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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Santi : 1.30 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Hasan Ferhat Bey (Karesi), Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

REİS — Efendiler, ekseriyetimiz hâsıl oldu, muza kerata iptidar ediyoruz. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

KIRKINCI İNİKAD 

12 Temmuz 1328 Perşembe 

BİRİNCİ CELSE 

Reis Halil Beyefendinin taht-ı riyasetinde içtima, 
saat 2*yi 25 geçe vuku buldu. 

Zaptı Sabık Hulâsası, Kâtip Müfit Bey tarafından 
okunarak tashihen kabul edildi. 

Tahsisat havalenameleri ile itâ emirleri hakkında 
icra edilen tetkikatı havi 1328 senesi birinci üç aylık 
raporun gönderildiğine dair Divan-ı Muhasebat Riya
seti tezkeresinin tab ve tevziine karar verildi. 

Müntefek Mebusu Abdülmuhsin Beyin mazbata-i 
intihabiyyesi okunarak mumaileyhin mebusluğu kabul 
olundu. 

Ammare Mebusu Abdülmecit Beyin mazbata-i in
tihabiyyesi okunarak hakkında istika edilen diğer 
Ammare Mebusu Abdürrezzak Münir Beyin' mazbata
sı ile birleştirilerek müzakere edilmek üzere tehiri ka-
rargir oldu. 

Reis Beyefendinin hanelerine «Halaskar Zabitan 
Grubu» mührüyle bırakılan mektup kıraat edilerek, 
cereyan eden müzakere neticesinde Serfice Mebusu 
Osman Nuri Beyin takriri veçhile Sadrazam ve Har
biye Nâzın paşalar hazerâtının izahat ilâ eylemek üze
re Meclise davetleri takarrür etti ve saat 3'ü 10 geçe 
birinci celseye nihayet verildi. 

İKİNCİ CELSE 
Saat 6'yı 10 geçe İkinci celse küşad olundu. 
Birinci celsede verilen karar mucibince, mezkûr 

mektup hakkında izahat itâ eylemek üzere Meclise 
gelmiş olan Harbiye Nâzın Nâzım Paşa Hazretleri 
tarafından, matbuat ile neşrolunan Halaskar Zabitan 
Grubu beyanamesine dair tedabir-i lâzımaya tevessül 
edildiği gibi, mezkûr mektubu gönderenler hakkında 
da takibat-ı kanumyye ifa olunacağı beyan edildi ve 

Harbiye Nâzın Paşa Hazretlerinin ifadat-ı resmiyyesi 
senet ittihaz edilerek cevab-ı vakiin ekseriyetle kifayeti 
karargir oldu. 

Taraf-ı riyasetten, cumartesi ruznamesinde Harp 
Vergisi Lâyiha-i Kanuniyyesinde Heyeti Ayanca icra 
edilen tadilâtın kabul edildiğine dair Kavanin-j Ma
liye Encümeni mazbatası ve Sadaret, ve Adliye ve Na
fıa bütçeleri dahil bulunduğu bittefhim saat 6'yı 20 
geçe içtimaa nihayet verildi. 

Halaskar Zabitan Gurubu imzasıyla Reis Beye
fendiye gönderilen mektup hakkında izahat itâ eyle
mek üzere Meclise davet olunan Sadrazam Paşa Haz
retlerinin beyan-ı mazeret eylediklerinin zikri sure
tiyle tashihen kabul edildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
İzmit Karesi 

Ahmet Müfit Hasan Ferhat 

REİS — Zapt-ı sabık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı efendim? («Yok» sadaları) 

Zapt-ı sabık aynen kabul olundu efendim. 

YUSUF ŞETVAN BEY (Bingazi) — Harbiye Nâ-
,zırı Kabine namına gelmişti, zabıt da o suretle tashih 
edilsin. 

REİS — Harbiye Nâzın Paşa Hazretlerinin, Ka
bine namına izahat vermek üzere geldiklerini bende
niz tebliğ etmiştim, zaptı da o suretle tashih ederiz 
efendim. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Nazırın hu

zuru ile müzakere edilmesine karar vermiştik, «izahat 

ifası» ile «huzuru ile müzakere» arasında fark var

dır. 
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II. — EVRÂI 

Tezkireler 

/. — Hizmet-i Sadaretin Gazi Ahmet Muhtar Pa
şa'ya tevcih buyurulduğuna dair Sadaret Tezkiresi. 

REİS — Evrakı Varideyi arz ediyorum efendim. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Cânib-i Âlisine 
Taraf-ı Eşref-i Hazret-i Hilaf etpenâhîden, hizmet-i 

Sadaret uhde-i senâveriyye ihale buyurulmukla, Ka
nun-u Esasî ahkâmına tevfikan Heyeti Cedide-i Vüke
lâ bitteşkil müstainen bitevfîkihî Taâlâ ifayı vazifeye 
mübaşeret edilmiştir efendim. 

9 Şaban, sene 1330 ve 
11 Temmuz, sene 1328 

Sadrazam 
Gazi Ahmet Muhtar 

UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) — Riyasete mi 
geliyor efendim? 

HASAN FERHAT BEY (Karesi) — Evet, Riya
sete hitaben. 

YUSUF ŞETVAN BEY (Bingazi) — Allah mu
vaffak eylesin. 

III. — MÜZAKERF 

1. — Hudeyde - San'a şimendifer hattı istikrazının 
sehven dâhil-i hesap edilmediği hakkındaki Meclisi 
Ayan Riyaseti Tezkiresine dair Muvazenei Maliyye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Tezkireyi okutuyorum. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Metn-i tezkerede birinci kısmın yekûnunda görü

len noksan, yirmibirinci faslın (B) işaretli Hudeyde -
San'a Şimendifer Hattı istikrazının sene-i sabıka mü
rettebatı olan 2 milyon 064.825 kuruşun sehven da
hili hesap edilmesinden ileri geldiği gösterilmekte ise 
de, fasıllarda ve kabul olunan tahsisatta hiçbir sehiv 
olmayıp yalnız birinci kısımda dahil fasılların yekûn-u 
umumisinin cem'inde 2 milyon 054.565 kuruş bir se
hiv vuku bulmuş ve bu kerre sehv-i cem'in tashihi 
ile birinci kısmın yekûn-u umumisi 758 milyon 
961.538 kuruş ve binnetice Düyûn-u. Umumiyye büt
çesinin yekûn-u umumisi dahi 850 milyon 271.696 

VARİDE 

2. — Taşra Defterdar ve Muhasebecilerinin hesa-
batını tetkik komisyonu azalarına masarifi gayri mel-
huzadan verilmekte bulunan ücuratın Divan-ı Muha
sebat Bütçesine ithaline dair Meclisi Ayan Riyaseti 
tezkiresi. 

