdır. Geçen sene bütçesinde 
konulan zam, bu sene bütçesinde dahi tamamiyle mu
hafaza olunmuş. 

Halbuki geçen sene bütçesinde, sene arasında, ya
ni 3 ay mürurunda tayin olunmuş iki tane mahkemei 
temyiz azası vardı. Kezalik, 2 tane de mümeyyiz var
dı. Bunların tahsisatı geçen sene bütçesinde yalnız do
kuz aylık olarak gösterilmişti. Geçen sene bütçesinde 
bütçe yekûnunu tecavüz etmesin diye vukubulan tak
yide binaen hükümet, o yolda bu bütçeyi getirmiş. 
Encümende de bu noksan gösterdilmemiş olduğun
dan o suretle geçti. 

Binaenaleyh, mahkemei temyiz faslında o geçen 
sene tayin olunan iki aza ile diğer mümeyyizlerin 
maaşatından 3 aylığı noksandır ki, bunun ilavesi la
zım gelir. Bu faslın hükâm madesine 36 000 kuruş 
ve ketebe maddesine 24 000 kuruş ilavesi lazım ge
lir. 

Şu arz ettiğim izahattan anlaşılıyor ki, bu, bir zam 
değildir. Geçen sene yalnız 9 aylık gösterilmiştir. Se
nenin 12'ye ikmal ve iblağından hâsıl olan tefavütten 
ibarettir. Zannederim Meclis buna itiraz etmez. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Rüfekayı Kiram gi
bi çok söylemeyeceğim. (Hayrül kelam ma kalleve-
delle) Şimdi maaşları beyan edilen Mahkemei Temyiz 
Heyeti hakkında epeyce dürüdiraz söz söylendi. Ben 

onlar gibi söylemeyeceğim, fakat mesalihi ibadı o yol
da melabei sıbyan derecesine tenzil eden bu Heyete 
azim teessüf edeceğim. 

İhtimal ki hata etmiş olurlar. Kad yahtaulmerü fi 
fi fetvahilmüctehid) Müçtehit de olsa, hata edebilir. 
Her ne ise. Bu Meclis, mahkemei temyizdir. Bunun 
muadili bir de Bab-ı Meşihatta Meclisi Tetkikatı Se
riye var. Bu Meclis de bir mahkemei temyiz oldu
ğu halde, bunları azası üçerbin kuruş maaş alıyor. 

Halbuki mahkemei temyiz azaları altışarbin kuruş 
maaş alıyor. Demek oluyor ki, Meclisi Tetkikatı Se
riye azasını 3 000 kuruş maaş idare ediyor ve bunlar 
o vazifeyi kemayenbaği ifa ediyor. Nasıl oluyor da 
Adliyeye geçince orada Mahkemei Temyiz Heyeti 
6 000 kuruş alıyor? 

Milletin böyle bir müzayaka çektiği bir zamanda 
müntehiplerin namına ulemasiyle, fudalasiyle, hepsi
nin namına teklif ederim ki, bunların da maaşı üçer
bin kuruş olsun. Reisin maşı 4 000 kuruş olsun. Bun
lara fazla maaş vermek, bunların bu yolda teseyyüp
lerine medar olmak için midir? Maaş verilsin, tenper-
verlik etsinler, ellerine verilen ilamları layıkıyla tet
kik etmesinler, bunlar için ise, diyecek yoktur. Elle
rine geçen ilamları hakkıyla tetkik etmediklerinden 
dolayı yine azim teessüfümle beraber, Nazır Beyefen
diden soracağım ki, bunlar için hiçbir tenbih etmiş 
mi? Bir daha böyle yapılmasın, tekrar etmesin diye 
tenbih etmiş mi? 

HAMİT BEY (Halep) — Reis Beyefendi, Hoca 
Efendiye bir söz söyleyeceğim, müsaade ediniz. Mah
kemei Temyiz gibi alî bir mahkemeyi, bütün mahaki-
min fevkinde ve şimdiye kadar bütün icraatıyla ha-

yi, melabei sıbyan diye tahkir etmek, zannederim hiç
bir sahibi insafın kabul etmeyeceği bir şeydir. Binaen
aleyh bu tabirlerini geri almalarını rica ederim. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Melabei sıbyan tabi
rini, mahkemei temyize demedim, eshabı mesalihin 
işi melabei sıbyan gibi olmuş oluyor dedim. Sui te
fehhüm olmuş. 

REİS — Efendim, Makamı Riyasetten, evvelce 
de arkadaşlarımdan rica etmiştim ki, tenkidat huku-
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ku esasiyedendir. Fakat Heyeti Hâkimenin haysiyeti
ne, şerefine münasip olmayacak sözler söylenmesin. 
Şakir Efendi biraderimiz de ifadelerini tashih etmek 
istediler. Binaenaleyh arkadaşlarıma tekrar rica edi
yorum. Bu suretle müzakere devam etsin. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Ben
deniz diyeceğim ki, mahkemei temyiz azalarına veri
len 6 000 kuruş istiksar olunamaz. Hükkâma ne ka
dar maaş verirseniz katiyyen azdır. Buyurdular ki, 
tetkik atı seriye azalarının maaşı 3 000 kuruştur. Evet, 
bendeniz onlara 3 000 kuruş maaş tahsisine teessüf 
ederim. Bunların da maaşını 6 000'e çıkarmak lazım-
gelir. Bu, Hazinei Devlet ve millet keşke zengin ol
saydı da her bir azaya ikiyüz lira maaş vereydik. Bu 
böyledir. Bu, bir hakikattir ki, inkâr olunamaz. 

Tetkikatı seriye gibi mühim bir makamı alide bu
lunan ve hakayıkı şer iyenin müntehayı hududu olup 
hem midarî hem şerî birtakım hakayıkı keşf ve teşrih 
ve tetkik eden azalara üçerbin kuruş maaş vermeyi 
bendeniz büyük bir kusur addederim. Bu böyledir. 

Bugünkü günde onun tezyidini de rüfekayı kiram
dan rica ediyorum ve onun faslı, ilmiye bütçesi gel
diği vakittedir. Tafsilatını orada vereceğiz. Bunu bil-
münasebe söylüyorum, bu böyledir. Mahkemei tem
yizde birtakım esbabı mesalihin işinin sürüncemede 
kalması acaba oradaki heyetin atalet ve bataetinden 
midir? Yoksa vesaitin noksanlığından mıdır? Bu an
laşılmalıdır. 

Ben diyeceğim ki, gerek İstanbul'da ve gerek taş
ralarda ne kadar mahakim varsa, vesaiti icraiyesi na
kıstır. 

Öyle anlıyorum ki, Mahkeme-i Temyizde birta
kım işler noksan kalmıyor değil, ihtimal, ketebesi 
noksandır ki, bazılarından da işitiyoruz. Bu hep ve
saitin noksanlığındandır. Fakat mahkemedir. Taşrası 
İstanbul'u olmaz. Yalnız Mahkeme-i Temyizi alma
yalım. Taşrada gördüğümüz birtakım İstinaf Mah
kemeleri, Bidayet Mahkemeleri vardır ki, bunların 
da vesaiti noksandır. Bunu inkâr edemezsiniz. Ez
cümle Edirne İstinaf Ceza Mahkemesinde, seneler
ce, îdâma mahkûm olmuş, senelerce başka cerâimle 
haklarında tâkîbât-ı kanuniyye icra edilmekte bulun
muş olan mevkufîn ve mahbûsîn yatmaktadır. Çünkü 
evrak ve ilâmı Kâtipler yetiştiremiyor. Rüesâ-yı 
Mahkeme ve Ketebe, gece, gündüz çalışıyor. Lâyü-
kellifullahu nefsen illâvüsâhâ) Fakat kudreti, takati 
yetişmiyor. Oradaki rüesanın kerrat ve merrât ile 
Makam-ı Nezarete keyfiyeti - arz ettiklerini biliyo
rum. Fakat hiçbirisi is'âf olunmamıştır. Bütçe nok

san imiş! Ne demek? Böyle rûh-u Devlet ve Millete 
taallûk eden mâbihilhayât olan bir nokta-i mühim
de bütçe noksan diyerek elimi bağlayamam. Bu olur 
mu? El, kol olmazsa, ruhun tasarrufu tecellî ve te
zahür eder mi? Etmez. Vesâiti mükemmel olmayan 
Mahkeme, hastadır, iyi iş göremez. Geçmişte ben de 
derdimi Bâb-ı Meşihata anlatamadım. Bu böyledir. 
Yalnız o değil, birkaç Vilâyet bilirim, onlar da böy
ledir. 