REİS — Taşra Defterdar ve Muhasebecilerinin 
hesabatını tetkik etmek için müteşekkil komisyonlar 
azasına Masarif-i Gayr-i Melhuza tertibinden veril
mekte olan ücûrâtın Divan-ı Muhasebat bütçesinin 
ikinci masarif faslına ithali muvafık görüldüğüne dair 
Meclis-i Ayan Riyasetinden mevrut tezkere var. 

Bu vadide bir karar ittihaz etmişler, bütçeyi bize 
iade etmişler. 

HASAN FERHAT BEY (Karesi) — Meclisi Aya
nın diğer bir tezkeresi var, mealini arz ediyorum : 

Mülkî ve Askerî Tekaüt Kanununun bâzı mevad-
dında Heyeti sâbıka-i Mebusanca vuku bulan tadilât 
hakkında Heyeti Ayanın kararına intizaren müteka
idin ve mâzûlîn bütçesinin müzakeresi tehir olunmuş
tur. Ayan, bu babda acilen bir karar ittihazından ise, 
izhar edilip Meclisi Umumiye derdest-i takdim olduğu 
anlaşılan lâyihai kanuniyyeye intizar edilmesini muva
fık görmüştür. 

REİS — Encümene havale olunacak efendim. 

EDİLEN MEVAD 

kuruş olmak üzere tashih kılınmış olmakla, suret-i 
hâl, Heyeti Umumiyyeye bâdette'bliğ merbut bütçe
nin Meclisi Ayana isrâ ve iadesi icabeder. 

12 Temmuz, sene 1328 

Muvazene Encümeni Namına 
Feraci Ali Cenani 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? («Yok» sa
daları) O halde Muvazene Encümeninin bu babdaki 
mazbatasını kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eİler 
kalkar) Kabul olundu efendim. 

2. — 1328 senesi Sadaret Bütçesi. 

REİS — Şimdi ruznameye geçiyoruz. 

Sadaret bütçesini müzakere etmek üzere Müsteşar 
Beyefendi hazırdırlar, zaten heyeti umumiyyesi geçen 
hafta kâfi görülmüştü. Şimdi fasıllarının müzakeresi
ne geçiyoruz. 
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Birinci maaşat faslını okuyoruz. 
Birinci Fasıl 

Maaşat : 
1. Sadaret Maaş ve Muhassasatı 360.000 
2. Müsteşar 120.000 
3. Meclisıi Vükelâ ve Maruzat Kalemi 264.000 
4. Teşrifat-ı Umumiyye Dairesi 306.000 
5. Tahrirat-ı Umumiyye Dairesi 390.000 
6. Şifre Kalemi 52.800 
7. Evrak Kalemi 229.800 
8. Hazine-i Evrak 105.600 
9. Vilâyat-ı Mümtâze Kalemi 67.200 

10. Divan Dairesi 220.800 
11. Divanı Mühimme Kalemi 97.200 
12. Divan Kuyud Kalemi 39.600 
13. Nişan Kalemi 40.8CO 
14. Müstahdemin-i Müteferrika 211.560 

Birinci Faslın Yekûnu 2.505.360 
REİS — Efendim, birinci fasıl hakkında söz iste

yen var mı? («Yok» sadaları) Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu efen
dim. 

İkinci Fasıl 
Mabeyn-i Hümâyûn : 
1. Başkâtip ve Mabeynci 288.000 
2. Veiiahd-ı Saltanat Daire Müd. 60.000 

İkinci Faslın Yekûnu 348.000 
REİS — İkinci fasıl hakkında söz isteyen var mı? 
ÂDİL BEY (Sadaret Müsteşarı) — Efendim mü

saade buyurulursa, bendeniz mâruzâtta bulunacağım. 
Gerçi esasa taallûk eden bir şey değildir. Malumu 
âlileri olduğu üzere, her dairenin hususî bütçesi, o 
dairenin hususî masarifini ihtiva eder. Mabeyn-i Hü
mâyûn Başkitâbetine, Mabeyincilere Veliaht Hazret
lerinin Daire Müdürüne tahsis olunan maaşın Daire-i 
Sadaret bütçesine pek taallûku yoktur zannederim. 
Buna ya eskisi gibi Hânedan-ı Saltanat bütçesinde bir 
fasl-ı mahsus teşkil etmeli veyahut bu gibi müteferrik 
maaşat ve masarif, Maliyye Muvazenesinde gösteril
melidir. Esasa taallûk eder bir şey değil. Yalnız Dai
re-i Sadaret bütçesinde bulunması pek doğru değil zan
nederim. Bunun için nazarı dikkati âliyyenizi celhe
derim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ma
demki Baş Mabeyinci ve Mabeyinciler, doğrudan doğ
ruya Makam-ı Sadaretten tâyin edilir resmî memur
lardır, binaenaleyh, Sadaret bütçesinde bulunmasın
da bir münasebetsizlik yoktur. 

ÂDİL BEY (Sadaret Müsteşarı) — Efendim, Sa
daretçe başka memurlar da tâyin olunabilir. Fakat o 
memurların herhangi daireye münasebeti varsa, maa-
şatı o dairenin bütçesinde gözükür, değil mi efendim? 
Bunun da Hânedan-ı Saltanat bütçesine kemâl-i mü
nasebeti vardır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bu 
maaş, memuriyyet sıfatıyla veriliyor. 

ÂDİL BEY (Sadaret Müsteşarı) — Bendenizce ıs
rarı müstelzim bir şey değildir, bunu yalnız muamele 
nokta-i nazarından pek doğru görmüyorum. Onun 
için arz ediyorum. Nasıl kararlaştırılırsa öyle olur 
efendim. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Efendim, Başkâ
tip Beyle Mabeyinci Bey ve Veliaht Hazretlerinin 
Daire Müdürleri tabiî Hânedân-ı Saltanat efradından 
değildir ki, Hâncdân-ı Saltanat bütçesine koyalım. 
Bunlar, Hükümetçe tâyin olunan memurinin, yuka
rıda birinci faslın dördüncü maddesindeki Teşrifat-ı 
Umumiyye Dairesi gibi işleri Saray-ı Hümâyuna ta
allûk ediyorsa da memuriyetleri Sadarette vâki oldu
ğu için maaşlarının Sadaret bütçesinden verilmesini 
evvelce Meclis-i Âli kabul etmiş idi. Evvelki esbabın 
tebeddülüne mahal yoktur. Binaenaleyh, Encümen bu
rada kalması fikrindedir. 

REİS — Efendim, zannederim mesele tenevvür 
etti. 

UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) — Zaten Müs
teşar Bey ısrar etmiyor. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lâzisyan) — Bendeniz, 
yalnız Müsteşar Beyefendi Hazretlerinden bir şey so
racağım; bu kendi fikr-i mahsusu mudur, yoksa Sad
razam Paşanın fikri midir? 

ÂDİL BEY (Sadaret Müsteşarı) — Bendeniz, Sa
daret namına geldim, tabiî Sadaret namına söylüyo
rum. 

REİS — Sadrazam Paşa, bütçenin müdafaasına 
tevkil ettiler, binaenaleyh mesele zannederim tenev
vür etti. Bu babda söz söyleyecek kimse kalmadı. 

İkinci faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Kabul edildi efendim. 

Üçüncü Fasıl 
Daire-i Sadaret Masarifi : 
1. Kırtasiye ve Evrak-ı Matbua 35.000 
2. Mefruşat 30.000 
3. Müteferrika 70.000 

Üçüncü Faslın Yekûnu 135.000 

l Yekûn-u Umumî 2.988.360 — 454 — 
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REİS — Bu faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Ìstanbul) — Şim
di, Adliye Bütçesi müzakeresi başlayacak; fakat Na
zır Paşa ile bir iki cihet müzakere edilir. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Heyeti umumiye-
sini reye koyunuz. 

REİS — Efendim, başka bütçe var mı? Hükümet
ten, başka bütçe geldi mi? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Efen
dim, Adliye Bütçesi var. 

REİS — Müsteşar Bey ile Muhasebeci Beyi gön
dereceklerdi, gelmişler mi? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Evet, 
göndermişler, gelmişler; fakat bir iki cihet için Nazır 
Beyle telefonla muhabere ediyorlar. Şimdi gelirler. 

REİS — O halde, Harp Vergisi hakkındaki tadi
lâtı müzakere edelim. 

3. — Harp Vergisi Kanunu lâyihası. 
REİS — Kanunun müzakeresine geçiyoruz. Söz 

Mehmet Beyin. 

MEHMET BEY (Trabzon) — Efendim, Harp Ver
gisi hakkında Ayanca bâzı nıkat hakkında icra kılı
nan tadilât üzerine Encümence tekrar tetkik olundu. 
Maaşat ve Muhassasat Vergisine Hicaz Demiryolu, 
Emniyet Sandığı, Seyr-i Sefain Şirketi, Sıhhiye İda
resi Memuılarınnı da ilâvesini tensip etmişti. Encü
mence de bu cihet muvafık görüldü. Kezalik, altıncı 
maddede, rakı imali için alınacak resmi mîrînin tat
bikinden evvel bilumum fabrika ve imalâthanelerde 
bulunan rakı ve ispirtonun da veznedilerek onun da 
vergiye tabi tutulmasını tensip etti ki, Encümen bunu 
da, bu tâdili de münasip gördü. Sonra, yedinci mad
dede bir ibare ilâve edildi ki, resm-i mevzuun birinci 
taksite şâmil olmayacağı tâbirini kullandı. Gerçi bi
zim Encümenin de, ikinci taksitten itibaren alınacağı 
musarrah ise de, bu suretteki tâdil münasip görüle
rek Encümence de, tamamen tadilât-ı vakıa dairesin
de kabulü münasip görülmüştür. 

REİS — Efendim, tadilât-ı vakıa üzerine söz söy
lemek isteyen var mı? 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Efendim, 
birer birer maddeleri okuyunuz. 

HASAN FERHAT BEY (Karesi) — Heyeti Ayan
ca icra kılınan tadilâtı okuyorum : 

Altıncı Madde — «Rakı imâli için alınan resmi 
mîrîyye bir misli zammedilmiştir. Evvelce resm-i mî
rîsi verilmiş olduğu halde, mevcut olan rakı ve ispir

tolar, memurîn-i mahsusa vasıtasıyla sebt-i defter edi
lecek ve bunlardan bir misli daha resm-i mîrî ahzolu-
nacaktır.» Suretinde tâdil edilmiştir. 

REİS — Bunun hakkında söz isteyen var mı? 
(«Hayır» sadaları) O halde kabul edildi. 

Madde 7. — Müsakkafat ve Temettü Vergisi za-
maimi, bu sene birinci taksite şâmil olmayıp, ikinci 
taksitten itibaren her taksite rûb'unun zammı suretiy
le.. İlâahirihî. 

REİS — Bunun hakkında söz isteyen var mı («Ha
yır» sedaları) O halde, Encümen mazbatası mucibin
ce, Âyan'ın tâdilini kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

4. — 1328 senesi Adliye Nezareti Bütçesi 
REİS — Şimdi efendim, Adliye bütçesinin müza

keresine geçiyoruz. Adliye bütçesinin birinci ve ikinci 
fasılları evvelce kabul edilmişti, şimdi üçüncü .fasıl
dan başlayacağız. 

Üçüncü Fasıl 
Muhtelit Ticaret Mahkemesi Maaşatı : 
1. Hükkâm 231.000 
2. Ketebe 115.200 

Üçüncü Faslın Yekûnu 346.200 

REİS — Üçüncü fasıl hakkında söz isteyen var 
mı? («Hayır» sedaları) O halde kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

Dördüncü Fasıl 
Levazım : 
1. Meremmet 10.000 
2. Mefruşat 60.000 
3. Kırtasiye ve EVrakı Matbua 65.000 
4. Tenvir ve Teshin 30.000 
5. Kütüphane 15.000 
6. Melbusat 50.000 

Dördüncü Faslın Yekûnu 230.000 

REİS — Dördüncü fasıl hakkında söz isteyen var 
mı? 

SÜLEYMAN SÜDİ EFENDİ (Beyazıt) — Adliye 
Bütçesinin heyeti umumiyyesi müzakeresi sırasında 
söz istemiştim. Fakat söz sırası düşmedi ki söyleye
yim. Adliye hakkında o kadar şikâyet var ki, hangi 
birini söyleyeceğiz? Şimdi de bir telgraf aldım, onu 
Muhasebeci beye takdim ediyorum ve bu suretle na-
zar-ı dikkatlerini selbediyorum. 

— 455 — 
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REİS — Bu faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

Beşinci Fasıl 
İkinci Bab 

İstinaf Mahakimi : 
1. Hükkâm 7.989.720 
2. Ketebe 2.531.100 
3. Müstamdemin-i Müteferrika 787.200 

Beşinci Faslın Yekûnu 11.308.020 

ıRiBİlS — Efendim, bu fasıl hakkında Müsteşar 
Bey, Heyet-i Aliyyenize bazı mâruzâtta bulunacak
lar. 