REİS — Müsaade buyurunuz. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Devamla) — Ri
ca ederim, söyleyeceğim. İçimde kalıyor, söyleyece
ğim. Hükkâm Ketebenin noksanından bahsediyo
rum. Bir de, Mahkemelerde, iş, iyi görülüyor, sürün
cemelerde kalıyor. Evet, bunun birtakım esbabı var
dır. Nedir bu? Ya iktidarsızlığındandır, veyahut ve
saitin noksanmdandır, veyahut tembellik ve tenper-
verliktendir, fakat muktedir olan, faal olan bir Hâ
kim çalışır, işini görür. Nitekim görüyorlar, Mahâ-
kim-i Adliyyede görüyor, mahâkim-i şeriyye de görü
yor. Görmeyen de var. Bunların ya tab'ında tem
bellik vardır veya iktidarsızlığındandır. Bir meselede 
şüphesi olursa leyte ve lealle ile geçirir, çünkü başı
mızdan geçmiştir. Adliye Nazırı beyfendi olsaydı bir 
şey irad edecektim, («vekil burada» sadaları) Vekil 
var mı? (Elvekilu kel'asıl) Şimdi senelerce umûr-u 
cezâiyye ile iştigal etmiş, senelerce meşgul ve mütev-
aggil olmuş memuriyetin-i Adliyye vardır ki, sonra 
hukuk riyasetine gönderiliyor, katiyyen o zat vazife
yi yapamaz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Efendim bunun Mahkeme-i Temyizle alâkası yoktur. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Devamla) — Efen
dim bunu nerede söyleyeceğim? Dört sözdür bu. 

REİS — Sadet dahilinde söyleyin Sadık Efendi 
hazretleri, Rica ederim sadet haricinde bahsetmeyi
niz. Müzakerât-ı umûmiyyeyi tekrar etmiş oluruz. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Devamla) — Bina-
enalâhâzihî her memuru mütehassıs olduğu mesleğe 
göndermek vecîbedendir. Bunda Nezaretin nazar-ı 
dikkatini celbederim; bundan Devletin, Memleketin 
hukuku muzmahil oluyor, bu böyledir. İkincisi, Mek-
teb-i Hukukta vuku bulan tahsil, hukuk-u Hâki-
miyyete kâfi değildir. 

REİS — (Müsaade ediniz Sadık Efendi hazretleri, 
sadede dair olan teklifimi tekrar edeceğim. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Devamla) — Pe
ki efendim, işte bendeniz diyeceğim ki, noksan olan 
ketebenin hadd-i lâyıkına iblağını teklif ediyorum ve 
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bir de burada noksan maaştan bahsediliyor ya, onun, 
hâli üzere ipkasını veyahut tezyidini talep ediyorum. 
Çok sözüm vardı, olmadı. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Efendim, Mahkeme-i Temyiz hakkında rüfekayı ki
ramdan bir kısmı lehte, bir kısmı aleyhte epeyce 
yüklendiler. Siz bilirsiniz ki, mükemmel Mahkeme, 
mükemmel Hâkimden teşekkül eder; mükemmel Hâ
kimi de zaman yetiştirir. Mevcudu ipkaya mecburuz., 
Bu, istikraz değildir ki başımız sıkıştığı gibi Avrupa' 
ya müracaat edelim, sipariş verelim. Bu Avrupaya 
sipariş olunmaz. Benim bildiğim Mahkeme-i Temyiz 
Heyeti de Hükkâmımızın en mükemmellerinden te
şekkül eylemiştir. Bunlar mükemmel olmakla bera
ber hatâdan salim midirler? İnsandırlar, hatâ eder
ler. Dünyanın en medenî memleketlerinin Mahkeme-i 
Temyizlerinin içtihadında ve aynı mahkemede bazan 
tehâlüf vukubuluyor; ondan dolayı Mahkeme-i 
Temyiz aleyhinde söz söylemeyi bendeniz hak bilmi
yorum. 

Bunların maaşına gelince; bu maaş, bendenizce 
bir Temyiz Hâkimine çok değildir. İyibir iş için iyi 
memur lâzım olduğu gibi, iyi iş isteyen iyi para ver
melidir. Bu kaide her bir umurda carîdir. Bendeniz 
netice-i kelâm olarak şurasını diyorum ki, Mahke
me-i Temyizin aleyhinde söyleyenlerin sözleri mu-
gayir-i sıhattir. Mahkeme-i Temyizi temizlemek lâ
zımdır, ama nasıl temizlemeli? İlgamı eylemeli? bunu 
ilga eylemek, bir kimse, kendi hanesini tanzim eyle-
mediği için yakmasına döner. Bir kimse kendi hane
sini yakmamalı, icabeden ıslahatı, tanzimatı icra et
meli. Islah ve ikmâl eylemeli, bunları meydana koy
malı. Eğer öye bir noksan filan varsa, Nezaret on
ları ikmal eyler. Mahkeme-i Temyizin vücûdu elzem
dir ve bunların aldıkları maaş ta çok değildir, azdır. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Yalnız 
muallimlik etmesinler. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Vazifeleri muallimliktir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Mah
kemede yapsınlar, ilâmları ile yapsınlar. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Efendiler! bendeniz, Adliyye 37 senedir hizmetim 
vardır. Bu hizmet müddetinde istihsal eylediğim ma
lumatın neticesini size müzakerât-ı umûmiye sıra
sında arz etmek isterdim. Şükür, şikâyete müteallik 
değildir, siz Hükkâmın nasıl yetiştirileceğini, Hâkimin 
ne vaziyette bulunması lâzım geldiğini ve Bidayet, 
İstinaf, Temyiz Mahâkiminden hangisinin lağvı lâ

zım geleceğini tezekkür eylediğiniz sırada, bendeniz, 
37 senelik malûmatım neticesini arz etmek istedim, 
muvaffak olamadım, sözüme sıra gelemedi. Binaen
aleyh eğer 37 senelik malûmatımı muhtasaran size 
arz etmeyi münasip görürseniz arz ederim; yok, eğer 
bu fasıl dairesinde söz söyle derseniz ben de kür
süden inerim. 

REİS — Tabiî sadet dahilinde söz söylemek lâ
zım gelir. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Şimdi eshâb-ı mesâlihin işi Mahkeme-i Temyizde 
görülmüyor deniyor. Bu, zannetmeyesiniz ki oradaki 
Azaların iktidarsızlığından filan, hâşâ, bendeniz onu 
hiçbir vakitte demeyeceğim, çünkü bunlar memle
ketin en muktedir zevatıdır. Bendeniz yalnız itiraz 
ediyorum, iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Hem bun
lar Muallimlik ediyor, hem orada Âzâlık ve Reislik 
ediyorlar. Şimdi, rica ederim, içinizde Muallimlik 
eden, mahkemede Âzâlık ve Reislik yapanlar da 
vardır.. Şimdi Muallimlikle bu riyaset işleri, bunlar 
başa çıkan şeylerden midir? Bihakkın talebeye ders 
okutmak için daima talebenin başında bulunup dai
ma derslerle meşgul olmak lâzımdır. Kezalik esbâb-ı 
mesâlihin işini de bihakkın tetkik etmek lâzımdır. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Bu, maarif bütçe
sine aittir. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Devamla) — Bura
da Mebuslar da var, Mahkeme-i Temyiz Azaların 
hepsi Muallim, rica ederim. Şimdi bir kere herkesin 
müsellemidir ki Mahkeme Âzası ve Reisi bulunan 
zatların beyni her şeyden gayet hâlî olmalıdır. Mual
limlik de ne kadar ağır bir vazife olduğunu pek âlâ 
bilirsiniz. Şimdi orada kafasını dumanlatıyor, sonra, 
bu eshâb-ı mesâlihin o mühim işlerine dikkat ede
cek, sonra hüccet tutacak ve birçok zâtlar bunların 
yaptığı ve çıkardığı şeyleri de kendilerine senet itti
haz edecekler; şimdi bu mümkün mü? Eğer maaşları 
az ise, maaşlarına zammediniz, kâfi ise kanaat et
sinler. Buradaki âzalarının, hattâ burada değil, aşa
ğıda da söyleyeceğim, ne kadar Mahkeme Âzası ve 
Reisleri varsa, bunlara Muallimlik ettirmeyin. 