AZMİ BEY (Adliye Müsteşarı) — Nazır Paşa 
Hazretleri beyanat-ı âtiyede bulunuyorlar. Diyor
lar ki, selefim zamanında tanzim olunan bütçe hak
kında bazı tadîlât icrasını arzu eder idim; fakat za
man buna müsait değil. Adliye teşkilât-ı cedide ic
rası veyahut şimdiye kadar teşkil edilen mehâkim 
hakkında Nezâretin tasavvuratı 1329 senesi bütçe
sinde bittabi gösterilecektir. Yalnız, gerek Meclis-i 
Âlîniz tarafından ve gerek hariçten Adliye hakkında 
vuku bulan şikâyâtın önünü almak, her halde, evvel
ce her ne sebepten İse ilga edilmiş olan müfettişlik
lerin İhdasına mütevakkıftır. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Hay Allah razı olsun. 

MÜSTEŞAR BEY (Devamla) — Bunu tamamiy-
le yapabilmek için, 1329 senesi bütçesinde, bu da ay
rıca nazar-ı dikkate alınacaktır efendim. Ancak, şim
diden, elzem olan yerlere lâzım gelen Müfettişler 
tâyin edilmek için, bundan evvel yedi sekiz vilâyette 
yapılmış olan Adliye Müdürleri -ki, bunlara İstinaf 
Hukuk Reisi demekten başka bir şey olmadığı Ne
zâretçe anlaşılmıştır- bunların bir lüzûm-u kat'îsi 
olmadiğıdan, Nazır Paşa Hazretleri bu Adliye Mü
dürlerinin lağvı ile yine diğer Vilâyetlerde olduğu 
ve evvelden beri cereyan ettiği veçhile bu İstînaf-Hu-
kük Riyaseti vazifesini Vilâyatta bulunan Nüvvâba 
tevdî ederek bu Adliye Riyasetlerinin lağvından hâ
sıl olacak tasarrufla, bu sene bazı yerlerde Müfettiş
ler vücuda getirmek tasavvurunda bulunuyorlar. 

Efendim, İstinaf faslına ait birşey daha var. Bun
dan evvel, Yanya İstinaf Mahkemesi kasredilmişti. 
Efendim, sebebi de, Yanya İstinaf Mahkemesi Hu
kuk Dairesine bir sene zarfında gelen işin yetmiş ka
dar olduğu anlaşıldığı için, iş için bir İstinaf Mahke
mesi vücudu lâzım gelmeyeceği için bu suretle Ceza 

Mahkemesine tevdî edilerek bu suretle kasredilmiş-
ti. Efendim, şimdi bundan beş bin altı yüz kuruş ta
sarruf edildi. Şu tasarruf edilen beş bin altı yüz ku
ruşla Zor'da bir Lava Mahkemesi vücuda getirmek 
Nezâretçe tasavvur ediliyor. Binaenaleyh, bu beş 
bin altı yüz kurursun İstinaf faslından Bidayet fas
lına nakli lâzım geliyor ki, onu da teklif ediyoruz. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Bendenizce mahaki-
min ve muamelât-ı Adliyyenin muntazam bir teftiş 
altında bulunması, bulundurulması lâzım ve labüd-
dür. Ancak Nezaretin dermeyan ettiği gibi, Adliye 
Müdiriyyetleri lağvedilerek bundan vuku bulacak 
tasarruf ile bu seneden itibaren bir heyet-i teftişiy-
ye vücuda getirmek kaabil ve maksadı temine kâfi 
değildir. 

Çünkü Adliye Müdürleri, her yerde yalnız İs
tinaf Hukuk Mahkemesi Reisi sıfatını haiz değil
lerdir. Yanılmıyorsam meselâ Diyarbekir'de, Bitlis' 
te, daha birkaç yerde iki mahkeme, yani İstinaf Ce
za ve Hukuk Mahkemeleri tevhit olunarak ve iki 
mahkemenin riyaseti bir zatta içtima etmiş ve o za
ta Adliye Müdürü unvanı verilmiştir. 

Binaenaleyh, oralardaki Adliye Müdüriyyeti lağ-
vile İstinaf - Hukuk Mahkemesi Riyaseti kemafissa-
bık Nüvvaba bırakılsa bile, bir İstinaf - Ceza Reisi
nin vücuduna ihtiyaç hâsıl olur ki, bu Riyaset için 
ayrıca maaş tahsisi icap eder. İstinaf - Ceza Mahke
meleri Reislerinin maaşları 3 500 kuruş olmasına na
zaran, arz ettiğim yerlerdeki müdiriyet maaşlarından 
yalnız 1 000 kuruş tasarruf edilecektir. 

Bununla zannetmem ki, maksat hâsıl olsun. Ma
lûmdur ki, Adliyede Teftiş Heyeti, bidayet-i teşki
lattan beri muhtelif şekillere girdi. Ahiren İstanbul' 
da bir Heyet-i Teftişiyye vücuda getirilmişti. Bu He
yet-i Teftişiyyeden matlup olan netice ve tesir de hâ
sıl olmadı. 

Çünkü Memalik-i Osmaniyyenin her tarafına bu
radan Müfettiş göndermek hem müşkil, hem de çok 
harcırah vermek suretiyle masrafı müstelzim oldu
ğundan, bu Heyet de dağvedildi ve denildi ki, İsti
naf Müddeiumumilerinin Mahakim üzerinde bir 
hakk-ı teftiş ve murakabeleri ve birer muavinleri var
dır ve her İstinaf Müddeiumumisi daire-i memuriy-
yeti dahilindeki Mahakimi suret-i muntazamada tef
tiş edebilir. 

Halbuki Adliye Nezareti bunlara vazaif-i tefti-
şiyyeyi lâyıkiyle icra ettirmedi. Bendeniz zannediyo
rum ki, eğer İstinaf Müddeiumumileri daire-i me-
muriyyetleri dahilini muntazaman senede bir veya 
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iki kere, yani Nezaretin yapacağı talimat dairesinde 
devir ve teftiş ederlerse, bir dereceye kadar maksat 
hâsıl olur ve Nezaret de bir Adliye Heyet-i Tefti-
şiyyesi vücuda getirerek daha muntazam, daha amelî 
surette tahsisatını 1329 senesinde bütçesine koyar, 
Heyet-i Mebusana teklif eder, Heyetçe de kabul olu
nur. Bu suret daha muvafıktır. 

Şimdi böyle Adliye Müdiriyyetlerini lağvedip de, 
bunların tahsisatıyle bir heyet-i teftişiyye vücuda ge
tirmek doğru ve kaabil değildir. Deminden de arz et
tiğim veçhile Adliye Müdürleri yalnız İstinaf - Hu
kuk Mahkemesi Reisi değillerdir. Ekser mahallerde 
iki Mahkeme birleştirilmiştir. Onun için, teklif olu
nan suretle maksat hâsıl olamaz. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ad
liyenin bidayet-i Teşkilatından beri Müfettişlik bir
kaç safhaya girmişti. Her safhasında cihet-i teftişiy
ye muhtac-ı teftiş bir şekil almıştır. 