SEYYİT FAZIL BEY (Asir) — Mualim yok. 
İSMAİL MAHİR EFENDİ (Devamla) — Rica 

ederim, ama siz diyeceksiniz ki muallim yok; rica 
ederim, bunlar kadar, bunlardan daha mükemmel 
erbab-ı iktidar sürünüp duruyor. İmtihan açılsın, eğer 
ders hususunda onlardan daha muktedir yüzlerce 
adam bulunmazsa bendeniz insanlıktan istifa ede
rim. 
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SEYİT BEY (İzmir) — İsmail Mahir Efendi! 
Mahkeme-i Temyizde muallimlik eden Mahkeme-ı 
Temyiz Reisi Haydar Efnedidir. Bu, herkesin me-
dâr-ı iftiharıdır. İlm-i Fıkhta onun bir emsali yok
tur; bunu itiraf ediniz, bu bir fazilettir, bizim için 
medâr-ı şereftir, ne için böyle söz söylersiniz? Hay
dar Efendi ki, bu memlekete ettiği hizmeti kimse 
inkâr edemez. 

REİS — Rica ederim. 
İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 

Haydar Efendi gibi adam bu vatanda bulunmaz mı? 
Nasıl bulunmazmış? Rica ederim asıl vazifesini mi 
yapacak, yoksa Muallimlik mi edecek? 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Reis Bey
efendi, sabah celsesinde burada Temyiz Mahkemesi 
hakkında birçok itirazlar dermeyan olundu. Mah
keme-i Temyizin birbirine mütenâkız kararlar ittihaz 
ettiği söyleniyordu, bu fasla ait olduğu için bende
niz ona dair söz söylemek istiyorum. Bendenizin 
tahkikatıma nazaran Mahkeme-i Temyiz, burada hi
kâye edilen meselede yani hükümde karar ittihaz 
etmiş değiliz, ama, meselâ insan karar ittihaz etme
den evvel hatıra birtakım mülahazat gelebilir. Hattâ 
kendilerine bû  bapta zikredilen kararlar var mı, 
sordum, yoktur dediler. Hattâ ismi zikredilen Evli
ya Efendiden sordum, kararlar sebtedilmiş, öyle bir 
karar var mıdır diye sordum, yoktur buyurdular. 

Şu halde, müsvedde halinde bir karar ittihaz 
olunmadıkça ve temyiz edilmiş bir İlâm bulunma
dıkça birbirini münâkız karar verilmiş denilmeme-
lİdİr. Heyet-i celileye burasını arz etmek isterim. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Efendim, Mah
keme-i Temyiz Reis ve Âzalarının iktidarını cümle
miz teslim ederiz. Binaenaleyh bendeniz de kendi
lerine verilen maaşın fazla olmadığını kailim; 
yalnız şu koca bir Osmanlı İmparatorluğunun bütün 
mahakiminden sudur eden İlâmât bu Mahkemede tet
kik olunuyor. İşte bu kadar işlerle meşgul olan bir 
Heyetin Reis ve Zzâları vazife-i munzamme olarak 
Muallimlikle iştigal etmeleri vezaif-i asliyyelerine 
halel getirir; bu suretle de İsmail Mahir efendinin 
fikrine iştirak ederim. 

Binaenaleyh bu Mahkemenin Reis ve Azaları, 
vazîfe-i asliyyeleri ile iştigal etmeli ve fikirlerini 
muallimlikle yormamalıdırlar. 

Ali Osman Efendinin söylediği söze gelince: 
Bendeniz, geçen gün Heyet-i Umûmiyyede söyle
miştim ki Mahkeme-i Temyizin o münâkız karar 

verdiği doğrudur, Ali Osman Efendinin dediği gibi 
değildir. Mahkeme-i Temyiz ol baptaki kararı nak-

ı zederek olbabdaki fikrini Mukavelât Muharririne 
bildirmiştir. Fekk-i haz için bir tezkere göndermiş
tir. Sonra kararı tekar tasdik etmiştir. Mahkeme-i 
Temyiz, evvelce verip, tarafeynin haberdar olduğu 
nakz kararı bugün mevcuttur. Dün Nazır beyin söyle 
dikleri gibi, tashih-i karar suretiyle de tekrar o ka
rar Mahkeme-i Temyiz tarafından nakzedilemez, 
tebdil edilemez ve bu, bizim ahkâm-ı umûmiyyemiz-
dendir. Çünkü bir kişi, kendi fiilini nakza sâî olsa, 
sa'y-i mergubdur. Binaenaleyh Mahkeme-i Temyizin 
ikinci defa olarak verdiği hüküm keenlemyekündür. 
Bugün o hüküm yoktur. Mahkeme-i Temyiz kararını 
vermiştir, Nazır beyefendi eğer vazifelerini ifa etmek 
isteseydi, bu ciheti hallederler, Mahkeme-i Temyize 
ikinci defa olarak sizin verdiğiniz karar hükümsüz
dür derler ve hiç olmazsa böyle Mahkeme-i Tem
yize yekdiğerine münâkız surette kara verilmesine 
sebebiyet veren, elbette o kararı tetkik eden bir Ra
portör vardı, onu tevbîh ederler, yahut tecziye eder
lerdi. Bu hususta Nazır beyefendi vazifelerini ifa et
mediler. Bendeniz de yine bu fikrimde musırrım. 

REİS — Müsaade buyurun, Nazır beyefendi 
bu hususta yapılan takibatın neticelenmediğini izah 
ettiler. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Takibat yok 
ki efendim. Kendileri izah ettiler ki, efendim, Mah
keme-i Temyizce bir nakz kararı verilmiş, sonra tas
dik kararı verilmiş, ikinci kararı hiçtir, yoktur. Mah
keme-i Temyiz bunda hata etmiştir. Çünkü bir karar 
verdikten sonra ikinci bir kararı veremez. Mahkeme-i 
Temyizin hatâsı bildirilmeliydi. Nazır beyefendi, 
Adliyeden yetişmiş ve Adliyede senelerce hizmet et
miş ve sonra Makam-ı nezareti ihraz etmiş bir zât
tır. Kendileri, elbette bunu bilirler. Nazır beyefendi 
kendi tetkikatlarını onaltı, onyedi gün evvel yapmış
lar, bü kadar gün zarfında hiçbir karar verememiş
ler mi? Bendeniz, heyet-i umûmiyyesi hakkında söz 
istemiştim, fakat sıra gelmemişti. Binaenaleyh şimdi 
söylemeye mecbur oldum. Hülâsa, bu babda Nazır 
Bey vazifesini bihakkın ifa etmemiştir. 

. REİS — Rica ederim efendim, böyle heyet-i 
umûmiyyede müzakere olunmuş, müzakeresi kâfi 
görülmüş bahisler böyle her Vakit iade edilirse inti-
zam-ı müzakerâtı hiçbir zaman muhafaza edeme
yiz. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Bendeniz iade 
etmedim, iade edildi. Onun için cevap veriyorum. 
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REİS - Zât-ı âlîniz için söylemiyorum. Umum 
arkadaşlar için söylüyorum. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ben
deniz, encümen namına diyeceğim ki; müzakere-i 
umûmiyyede mevzuubahs olmayan mesaili, ait oldu
ğu fasıllarda mevzubahs etmek doğrudur. Fakat, mü-
zakerat-ı umûmiyye sırasında fasla taallûk etmiş ol
duğu halde, tamamiyle mevzuubahs edilen mebâhisi 
fasıl sırasında müzakere etmek, zannederim muva
fık değildir. Halbuki biz, ihtisar usûlünü umûmen 
kabul ediyoruz. 

Şimdi, Mahkeme-i Temyiz gibi ötedenberi bütçe 
müzakeresi sırasında âzalarının maaşlarını, teşekkü
lünü mevzuubahs etmek doğru değildir. Bunun için 
temennîlar, müzakere-i umûmiyye sırasında olur ve 
onlar da oldu bitti. Binâenaleyh, bütçenin bu birinci 
faslının müzakeresinin kifayetiyle kabulünü teklif 
ediyorum. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Bunların teşekkülünden maksat, esbab-ı mesâlihin işi
ni görmektir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — 
Efendim, iki şeyi birbirine karıştırmayalım. Müsaade 
buyurulursa, muallimlik bahsine de bir cevap vere
yim. Bir kere diyeceğim ki, efendim, bütçe bahsini, 
bütçenin müzakeresini birtakım mesâil-i tâliye ile ta
lik etmek, idame etmek, temdit etmek doğru bir şey 
değildir. Bunun için birtakım temenniler yahut ta
lepler yahut takrirler, bu olabilir;; fakat bu müza
kereyi talik etmek doğru değildir. 

Şirndi bizim muhterem arkadaşlarımızdan birisi, 
Mahkeme-i Temyizde vâki olan hatalardan dolayı 
bir dereceye kadar tenzîl-i maaş teklif ettiler, bu doğru 
değil. Ona bütün arkadaşlarım cevap verdi. Bende
niz tekrar etmiyorum. Binaenaleyh, bu maaş-ı haliy-
yeleriyle ve fakat biraz evvel arz ettiğim zammın o 
zam da bir zarnm-ı sahihten ibaret değil icrasıyla fas
lın kabulünü teklif ederim. Yani, iki hâkimin ve 
dört Mümeyyizin üçer aylık geçen sene bütçede ol
mayan maaşlarının ilâvesi suretiyle faslın kabul 
olunmasını teklif ediyorum. 

REİS — Ne kadar ilâve olunacak efendim? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Alt
mış bin kuruş efendim; Hükkâm maddesine otuzaltı 
bin, yirmidört bin kuruş ki cem'an altmış bin kuruş 
zammıyla bu ikinci fasıl kabul olunsun efendim. 

REİS — Evvelemirde zammı reye koyacağım 
efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Bir 
cihetin tashihini söyleyeceğim efendim. Ali Cenani 
Bey dediler ki; Mahkeme-i Temyizin evvelce verdiği 
karar doğrudur, sonraki verdiği karar yanlıştır. Mah
keme-i Temyizin kararını tenkide Meclisin salâhiyeti 
yoktur. Rica ederim, Mahkeme-i Temyiz kararı doğ
rudur veya yanlıştır diye bir hüküm vermek, salâhi
yetimiz dahilinde değildir. Biz yalnız bu işin takip 
edilmesinden dolayı Nezâreti muâhaze ederiz. Fakat 
evvelki kararı doğrudur, sonraki kararı yanlıştır de
mek muvafık olmaz. Binaenaleyh, bu yolda ifadele
rinin tashihini talep ediyorum. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Efendim, Mahkeme-i Temyizde bulunan gerek Reis, 
gerek Azaları, muallimlik ettiklerinden dolayı vazîfe-i 
asliyyelerine halel îrâs ederek Muallimlikten menleri 
hakkında rüfekadan bazılarının takrir takdim ettik
lerini görüyorum ve anlıyorum. Bu takriri veren 
arkadaşlarımızın, bu hususta hem hakkı var, hem 
yok. Mahkeme-i Temyiz, hakikaten Mahâkimin fev
kinde ve vazifelerinin ehemmiyeti itibariyle ve Adli
ye hizmetinde pek çok seneler bulunmuş olmak nok-
ta-i nazarından haiz oldukları liyâkat ve iktidar iti
bariyle bunların Dârül Fünûnda, ihtisasları derece
sinde Muallimlik etmeleri lüzumuna şiddetle kaailim. 
Aksi takdirde, Mekteb-i Flukuktan arzu ettiğimiz de
recede talebe yetişmediğinden dolayı, her vakit ettiği
miz şikâyetlere bir de kâfi derecede tecrübeli Muallim 
bulunmadığından dolayı edeceğiz. Ve bu itibarla, 
muallimsizlikten de bittabi netice itibariyle mutazar
rır olacak, talebe ve memlekettir. Onun için bu ka
bil erbâb-ı lika yatı, erbâb-ı faz-lu-kemâİİ İhtisasları 
dairesinde Âli Mekteplerimizde vazife-i asliyeleri
ne mani olmayacak derecede muallimlik etmelerini 
pek tabiî görüyorum. 

Ezcümle; isimden bahsetmek istemem, fakat mev
zuubahs edildiği için söylüyorum ki, Haydar Efendi 
Hazretleri, bugün hakikaten memleketimizin iftihar 
edeceği eâzım-ı ulemâdandır ve Mecelle namıyla 
vücuda getirdiği eser, cümlemizin ve bizden sonra 
geleceklerin de pek çok vâsî bir surette istifadelerini 
temin eder bir eser-i âlîdir. Binâenaleyh, bu daire-i 
ihtisas dahilinde Mekteb-i Âlîde, Mekteb-i Hukukta 
ve Mekteb-i Mülkiyyede Muallimlik etmelerini pek 
muvafık görürüm. Yalnız o Muallimlik, ihtisas dahi
linde ve bir derece-i mahdûdede ve vazife-i asliyye-
sini ihlâl etmeyecek mahiyette ise, vazife-i asliyye-i 
resmiyyesi nokta-i nazarından mazarrat hâsıl olaca
ğında şüphe yoktur. Bu cihetler ise, yani vazîfe-i as-
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liyyesıni ihlâl etmiyor mu? O Reis ve Âzâyı bu su
retle Muallimliği ihtiyarda muztar bırakacak surette 
lâzım gelen icrââtı Nâzır-ı mes'ul, deruhde etmek 
iktizâ eder. Nâzır-ı mes'ûl olan beyefendi bu ciheti 
düşünür. Ve Mahkeme-i Temyizin deminden beri 
mevzuubahs ettiğimiz yekdiğerini münâkız kararı, ha
kikaten kendilerinin vazife-i asliyyelerine riâyet et
mediklerinden tevellüt ediyorsa ve bunda da bir 
maksatları mevcut ise, ayrıca tahsisat itâ ederler. Ve 
maahâzâ onu da bilmeliyiz ki, bu tenâkuz-u karar
dan mutazarrır olan zâtın hakk-ı istikası var. Biz 
kendimiz burada Mahkeme-i Temyizin şu muame
lâtını söylediğimiz zaman eshâb-ı mesâlihin alâka
dar olan zâtın hakk-ı şikâyetini düşünmüyoruz, o da 
şikâyet edebilir. Binâenaleyh, Muallimlik nokta-i 
nazarından vazife-i asliyyelerini men, ihlâl ettiği 
takdirde bunun men ve temdidinin Nezâretçe na-
zar-ı dikkate alınması hakkında arkadaşlarımız bir 
teklif yaparsa, isabet etmiş olurlar. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Yok, 
müsaade ediniz; biz takrir verdik, izah edeceğiz; tek
lif bizimdir, cevap vereceğiz. 

REİS — Takriri reye koyacağımız zaman izah 
edersiniz. 

SERVET BEY (Trabzon) — Bendeniz de Mah-
kcme-i Temyiz Â/âlarının Muallimliğe olan rabıtası 
hakkındaki fikrimi söyleyeceğim. Yalnız şurasını bil
meliyiz ki, her memurun vazifesi, işgal ettiği sandal
ye nisbetinde mühimdir, yalnız Mahkeme-i Temyize 
ait değildir. Halbuki, bizden evvelki Meclis, Muha
sebe-! Umûmiyye Kanununda böyle bir madde ka
bul etmiş ve fakat erbâb-ı ihtisasın az bulunduğunu 
ve ekserisi devâirde ve Nezâretlerde memur oldu
ğunu nazar-ı teemmüle alarak Mekâtib-i Alîyeyi 
bunlardan mahrum edersek, intizâr edilecek fevâidin 
iktitaf edilemeyeceğinden, memnuniyetle Muallimliğin 
içtimâini mubah addetmişler. Memuriyetle Muallim
liğin tevhidi hakkında bendeniz de Beyefendi Haz
retleriyle müttehidim. Yalnız, Mahkeme-i Temyize 
hasredilmemeli. Muallimlik ile memuriyet içtimâ et
mesi suretiyle madde-i kanuniyye tashih edilmelidir. 
Yahut, o madde ortadan kaldırılmalı, hiçbir memu
ra Muallimlik verilmemeli, Yok, terviç buyurulursa, 
bazı kuyûd ve şurût dairesinde bu zarurîdir ve lâzım
dır. 