Müfettişlerin teftişlerinden ziyade, kendileri muh-
tac-ı teftiş bir hale gelmiştir. Bu tecrübelerin neti
cesi olmak üzere senede hiç olmazsa iki ay, üç ay 
müddetle dahil-i daire-i memuriyyetinde icra-yı tef-
tişat etmek vazifesi Müddeiumumiliğe verilmesi da
ha doğru addolunarak geçen seneki içtimada bu Mü
fettişlikler, Müddeiumumiliklere tevdi-i vazaif et
mişti. 

Şimdi bunu yeniden bozup da yeniden teftişat 
meydana getirmek, birçok tahsisat gösterilmek sure
tiyle Münir Beyefendinin dediği gibi, bir - iki mah
kemenin vazaifi kendilerine tevdi olunarak teşkil edi
len Adliye Müdürlükleri lağvolunmak, eski yapıl
mışı da yeniden yıkmak kabilinden olacaktır ki, biz 
şimdiye kadar ne çekmiş isek hep eskileri yıkmak
tan çekmişizdir. 

Yapılacak muamele Müddeiumumilere senede 
mecburen ve kat'iyyen iki ay, üç ay müddetle dahil-i 
daire-i memuriyyette icra-yı teftişat vazifesi vermek
tir. Hatta Müddeiumumilerin yanına verilecek mua
vinler de bu nokta-i nazardan verilmişti. O da, 
Müddeiumumiler mukayyet olmasın, daima Nezarete 
karşı muhatap olsun, daima dahil-i daire-i memu
riyyetinde vazaifini hüsn-ü ifa etsin içindi. 

Hükkâm-ı Şer-i şerife Mahakim-i hukukiyyeyi 
muhtel etmek demektir. Çünkü bu da tecrübe olun
muştur. Hükkam-ı Şer-i şerif, vazifesiz değildir, pek 
ziyade vazifedardır. Hem mukaddes bir vazifeyle 
vazifedardır. Şu kadar ki, Meclis-i İdare-i Vilayette 
âzadır. Vilayet İdare-i Mülkiyyesine ait bütün ko
misyonlarda aza-yı tabiiyyedendir. 

Hususiyle iki sene deyince, mahkemeyi bırakıp 
gidenlerdendir. Binaenaleyh, umur-u hukukiyyenin 
Hükkâm-ş Şer-i şerife tevdii de doğru değildir. Ri
ca ederiz. Nazır-ı Cedid Hazretlerinden ki, eski ya
pılmışları yeniden yıkmaya kalkışmasınlar. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Adli
ye Müdürlerinin lağviyle Heyet-i Teftişiyyenin vü
cuda getirilmesi zarurete binaendir diyeceğim. Eğer 
bütçemiz müsait olmuş olsaydı, Adliye Müdürlerini 
Lağvedip de böyle bir heyetin vücuda getirilmesi icap 
etmezdi. Evet, kanunşinas adamlar tedarikiyle onla
ra bu vazife-i nazifeyi tevdi icap ederdi. 

Nazır Paşa Hazretlerinin teklifi, bütçenin müsaa
desiz olması hasebiyle menfaat ile mazarrat içtima 
ederse, yahut iki mazarrat içtima ederse, ehveni ilti
zam olunur kaidesi nazar-ı itibara alınarak Adliye 
Müdürlerinin lağviyle vazaif-i İstinafiyye-i Huku
kiyyenin Hükkâm-ı Şer'iyyeye tevdii ve bu surette 
bütçeye bar olmayacak mütalaasiyle teklif ediyorlar 
demektir. 

Ahmet Mahir Efendi Hazretleri buyuruyorlar 
ki, yaptıklarımızı da bozmayalım. Ne yaptınız ki 
bozuyorsunuz? Müfettişlerin lağviyle, vakıa İstan
bul'da oturup da, bindebir Taşradan vuku bulan şi
kâyet üzerine teftişat icra edilmesinden menfaattan 
başka mazarrat husule gelmiştir. Bundan bir fay
da yoktur. 

Fakat o vazife-i teftişiyyenin İstinaf Müddeiumu
milerine tevdiinde de kat'iyyen bir fayda yoktur. İs
tinaf Müddeiumumileri dahi bunu muteriftir. Bina
enaleyh, bu vazifeyi onlardan alıp, ayrıca bir müfet
tişlik heyetinin intihap ve tayiniyle bu vazife-i tef-
tişiyyeyi onlara havale etmek bir tamir değildir. 
Onlar bu vazifeyi yapamazlar. 

Diyecekler ki, bu teftişi onların maiyetine veri
lecek muavinler yapacaktır. Evet, Mekteb-i Hukuk
tan çıkmış, henüz tecrübe, kanun, muamele görme
miş birtakım mübtedi adamlar, İstinaf Müddeiumu
misinin maiyetine gelip de, bu kadar mühim muame-
lat-ı kanuniyyeyi ifa edebilmek iktidarını haiz değil
dir. Vakıa bunların malûmat-ı kanuniyyeleri vardır; 
fakat muamelat-ı kanuniyyeye vukufları olmadığın
dan dolayı maksat hâsıl olamaz. Bunu kendileri de 
muteriftir. 

Binaenaleyh, Mahir Efendi Hazretlerinin şu yol
daki iddialarına itiraz ediyorum. Bundan kat'iyyen 
fayda hâsıl olamaz. Bunu bulunduğumuz yerlerde 
gördük ve İstinaf Müddeiumumileri de bunu mukır 
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ve muteriftir. Evet, dediğim, gibi, bütçemiz müsaade 
etmiş olsaydı kanunşinas, Adliyede yetişmiş, muame
la t ı kanuniyyeye vakıf adamlarımız olduğundan bu 
vazifeyi onlara tevdi ederek ayrıca bir heyet-i tefti-
şiyye vücuda getirmek daha iyi olurdu. Evet, Adli
ye Müfettişleri lağvolunsun. Bu, bir tasarruftur, de
ğil mi? Bendenize kalırsa, bu tasarrufu tecviz etme
meli. Zira Devletin mabihilhayatı olan Kuvve-i Ad-
liyyede vücudu ehem ve elzem olan bir heyeti kaldı
rıp da, diğerine tevdi etmekten ise, zararı yek, bu 
millet o kadar fedakârlıkta bulunur. 