Beyefendi Hazretlerinin sözlerine tamamiyle iş

tirak ederim. 

j HASAN SEZAİ BEY (Cebelibereket) — Memu-
I riyet ile Muallimliğin içtimaını burada tetkik etmeyi 
ı hiç münasip göremiyorum. Bu mesele, bir devam

dan ibarettir. Devam ise, tanzimden ibarettir. Gerek 
Mahkeme-i Temyiz Azası, gerek memurin saire va
zifeleri başına gelmeye mecburdur. Bunu temin et
mek doğrudan doğruya Nazıra aittir. Yalnız, Mekâ
tib-i Âliyede Mualliminin idâmesi bir zarurete müs
tenittir. Filhakika, mümkün olsa, Maârif Nezâreti, 
birçok Muallimleri tefrik ve tahsis etse, onları me
muriyetten alacağı maaştan müstağni kılsa memle
ket için pek iyi olur. Fakat bugün buna imkân yok
tur. Bu hâl, zarurî olarak devam edecektir. Yalnız, 
vaktiyle devam ve intizamı temin ve vazife-i asliy
yelerini rüyet ettirmek Adliye Nazırına aittir. Teklif 
edilen zammı kabul etmek ve Mualliminin tefrikinin 
kaabil-i imkân olup olmadığını Maârif Nezâretinin 
bütçesini teklif ederken müzakere eder, orada bir ka
rar veririz. Ben de diyorum ki, Mekâtib-i Âliyede 
bulunan memurinin de büsbütün oradan ayrılmaları
na Maârif Nezaretince imkân var mı, yok mu, bun
ların yerine muallim bulunacak mı, bulunmayacak 
mı? («Bulunur» sedaları) Bulunmuş olsaydı, geçen 
sene İdâdî'de memur Muallimler bulunmazdı, ielâdi' 
deki memur muallimler çıkarıldı. Mekâtib-i Aliyedeki 
Muallimler ipka edidi. 

REİS — İsmail Mahir Efendi, takririniz var. 

HASAN SEZAİ BEY (Devama) — Mekâtib-i 
Âliye Muallimlerini tefrika imkân olup olmadığını ve 
ayrıldığı takdirde lüzumu kadar Muallim bulunup 
bulunmayacağını Maârif Nezareti bütçesini tetkik 
ederken münakaşa ve müzakere edeceğiz. Binaena
leyh, bu bahsin, o bütçenin müzakeresine tâlîki ve 
teklif edilen zamâim Adliye Nezâreti evvelce niçin 
koymamıştır? Yoksa, masârif-i sairesi arasında mı 
konmuştur? Bunu sual edelim. 

ADLİYE MUHASEBECİSİ — Esasen, 1328 se
nesi bütçesine konuldu efendim. 

ıMEHMET TALÂT BEY (Ankara) — Usûl-ü mü
zakereye dair, istenilen sözlerin tercih olunacağı Ni
zamnamemiz iktizasındandır. Adliye Bütçesi kanunu, 
bir teşkilâta tâbi olan bir bütçedir. Mahkeme-i Tem
yiz maâşâtı, Muallimlik meseleleri, ötedenberi hal
lolmuş mesâilden iken, ikinci faslın bu maddesine 
takriben yarım saatten fazla meşgul olmamız, bu hu
susta bizi Mahkeme-i Temyizi millet nazarında tec-

•rîm edecek ahvâldendir. Eğer vaktimiz fazla ise, Mil
letin nef'ine hizmet edecek birçok kanun lâyihaları 
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duruyor; ruznameye geçmiştir; eğer vaktimiz nok-
sansa, vazifemizi bir ân evvel bitirelim. Şu sıcaklar
da durmayarak, münasip bir zamanda Meclisi tatil 
ederek gidelim, herkes işiyle gücüyle meşgul olsun, 
bu sözleri söylemeyelim. 

Şimdi bundan bir netice çıkarıyorum: Heyet-i 
umûmiyyelerde söylenen sözlerin burada tekrar edil
mesi de, heyet-i umûmiyyede söylenen sözlerden de 
bir menfaat, bir semere hâsıl olmadığındandır. Bina
enaleyh, bundan böyle heyet-i umûmiyyede söyleye
ceğimiz sözleri taksim edelim. 

!Bir de, ihtisası olan zevat söz söylesin. Bendeniz, 
bir Mülkiye memuru olmak haysiyetiyle Adliye büt
çesinde bu kadar erbâb-ı hukuk dururken bir kelime 
söylemedim. Erbab-ı ihtisastan, Mazbata Muharir-
leri müstesna olmak üzere, erbab-ı ihtisastan olma
yanlara beş dakikadan fazla söz vermemek üzere 
bir karar vermenizi rica ederim. («Olmaz» sedaları) 

REİS — Efendim, usûl-ü müzakere hakkında söz 
isteyerek, arkadaşlarımız, Nizamnamenin haricinde 
birtakım teklifatta bulunuyorlar, O teklif, zannede
rim tahrirî surette olmak ve Meclisin kararına ikti
ran etmek lâzımdır. Onun için bir takrîr verilsin ve 
o vakit beyân-ı iddia edersiniz, takririnizi müdafaa 
edersiniz. Binaenaleyh, herkes kalkıp da usûl-ü mü
zakere hakkında söz söylemek isterse, Nizamnameye' 
muvafık olmadığından müzakere edilip bir kanun 
şeklini alamaz. Ve binaenaleyh, kuvve-i tatbikiyyesi 
olmaz. Bunun için bu gibi şeylerle beyhude vakit 
kaybetmesek daha iyi olur. 

SEYYİT AHMET KEBSÎ EFENDİ (Yemen) 
— Efendiler, mâlûm-u ihsânınızdır ki, bizim Mec
liste gerek evvelki dört sene ve gerek bu seneden 
iMebusîn-i kiram vardır. Her vakit de, Şubelerde iç
tima ettiğimiz vakitte birbirimize çok söylediğimiz
den şikâyet ediyoruz. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Herkesin derdi 
var, durduramazsınız, söylerler. 

SEYYİT AHMET KEBSÎ EFENDİ (Devamla) 
— Bakıyorum ki, bir mesele için bir gün mütemadi
yen söylüyoruz. Şimdi Adliye Bütçesi geldi. Heyet-i 
umûmiyyesi hakkında hepiniz söylediniz, hepimiz 
de sözlerinize iştirak ettik. Şimdi sıra fasıllara gel
di. Her türlü sözlere başlandı. Heyet-i umûmiyye 
müzakeresine yeniden intikal ettik. 

Temyiz faslına gelince: Malûmunuz ki, Temyiz 
Mahkemesi bir hatâ etti ve o hatânın şimdiye kadar 

söylenen sözler gerek Nezaret ve gerek Hükkâm 
haklarında büyük bir tevbih oldu. Çünkü enzâr ı 
umûmiyyede Meclis-i Mebusanın tenkîdâtına mâruz 
kaldılar. Elbette gazetelerde, Takvîm-i Vakayi'de 
yazılacak; şimdiye kadar olan Heyet-i Hâkimeyi tah
kir etmeyelim. Elbette onların da haysiyetleri vardır. 
Bunların hakkında her şey söyleniyor. Onun için 
rica ederim ki, bu fasıl hakkında müzakereyi kâfi 
görelim. («Kâfi» sadaları) Ve Muallimler hakkında 
Necmettin Molla Beyin fikrine iştirak ederim. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler el
lerini kaldırsın.. (Eller kalkar) Müzakere kâfi gö
rüldü efendim. 

Bir zam teklifi var idi. 
ALİ CENANİ BEY (Halep) — Zam değil, tas

hih efendim. Üç ay olarak Hükümetin munzam 
olan teklifini Zöhrap Efendi buraya geçirmeyi unut
muş. 36.000 kuruş birinci Hükkâm maddesine, 
24.000 kuruş ikinci Ketebe maddesine ki, cem'an 
'60.000 kuruş ediyor. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
1327 senesinde var mı? 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — 1327 senesinden 
üç ay geçtiği için dokuz aylık koymuşlar 1328 sene
sine tamam tahsisat konacak. 60.000 kuruş ilâvesi 
icap ediyor. 