Devletin ruhu, mabihilhayatı olan bir şeyi mey
dana getirmek için bu millet o fedakârlığı ibraz ede
bilir. Eğer müddet-i kalilede bunlar husule geleme
yecek ise, Adliye Müdürlerini lağvetmek, bu vazi
feyi İstinaf Müddeiumumilerine vermek taraftarı ola
mam. Evet, (Ezzarurat tübihülmahzurat) diyerek bu
nu Vilayet Hükkâm-ı Şer'iyyesine verip idare-i mas
lahat etmek daha evladır. Fakat bendeniz buna ta
raftar değilim. 

Buyurdukları gibi, umur-u kaza-yı Şer'iyye ile mü-
tevaggil olmayan adamlara böyle mühim vazifeleri 
tevdi etmek, vazife-i esasiyyeye zarar getirir. Ben 
bunun da taraftarı değilim. Bendeniz istiyorum ki, 
bu vazifeyi İstinaf Müddeiumumilerine vermekten 
ise, ayrıca bir heyet-i teftişiyye vücuda getirmek, mil
letin Hazinesinden fedakârlık yapmak icap eder. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Sa
dık Efendi biraderimiz, ne yaptılar da, bozuluyor 
buyurdular. İşte, 25 senelik tecrübenin neticesi ol
mak üzeer Adliye Müdürlükleri teşkil olundu. 25 se
nelik tecrübenin neticesi olmak üzere Müddeiumu
milere teftiş vazifesi verildi. Demek ki bu yapıldı. Bu 
yapılan şey bozulmasın diyorum. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Şim
di zannedersem, bu meseleyi esas itibariyle tetkik 
etmeden evvel, usulü itibariyle tetkik etsek daha kı
sa bir tarik iltizam etmiş oluruz. Esas itibariyle ma-
hakimin muhtac-ı teftiş olduğu muhtelefünfih değil
dir. Bu vazife-i teftişiyyeyi kim icra etsin? İstinaf 
Müddeiumumileri mi, yoksa ayrı müstakil memurlar 
mı? Bu, şayan-ı bahs bir şeydir. 

Şüphe yok ki, İstinaf Müddeiumumileri bu va
zifeyi ifa ederlerse kendi vazife-i asliyyelerinden bir 
kısmını bu cihete sarfetmiş olurlar ki, bu suretle ken
di vazife-i asliyyeleri rahnedar olmuş olacaktır ki, 
bu, gayr-i kaabil-i inkârdır. Muavinler de vazifeden 
muarra değildir. Bizde Bidayet ve İstinaf Muavinleri, 

vazifesiz değildir. Binaenaleyh, bu noktadan kendi 
vazifelerine bir tesiri olacak. Mamafih bu da müla
haza ve tetkik olunacak bir bahistir. 

Bendeniz esasen bu şekilde bu bahsin Meclise bir 
tahsisat istemek suretiyle getirilmesini ve o vesiley
le böyle bir bahsin cereyanını pek doğru göremiyo
rum. 

Şimdi bakınız, biz bütün Adliyenin salahım te
min için mühim bir tedbiri böyle 36.000 kuruşluk 
bir kredi vasilesiyle uzunuzadıya mevzuubahs ede
bilir miyiz? Bunun neticesi ne olur? Hiç şüphesizdir 
ki, beyhude izaa-i vakti mucip olur. Bendeniz diyo
rum ki, bu kediyi versek dahi, bugün bunun tatbikin
den mühim bir fayda hâsıl olamayacaktır. Zira bu
nu tahavvülden istihsal olunacak para, cüz'î bir pa
radır. 

Memleketimizde böyle bir teftişi temin etmek la-
şey hükmünde bir şey olacaktır. Bunun için bende
niz, Nazır Paşa Hazretlerinden istirham edeceğim ki, 
bu teftişe dair olan fikr-i alilerini muntazam bir şek
le koyarak ve memleketin her kısmına bu teftişi ne 
suretle ve ne dairede teşmil edeceğini dahi muttarit 
bir kaide ile göstererek ve müddetini dahi tayin ede
rek, yani dört senede mi, beş senede mi bu teftişi 
tesis edebileceğini dahi bize anlatarak, her seneye 
mahsus olmak üzere buna ait olan masarifi iste
sin, ki, hem esasını, hem müddetini, hem de şeklini 
bihakkın mevzuubahs edelim ve indelhace Adliye 
Encümeninin dahi mütalaasını alalım. 

Çünkü bu mesele, yalnız bütçe meselesi, kredi 
meselesi değildir. Bu, Mahakimin temin-i salahına 
ait bir meseledir ki, bunda Adliye Encümeninin reyi
ni de alarak bir şekl-i muntazamda olmak üzere ve 
hatta Nazırlar tebeddül etse bile Meclisçe bu esas 
bir kere kabul olunduktan sonra, onun halefleri ta
rafından dahi daima tatbik edilmek üzeer muttarit 
bir esas kabul edilmesini temenni ederim. Eğer Mec-
lis-i Âli bu şekli kabul ederse bu bahsi kapayabi
liriz ve Nazır Paşa Hazretlerine de şu bizim temenni
mizi tebliğ ederiz, bu bahis biter. 

Diğer meseleye gelince : Yanya Mahkemesinin 
mesuliyeti olmadığından bahisle tahsisatının Bidayet 
Mahkemesine nakli talep olunuyor ki, bu da varid-
dir. Binaenaleyh, şu mülahazatla Hey'et-i Muhtereme-
niz, müzakerenin kifayetini kabul ederse, o suretle 
bu faslın kabulünü teklif ederim. («Reye koyun, mü
zakere kâfi» sadaları.) 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Reis 
Bey, Mahir Efendinin akabinde ben söz aldım.. 
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MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Reis Bey, 
müzakerenin kifayetini reye koyun. («Müzakere kâ
fi» sadaları.) 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ev
velce benim sözüm vardır. Bendeniz Adliyede bulun
dum, en teerübekârlardanım. Bendenizin sıram geçti. 
Çünkü, Mahir Efendinin akabinde söz almıştım. 

REİS — Sıranız geçemez, burada sıra ile yazılıdır. 
Listede Hacı Mahir Efendi, Sadık Efendi, sonra Tev-
fik Efendi yazılmış, onun için söz onundur. 

TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Hayır, benim 
sözüm var. 

REİS — Burada on arkadaşımız kadar daha var
dır, müzakerenin kifayetini de beyan ediyorsunuz. 
Şu halde, müzakerenin kifayetini kabul edenler elleri
ni kaldırsın. (Eller kalkar.) Kifayeti kabul edildi. 

KİRKOR ZÖHRAP %EFENDİ (İstanbul) — 44.800 
kuruşu Bidayet Mahkemesinden nakil suretiyle bura
dan tenzil ve İstinaf faslından Yanya Mahkeme-i İs-
tinafiyyesi tahsisatını tayy edeceğiz. 