REİS — Efendim, Mazbata Muharrirlerinin ver
diği izahat veçhile 60.000 fazla ilâve edilmek lâzım 
gelirken sehven ilâve edilmemiş, üç aylığı noksan 
kalmış. Bu 60.000 kuruşun ilâvesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul olundu 
efendim. 

HASAN FERHAT BEY (Karesi) — Şu halde 
faslın yekûnu 2.630.400 kuruş ediyor efendim. 

REİS — Efendim, yekûnu, bu suretle ilâveyle 
birlikte kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kal
kar) Kabul olundu efendim. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Takriri reye koymadınız Reis Bey. 

REİS — Efendim, bu takririn yekûn-u umûmîye 
tesiri var mı? Olmadığı için fasıldan sonra okuyaca
ğız. 

Riyaset-i Celileye 
Mahkeme-i Temyîz gibi ehemmiyeti müstağni-i 

arz olan bir Mahkeme Reisi ve Azasının, vazâif-i as-
liyyelerine hasr-ı evkât etmeleri ehem ve elzem ve 
maaşları müstevfâ olmakla, vazaif-i munzamma ka
bilinden olan Muallimlik ile iştigali münasip olma-
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dığından Muallimlikten menlerinin Adliye Nezareti
ne tavsiyesini Heyet-i Umûmiyyeye teklif eyleriz. 

Halep Mebusu Denizli Mebusu 
Ali Cenani Sadık 

Sivas Mebusu Kastamonu Mebusu 
Mustafa Ziya İsmail Mahir 

REİS — Bu takriri nazar-ı dikkate alanlar elle
rini kaldırsın... 

MEHMET SADİK EFENDİ (Denizli) — Yok. 
Bir parça izahat vereyim. Mahkeme-i Temyiz Reisi 
onbin kuruş maaş alıyor, Âzâlar aîtıhin kuruş alıyor. 
Bunlar Muallimlikte bulunsun demek, faz'î a para 
alsın demektir. Eğer bugünkü günde Mecelle'yi o 
kürsüde okutacak dört kişiden başka kimseye yok 
ise ben teessüf ederini. İki karpuz bir koltuğa sığ
maz. Burada milletin hukuku var. Milletin hukuku
na halel geliyor. (Gürültü) 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Bu memlekette 
Haydar Efendinin yazdığı kitap gibi kim yazmıştır? 

MEHMET MÜNİR BEY (Çorum) — Deminden 
Necmettin ve Servet Beyefendilerin izah ettikleri 
veçhile memurinin ve Mahkeme-i Temyiz Rüesâ ve 
Azasının Muallimlik etmemeleri hakkındaki takrir 
bir tetkike müstenit olmasa gerek. Çünkü memuri
yetle Mekâtib-i Âliye Muallimliğinin içtimai cevâz-ı 
kanunîye makrundur. Eğer bunların Mekâtib-i Âli-
yedcki Muallimliklerinden dolayı vazîfe-i asliyyele-
rine halel geliyorsa, devam edemiyorlarsa, işleri teah-
hura uğruyorsa teklif, nazarı dikkate alınabilir. 

Yoksa, Necmettin Beyefendinin de söyledikleri 
veçhile birtakım erbâb-ı kemâl ve ihtisasın malûmat 
ve faziletinden mekteplerde bulunan talebeyi bilâ-tet-
kik mahrum etmek doğru olamaz. Mahkeme-i Tem-
yîz Rüesâ ve Hükkâmmın ve sair memurinin Mekâ
tib-i Âiiyede Muallimlik etmeleri muhdes bir şey de
ğildir. ıKadîmen böyledir ve yalnız Mahkeme-i Tem
yiz Rüesâsına, azasına müh tas değildir. İmâen bah
sedilen zatların fazl-u-kemâlleri memleketçe müsel
lemdir. Memurinden olan erbâb-ı ihtisasa böyle 
u-lûm-u âliyeyi tedris edebilecek zevata verilecek pa
ra, onları memuriyetten, şâir vesâit-j maişet tehar-
rîsinden müstağni edecek derecede bulunmalı. Hal
buki bugün Mecelle dersinin Mekteb-i Hukuktaki 
maaşı zannederim 1000-1200 kuruş derecesindedir ki, 
saat itibariyle bir ücret veriliyor. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Saati 75 kuruş. 
MEHMET MÜNİR BEY (Devamla) — Şimdi 

birtakım erbâb-ı fazilete Mekteb-i Hukukta veya 
diğer âlî bir mektepte, sen şu dersi okutacaksın, baş

ka bir işle iştigal edemezsin dersiniz, onlar katiyyen 
bu Muallimliği kabul edemezler ve kabul etmemek
te de mazurdurlar. Hattâ Maarif Nezâreti, bir züm
re-i muallimin vücuda getirmek istiyor; fakat tahsi
satı kifayet etmediğinden dolayı, bu hâli, zarûreten 
kabul ediyor. Evvelce geçen veyahut evvelki sene 
Mekâtib-i Rüşdiyye ve İdâdiyyedeki Muallimlerde 
kısmen memurinden intihap olunmakta iken, Maarif 
Nezâreti yalnız oralarda Rüşdiye ve İdâdîde bir 
zümre-i muallimin vücuda getirerek memurinden 
olan mekâtip Muallimlerini Muallimliklerden men' 
etti'. 

Fakat Mekâtib-i Âiiyede bunun için imkân yok
tur. Hâl-i hâzırının devamında zaruret vardır. Böyle 
bir Mahkeme-i Temyiz Reisinin veya Âzasından bir 
zât-ı mütehassısın mekteplerden birinde haftada bir 
veya birkaç saat ders okutması vazife-i asliyyesine 
bir mâni teşkil etmemiş iken, ceffelkalem bunun va
zifesi ile Muallimliği içtima edemez. Muallimliği 
men'edilsin demek doğru olamaz. Deminden İsmail 
Mahir Efendi, bizim memleketimizde yüzlerce böy
le erbâb-ı fazilet vardır dediler; inşallah doğrudur. 
Halbuki biz, her şû'oe-i Hükümetle, her şube-i fende 
kaht-ı ricalden şikâyet ediyoruz. 

Eğer memleketimizde bu kadar erbâb-ı fe/.âil var
sa, devâir-i Hükümetin muamelâtında bizleri ve mil
leti memnun ve müreffeh edecek esbab husule gelir. 
Maatteessüf erbâb-ı fazilet, dedikleri kadar çok de
ğil, bilakis az ve adetleri mahduttur. Şu mâruzâtıma 
nazaran bu takririn kabulü doğru olamaz zannede
rim. Mahkeme-i Temyiz Hükkâmı ve memûrîn-i 
Adliyye hakkında muvâfık-ı hak ve insaf olmayacak 
sözler de söylendi. 

Vâkîâ her sınıf memurinde olduğu gibi. memû
rîn-i Adliyye arasında da vazifesini îfâ edemeyen 
veyahut sû-i istimal eden bulunabilir. Fakat bununla 
beraber o meslekte hakikaten iktidar ve iffetiyle te-
meyyüz etmiş birçok Hükkâm ve zevat da vardır. 
Rüfeka-yı Muhteremenin insaflarına müracaat ede
rim. Hükkâmtmız arasında hepimizin dâ ;re-i intiha-
biyyelerindeki memûrîn-i Adliyeye meyanmda nice 
erbâb-ı iffet ve iktidar var. 

Bunu-hepimiz biliriz. Bazı memurların münase
betsizliklerinden dolayı öyle umûmî surette bütün 
memurin ve Hükkâm-ı Adliyyeyi müteessir ve iz-
zet-i nefislerini cerîhadar ve onları me'yus edecek 
surette söz söylemek doğru ve muvafık değildir ve 
olamaz. («Kâfi» sadaları.) 
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MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Takrir 
sahibi söyler. Müzakere kapısı açılmaz. 

REİS — Efendim, tadil tekliflerinde teklif sa
hibi söyler. Bir de Mazbata Muharriri mukabele 
eder, re'ye konur. Fakat bu usul tadil tekliflerinde-
dir. Böyle verilmiş olan ve hiçbir madde-i kanuniy-
yenin tadilini tazammun etmeyerek alelıtlak veril
miş olan takrirler üzerinde müzakerenin o suretle 
cereyan etmesi hakkında Nizamnamede hiçbir sara
hat yoktur. Yalnız bu meselede bir noktayı Heyet-i 
Umumiyyenin nazar-ı dikkatine arz edeceğim. Bu 
Muallimlik meselesi de deminki fasılda müzakere 
edildi ve müzakere kâfi görüldü. Yalnız bu ciheti 
Heyet-i Umumiyyenin nazar-ı dikkatine arz ede
rim. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Bu, bir kanunu tadil 
demektir. Bu, bir madde-i müstakilledir, mevcut 
bir kanunu tadildir. Bu ise, böyle bir takrir ile ol
maz. Çünkü bir kanunu tadildir. Bu ciheti de na
zar-ı dikkate arz ederim. Böyle bütçe müzakeresi 
arasında verilen bir takrire eller kalkmakla iş ol
maz. Lâyihası yapılır, encümene gider, ruznameye 
girer, mevcut olan madde o suretle tadil olunur. 
Çünkü memuriyet ile Muallimliğin içtima edip ede
meyeceği hakkında kanun var. 

REŞİT TALİ BEY (Havran) — Maarif Bütçe
sinin müzakeresi esnasında tezekkür edilsin. Zaten 
birçok söylenecek sözler de vardır. Bu halde Maari
fe dc dokunuyor. Maarif Bütçesinde nazar-ı dikkate 
alınsın. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — İn
safınızı rica ederim. Yahu şu paraları bu memurla-
re ne için veriyoruz? Saçı bitmedik yetimlerin, birçok 
dul kadınların, bu fukara milletin işlerini tesviye et
sin için birtakım adamlara maaş veriyoruz. 

REİS — Efendim, bunlar hep söylendi İsmail 
Mahir Efendi, tekrar etmeyin. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Devamla) — Efen
dim, biz buraya eshab-ı mesalihin işini görmeye gel
dik. Bunların vakitleri yoktur. Çünkü Muallimlik edi
yoruz diyorlar. Yoksa iktidarı için, başka şey için 
bir şey demiyoruz. Maaşlarını alsın. Yalnız diyor
sunuz ki, erbab-ı ihtisasımız yoktur, muallimlik ede
cek adam yoktur. Bir müsabaka imtihanı açın. 

Ben. size temin ederim, en babayiğit dediğiniz 
Haydar Molla gibi birçok kimseler çıkmazsa kolu
mu keserim. Bir de Maarif Nezareti, Heyet-i Umu-
miyyeye teklif etti, meslek-i Buallimin tekilini istedi. 
Bu da Meclisçe kabul olundu. Rica ederim, biz er-

bab-ı mesalihin işini mi göreceğiz, yoksa böyle bir
takımlarını doyuracak mıyız? Bunlar muallimlikte 
bulundukça devaire gelmiyorlar, işlere bakmıyorlar, 
maiyetlerinde bulunan memurlar da gelmiyorlar. Ri
ca ederim, bir keer gidiniz de tetkikat yapınız. Es-
hab-ı mesalihin işi yüzüstü kalmıştır. Mühendis Mek
tebi, Ziraat Mektebi vesair mekâtibe, gidin, görün; 
onlarda da böyle memurlar muallimlik ediyor. Sıra
sı gelince onlar için de söyleyeceğim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ben 
de söyleyeceğim, bir hakkı müdafaa edeceğim. 

REİS — Size gelinceye kadar çok kişi var. Söz 
Cenani Beyin. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Mahkeme-i Tem
yiz Reisi ve Âzalarının muallimlik etmeleri hakkın
daki teklifimiz re'ye konsun. («Müzakere kâfi gö
rüldü» sadaları) 

REİS — Şimdi arkadaşlar, memuriyetin, Muallim
lik ile içtima etmesi caiz olduğuna dair bir madde-i 
kanuniyyeden bahsettiler, Eğer böyle bir madde-i 
kanuniyye mevcut ise, o madde-i kanuniyyede bir 
tadil teklifi olacaktır. 

SERVET BEY (Trabzon) — 1325 senesi Usul-ü 
Muhasebe Kanununda bu babta bir madde var. 

REİS — Eğer böyle bir kanun sarahaten varsa, 
bu kanunda tadil teklifi demektir. Binaenaleyh, o 
halde, onu, o kanunu tadil suretinde teklif edilmek 
lâzım gelir. Binaenaleyh takrir he'ye konmak lâzım 
gelir. 

Fasla giriyorum. («O kanun» yok sedaları) 
EŞREF BEY (İsparta) — Meclisin kararı var, 

ben biliyorum. (Gürültü) 

MEHMET MÜNİR BEY (Çorum) — Yalnız 
Mahkeme-i Temyizde değil, Devair-i sairede Bida
yet ve İstinaf Azaları meyanında da vardır. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Reis 
Beyefendi, Maarif bütçesinin hin-i müzakeresinde 
nazar-ı dikkate alınmak üzere takririmiz şimdilik te
hir edilsin, r 

REİS — Bu takririn, Maarif bütçesinin hin-i 
tetkikinde müzakere edilmesini teklif ediyorlar. 
(«Muvafık» sedaları) O suretle kabul edildi efen
dim. 

Riyaset-i Celileye 
Tesri-i mesailih-i ibad için Mahkeme-i Temyiz, 

Hukuk ve Ceza Dairelerinin bila-zam ikişer Daireye 
taksimini ve İstida Daresinin lağvı ile o Daire heyet-i 
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muhteremesinin maaketebe Seyyar Müfettiş şekline 
ifrağını teklif ederim. 

3 Temmuz, sene 1328 
Beyrut Mebusu 

Misbah 
REİS — Bunlar, Teşkilat Kanununa ait şeyler

dir; böyle takrirler teşkilatın altını üstüne getiriyor; 
bu olur mu? Bunu, birkaç defalar Heyet-i Aliyye-
nin nazar-ı dikkatine arz ettim. 

Bu takriri kabul edenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Reddedildi. 

Şimdi üçüncü fasla geçiyoruz. 
Üçüncü Fasıl 

Muhtelit Ticaret Mahkemesi Maaşatı 
1. Hükkâm 231.000 
2. Ketebe 115.200 

Üçüncü Faslın Yekûnu 346.200 

REİS — Söz söyleyecek var mı? («Hayır, hayır» 
sedaları) 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bendeniz bir iki 
söz söyleyeceğim. Bu müzakerede Nazır Beyefendi
nin bulunmasını arzu ederim. Çünkü, Heyet-i Umu-
miyyeye arz edeceğim şeylere kendisinin cevap ver
mesi lâzım gelir, onun için sözlerimi kısmen tayyet
meye mecbur oluyorum. 

REİS — Heyet-i Vükelanın içtimai varmış, Na
zır Beyefendiye haber vermişler, gitmeye mecbur 
oldular. 

MEHMET BAHA BEY (Halep) - Vekili ten
vir eder ve kendileri de Takvim-i Vakayide okur
lar. 