REİS — İstinaf faslından Yanya Mahkeme-i İs-
tinafiyyesi tahsisatının kaldırılarak, Bidayet faslına 
naklini Hükümet teklif ediyor. Encümen Mazbata Mu
harriri de, Hükümetin bu teklifini muvafık görüyor. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Tenzil 
kabul olundu. Hükümet tarafından bir teklif var, o 
teklife mukabil Mazbata Muharriri tarafından da 
diğer bir teklif dermeyan edildi. Hükümet tarafın
dan vaki olan teklif, Adliyyc Müdürlerinin lağviyle, 
oradan hâsıl olacak tahsisatla Müfettişler ihdası su
retinde idi. Nezaret Meclis-i Mebusan kürsüsünden 
vukubulacak birçok mülahazat ve şikâyet üzerine ma-
hâkim muamelâtının suret-i ciddiyyede taht-ı teftişte 
bulunması lüzumunu nazar-ı dikkate alarak, böyle bir 
tekliftee bulunuyor. Çünkü, Mazbata Muharriri, bu 
meblağ 36 bin küsur kuruştan ibarettir, bununla bir 
hey'et-i teftişiyye tesisi mümkün değildir diyor. 

O halde, Mazbata Muharriri Beyin teklifini na-
zar-ı dikkate alıp, almadığınızı reye koyuyorum. Şu 
mülahaza ile, gelecek sene lâyıkı veçhile maksadı te
min edecek bir hey'et-i teftişiyye yapılmasını kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Kabul edil
di, 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Mü
tehassısları söyletmeye mecbur idiniz, söyletmediniz. 
Hukuk-u milleti gasbettiniz. 

REİS — Gasp kelimesini reddederim. Çünkü, 
Hey'et-i Umumiyye tarafından vukubulan teklif üze
rine müzakerenin kifayeti re'ye konulmuş, Hey'et-i 

Umumiyyece kabul edilmiştir. Gasp kelimesi burada 
varid olamaz. O halde faslı reye koyuyorum. Tenzi
lât yekûniyle faslı okuyun. 

11.263.000 Faslı bu suretle kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar.) Kabul edildi efendim. 

(Müfit Bey, altıncı faslı okur) 
Altıncı Fasıl 

Bidayet Mehâkimi : 
1. Hükkâm 28.664.784 
2. Ketebe 15.173.640 
3. Müstahdemin-i Müteferrika 6.459.060 

Altıncı Faslın Yekûnu 50.297.484 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Deminden İsti
naf faslından tenzil olunan meblağ bu altıncı fasla 
giriyor. 

Bu miktarın 43.240 kuruşu birinci maddeye, 480 
kuruşu ikinci maddeey, 1.080 kuruşu üçüncü madde
ye zammolunac aktır. 

KİRKOR ZÖHRAR EFENDİ (İstanbul) — Efen
diler, bu altıncı fasıl, Bidayet Mahkemelerinin tahsi
satına dairdir; yani ahalinin en ziyade temas ede
ceği istihsâl-ı adalet için müracaat edeceği mercilerin 
suret-i tesisine, suret-i tevziine, suret-i faaliyyetine 
müteallik olan masariftir. Bu hususta bendenizin 
mütâlaâtı, kaleme aldığım mazbatada muharrerdir. 
Biliyorsunuz ki, bunlar hiçbir nokta-i nazardan ih
tiyacımızı temin edecek mahiyyette değildir. 

Bu adem-i kifayctiyle beraber, suret-i tevziinde 
dahi bir ıttırad bir fikri mahsus yoktur ve bu cihet
ten olan feryatlar, zannederim biraz evvel söz almış 
olan arkadaşlarım tarafından birer birer dermeyân 
olunacaktır ve öyle zannediyorum ki, nisbeten ih
tiyaçları temin olunmuş olanlar bile gûyâ temin edil
miş zannolunan ihtiyaçların ne derece açıkta oldu
ğunu izhar edecekler ve kendi memleketlerinde 
de bazı yerlerde hiç teşkilat ve mahkeme olmadı
ğından hiç merei-i adalet bulunmadığından şikâyet 
olunacak ve bu yerlerde dahi yeniden mahkeme tesisi 
için tahsisat isteyecekler. Bütün bu mütâlaât vârid-
dir; fakat bunları isaf etmek için vesait mevcut de
ğildir. 

Her Hükümet, bu Adliyye bütçesini tanzim et
tiği vakit, bu ihtiyacı mûterif olmuş, bu vesaitin im
kânsızlığını meydana koymuş ve kendi takdiri dai
resinde bu ihtiyaçları defe çalışmış ve sabık Adliye 
Nâzın muhterem arkadaşlarımızın ifadesine göre, al
dığı tahsisatı serpiştirmek suretiyle istimal edebil-
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mistir. Serpiştirmek tâbirinden dahi istitlâl olunur ki, 
ihtiyaçlara nisbetle aldığı tahsisat ve yaptığı icaraat 
ne derece cüz'îdir? 

»Şimdi bütün arkadaşlar kendi dâire-i intihâbiy-
yelerinin feryatlarını buraya getirecekler. Bendeniz 
düşünüyorum ki, bütün Meclis namına bunların mu-
sip olduğunu teslim etmeye mecburuz. Bunları 
mehmâemken def etmeye mecburiyyetimiz olduğu da 
bedîhîdir; fakat Meclis-i Mebusanın böyle mütefer
rik surette şundan bundan gelen feryatları gözönün-
de bulundurarak, bunlara karşı tahsisat vermesiyle 
ref-i ihtiyaç edilmiş ve doğru bir iş görülmüş olur-
mu? Bendeniz bunu zannetmiyorum. Bendeniz zan
nediyorum ki, biz teftiş için Adliye Nâzın Paşa 
Hazretlerine vuku bulan bahsimize müşabih olmak 
üzere bu teşkil-i Mahâkim için de bir bahiste bulun
malıyız ve demeliyiz ki, Adliye Nâzın her kim olur
sa olsun, mütemadiyen kabul olunacak esas mevki
lerinde kalırlarsa, kendileri kalmadıkları hâlde, ha
lefleri tarafından takip olunmak üzere hiçbir siyasî 
cereyanlara tâbi olmayarak - bu bir mesele-i siyâsîy-
ye değildir ki, siyasî cereyanlara göre tahavvül etsin, 
bu bir ihtiyâç-ı Adlîyi temindir - herhangi Kabine 
gelirse gelsin, bunu aynı suretle telâkkî ve tatbik et
mekle mükellef itir. 