MEHMET MÜNİR BEY (Çorum) — Hiç ol
mazsa Müsteşarı göndermeliydiler. Muhasebeci Bey, 
yalnız umur-u hesabiyye için söyleyebilirler, teşkilat 
hakkında bir şey söyleyemezler. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Şu üçüncü fa
sılda gördünüz ki, Muhtelit Ticaret Mahkemesi var
dır. Bu Muhtelit Ticaret Mahkemesinin ehemmiye
tini rüfekadan bilmeyen yoktur. Burada istihdam 
edilecek Hükkâmın, daima ecnebilerle temasta bulu
nacaklarından, hakikaten İlm-i Hukukta tecrübedide 
ve Devlete uzun müddet hizmetle takarrür etmiş ze
vattan olması icap eder. Böyle olduğu halde, Nazır 
Beyefendi, bu Mahkemenin Riyasetine bir zat tayin 
etmişler. O zatın iktidarı yoktur diyemem; fakat tec
rübesi noksan ve terfi sırası gelmemiş olan bir zat
tır. Geçende de bu bütçenin heyet-i umumiyesi zar
fında arz ettiğim veçhile, işte bu Hükkâmın inti-

habındaki isabetsizliğe bir delildir. Ne ise, o zatın 
o Mahkeme Riyasetine tayin edilmesinin esbabı 
vardır. Nazır Bey burada olmadığı için bu bahsi 
söylemeyeceğim; yalnız bunu delil olarak söylüyorum. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Bendeniz, Muhtelit Mahkemeler hakkında bir şey 
söylemeyeceğim. Yalnız, Hükümetin nazar ı dikka
tine bir şey arz edeceğim ki, oldukça ehemmiyeti var
dır. Vakıa, bu bir teklif-i kanunî gibi görünüyor ama 
değildir; çünkü olamaz. Burada, kanun şeklinde 
yapsak da, elimizde değildir. Malûm-u âlileridir ki, 
Muhtelit Ticaret Mahkemeleri, Kapitülasyonların ne
ticesidir. Ve bu Mahkemelerde iki ecnebi ve üç Os
manlı Âza bulunur ki, ecnebilerle Osmanlılar bey
ninde tahaddüs eden davaları rü'yet eder ve yine ma
lûmdur ki, bu davalarda müddei olanlar, yine ec
nebilerdir. Bu Mahkemeler, hususî bir usul-ü muha
kemeye tabidir ki, Mahakim-i sairede mevki-i icraya 
vaz'edilmiş olan usul-ü muhakemeden büsbütün fark
lıdır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
— Emanuelidi Efendi Hazretleri, müsaade buyurur
sanız bir kelime söyleyeceğim. 

EMANUEL EMANUELİDİ ELENDİ (İzmir) 
— Buyurun efendim. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) -
Efendiler, hissolunuyor ve görülüyor ki, bu bütçe 
müzakeresinde, gerek intihabata ve gerek Nezaretin 
sair muamelât-ı esasiyye ve yevmiyyesine müteallik 
birtakım mebahis tekevvün ediyor. Nazır Beyefen
di tarafından vekâleten Muhasebeci Bey burada bu
lunuyor. Fakat Muhasebeci Bey, umur-u hesabiyye 
ve erkanı hakkında size icap eden malûmatı vere
bilir ve zaten kendileri, Maliye Nezareti tarafından 
tayin olunmuşlardır. 

Binaenaleyh, bize sair hususat hakkında malûmat-ı 
kâfiye ita edemezler. Onun için Nazır Beyefendi, 
Fîeyet-i Vükelâda bulunuyorlarsa Nezaret erkânın
dan Müsteşar veya Umur-u Cezaiyye ve Hukukiyye 
Müdürleri gibi muamelât-ı Adliyyede doğrudan doğ
ruya alâkadar bir zatın bulunması icap ederdi. Şim
di, bu kadar mühim bahislere Muhasebeci Beyi ce
vap vermek mecburiyetinde bırakmak doğru değil
dir ve rica ederim, bu müzakereyi tehir edelim. Na
zırın huzurunda müzakere cereyan etsin. («İştirak 
ederiz» sedaları) 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) -
Bendeniz, yazılmak için söylüyorum, sual etmiyorum. 
Bir şey arz edeceğim; o da şudur ki. 
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MEHMET FEVZİ EFENDİ (Zor) — Nazır bu
lunmalı, cevap vermeli. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Tehirini kabul ederseniz bendeniz razıyım. 

REİS — Malûm-u âliniz, Kanun-u Esasi muci
bince Rüesadan birini tevkil etmek salahiyeti Na
zırlara verilmiştir. Yalnız, Necmettin Bey arkadaşı
mız, Muhasebeci Beyin Umur-u Adliyyeye dair olan 
itirazatma cevap verecek bir mevkide bulunmadık
ları için, bu müzakerede ya Müsteşar veyahut diğer 
U m u r u Adliyye ile mütevagil zevatın tevkii edilme
sini ve bu surette müzakerenin devam eylemesini 
teklif ediyorlar. Eğer, Heyet-i Aliyye bu ciheti ten
sip ediyorsa, müzakereyi tehir ederiz. («Münasip» se
daları) 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Nazır, her istediğini tevkil edebilir; vekil diye isbat-ı 
vücud eden zat, kalkar da, benim vekâletim mah
duttur, binaenaleyh, bu müzakerede bulunamayaca
ğım derse, febiha. Eğer vekil, salahiyeti bulundu
ğunu dermeyan ederse, Meclisin, zannedersem Ka
nun-u Esasi hilafında Nazıra, sen filan efendiyi ve
kil etmişsin, biz kabul etmeyiz, demeye hakkı yok
tur. 

ADLİYE MUHASEBECİSİ — Necmettin Beye
fendi Hazretlerinin buyurdukları gibi, bendenizin ve
kâletim yalnız bütçeye taallûk eden erkama mün
hasırdır. 

REİS — Tehirini kendileri teklif ediyorlar. 
HULUSİ BEY (Siroz) — Meclisi nafile yere ta

til ediyoruz. Herkes, birer emel tahtında söz söylü
yor. Mademki fasıllara devam ediyoruz, Muhase
beci Bey, bu erkama dair tafsilat verebilirler. Ci-
hat-ı saire hakkında da yarın Adliye Nazırı gelir 
cevap verir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Ev
velce Makam-ı âlinizden bir teklif yapılmış, denil
mişti ki, her ne söylenecek ise müzakere-i umumiy-
ye esnasında söylensin; fasılların müzakeresinde yal
nız erkamdan bahsedilsin. Bunun üzerine müzakere 
cereyan ederek, bu fikir kabu ledilmişti. Eğer Rü-
feka-yı Kiram bu fikirde devam etmiyorlarsa, buna 
bir şey diyemem; eğer devam ediyorlarsa, bu karar 
haricinde söz söylenmez. 

REİS — İzah edeyim. Bendeniz, bütçe müzake
resinde takip edilmesi lâzım gelen hususa dair Heyet-i 
Aliyyenin Abdullah Azmi Efendi biraderimizin şim
di buyurdukları gibi, nazar-ı dikkati celbetmiştim; 
fakat Nizamnamemizde, bütçenin usul-ü müzakeresi
nin ne suretle cereyan edeceğine dair tafsilat yok
tur. 

Yalnız Nizamname, fasıl fasıl müzakere edilir, 
diyor. Tetkikat-ı mahsusam neticesi olmak üzere, 
bütçe müzakeresinin, sair yerlerde cereyan eden em
sali veçhile müzakeremizi cereyan ettirirsek, müfid 
olur diye bir mütalaa arzetmiştim; fakat o mütalaatım, 
Âza-yı Kiramdan hiçbirisi tarafından tesahup edi
lerek, bir teklif suretinde Meclise arz edilip müza
kere edilmedi ve böyle bir karara raptedilmedi. 

Yalnız, mütalaa olmak üzere kaldı ve Heyet-i 
Aliyye tarafından müzakere-i umumiyyede bir Neza
rete ait olan teşkilata dair birçok mütalaat dermeyan 
edildikten sonra fasıllara geçilince, o fasılların şa
mil olduğu teşkilata dair de birçok sözler söylemek 
suretiyle müzakereye devam olunuyor. Onun için 
teklif ettiğim surette müzakereyi musib gören ar
kadaşlarımız varsa, bu hususu tesahüb ederek, bir 
takrir suretinde Meclise verirler ve o suretle mü
zakere cereyan ederek intizam-ı müzakere taht-ı 
temine alınmış olur. 

Şimdi, Muhasebeci Beyefendi diyorlar ki, benim 
vekâletim sırf erkam üzerinedir, her fasılda, o fas
lın müteatlı k olduğu teşkilata dair tenkidat yapılacak 
ise, onlara cevap için benim salahiyetim yoktur di
yorlar. O halde, bütçenin müzakeresinde vuku bula
cak istizahat-ı lazime vermek salahiyetini haiz olan 
Rüesanın huzuruna talikan bütçenin müzakeresini 
talik etmek mecburiyetindeyiz. («Doğru» sedaları) 
Binaenaleyh, bütçenin müzakeresine yarın devam ede
riz ve bu suretle Nazır Beye tebliğ-i keyfiyyet ede
riz. 

Yarınki ruznarnede, bugün ruznamemizde mev
cut olan bütçeler var. 

Meclis hitam buldu efendim. 

Hiîam-ı İnikad 
Saat : 5.35 
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