Ciddî bir suretle hatve behatve memleketin i'hti-
yacatı düşünülerek, ahalinin Mahkemeye hîn-i 
müracaatında kat edeceği mesafe velhâsıl bütün te
ferruat düşünülerek, ne kadar müddet zarfında ve 
ne kadar para ile vücuda gelebileceği düşünülerek, 
sonra bu Heyetin erkânı da ne suretle vücuda geleceği 
ciheti de düşünülerek - zira, birçok defa biz tahsi
sat veriyoruz, halbuki memur bulunamadığından ve
yahut başka bir mâniden dolayı teşkilât yapılamı
yor - ve bir metot ile - çünkü bu tâbiri artık ka
bul etmeliyiz, bizde bu tâbirin mukabilini de bula
mıyorum - hareket edilmek üzere esası kabul edile
rek, bir taleb-i tahsisat karşısında bulundurulmalı
yız. 

Yoksa, muhterem arkadaşlarım, hepiniz birer dâi
re-i intihabiyyenize ait derdi, cerihaları burada teş
rin ederseniz, size hak vereceğiz, bunun tedavisi 
lüzumunu düşüneceğiz; fakat size ne kadar hak ve
recek olursak, her daireye de aynı hakkı vermeye 
mecburuz. Netice ne olucak? Hepsi dahi aynı de
rece müstacel olan bu dertlerin aynı suretle, aynı 
zamanda beraberce tedavisi lâzım gelecek. Bu za
manda ve beraberce ve müsavat kaidesine göre tesvi
yesi ise, ancak para ile olabilecek bir şeydir. 

Eğer bu usulü kabul etmez iseniz, bir kısmını 
müraccah addedeceksiniz. Diğer kısmını ikinci derece
ye bırakacaksınız. Ben, bunu kabul ederim. Hiçbir 
İslah, hiçbir icra yoktur ki, aynı zamanda her yerde 
icra olunsun; fakat tefâvütün derecesini ve rüçha-
niyyetin esbabını Kuvve-i İcrâiyye, zannederim biz
den iyi takdir edebilir. 

Binaenaleyh, bendeniz işte bu nokta-i nazardan, 
gerek işin adlî, gerek tatbiki cihetlerini bihakkın 
düşünerek ve ihtiyacın derecesini takdir ederek ve pey
derpey ne derece izale olunacağını ve tahsisatını bil
dirmek suretiyle Meclise bir proje getirmesini Adliye 
Nezâretinde bulunan muhterem Hilmi Paşadan bil
hassa temenni ederim ve eğer bu mütâlaâtm vârid 
olduğunu kabul ederseniz, o hâlde, şurada veyahut 
buradaki ihtiyaçlardan bahsederek vakit kaybetmekte 
fayda olmayacağını dahi derketmiş olacağınızdan, bu 
faslın şu 44 8100 kuruş zam ile kabulünü teklif ede
rim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, ben
denizin bu fasıl hakkında söyleyeceğim söz, dâi
re-i intihâbiyyemde teşkilât-ı Adliyeye yapılmak için 
verdiğim takrir üzerine izahat itasından ibaret ka
lacaktır. 

Efendiler, bendeniz dâire-i intihâbiyyemde teş-
kilât-ı Adliyye icrasını talep etmekle iki maksada 
vasıl olmak istiyorum. Bunlardan birincisi tevzi-i 
adalet yoluyle olmaktır ki, bu hususa dair uzun uza-
dıya izahat vermeye lüzum görmem. Zira, birtakım 
ahali tarafından müntehap ve üçyüz kuruş maaş 
ile çalışan zevat tabiîdir ki, Hükümet tarafından 
mensup ve yüksek maaşla çalışan mütehassıslara 
nisbetle tevzî-i adalette o kadar büyük hizmet ede
mez. 

iBâhusus ki, kendi daire-i intihâbiyyemde oldukça 
umûr-u Adliyyeye vukufu olan birkaç kişi Dâva 
Vekâleti icrasiyle yüksek miktarda para kazanabilir
ler ve bunun için bu gibi ihtisası olan zevat, Mah
keme Âzâlığı için namzetlik vaz etmiyorlar ve ihtisas 
cihetjyle pek geri kalan; yani bu suretle daha çok 
para kazanmayacak olanlar namzetlik vaz ediyorlar. 
Birincisi, tevzî-i adalete hizmet etmek demiştim; 
fakat bu maksat da, zannedersem, Zöhrap Efendinin 
buyurdukları gibi, daha pek çok talepkârlar zuhur 
edecektir. Onun için bendeniz bu zevat arasında ken
di talebime bir hususiyet vermiş olmak üzere ikinci 
bir mâruzâtta bulunacağım : 
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'Efendiler! insanlar, emsallerinde ve komşularında 
gördüğü esbâb-ı saadetten geri kalmaktan tabiî me
yus ve nâhoşnûd olurlar. Bendeniz adem-i hoşnûdî 
diyorum. Daha müheyyiç bir tâbir istimaline lüzum 
görmediğimden bu tâbiri kullanıyorum. İnsanlar, 
emsallerinde ve komşularında gördüklerinden geri 
kalmak istemezler. Şimdi dâire-i intihâbiyyem olan 
Kayserimin etraf ve civarında bilcümle Sancaklarda 
meselâ, Yozgat'ta, Niğde'de, Kırşehir'de - ki, bun
lar Kayseri'nin yirmidört saat e'trafındadır - daha 
diğer Sancaklarda teşkilât-1 Adliyye yapılmış. Hattâ 
Kayseri'ye mücavir birtakım Kazalar vardır ki, ge
çenlerde bilmünasebe arz etmiştim, bunlardan birisi 
Boğazîayan'dır, iki - üçyüz evli bir köy halindedir. 
Diğer biri Avanos'tur, ehemmiyetçe çok geri kaldı
ğı halde, bunlarda muntazam teşkilât-ı Adliyye yapıl
mıştır. 

ALİ RİZA BEY (Kırşehir) — Ona muntazam de
nilemez. 

ALİ GALİP BEY (Keyseri) — Emsaline nisbetle 
muntazam. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) 
Kayseri'nin Kazalarında yok mu? 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Ne Kazalarında, 
ne merkezinde, hiçbir yerinde teşkîlât-ı Adliyye ya
pılmamıştır. Bütün etrafla leşkîlât-ı Adliyye yapıl
dığına göre, burası böyle duramaz. Bendeniz arz edi
yorum ki, teşkilât-ı Adliyye. evvelâ Rumeli'den baş
lasa - nitekim de öyle olmuştur - müteakiben, ya 
Vilâyet veyahut Sancaklar ehemmiyyetine göre tak
sim edilerek, Kaza Kaza taksim edilerek teşkîlât-ı 
Adliyye yapılmış olsaydı, elbette Kayseri de kendi 
mevkiini bilir ve ona göre bu talebi de istimal etmez
di. 

ŞAKİR BEY (Yozgat) — Müsaade buyurun, bir 
nokta arzedeyim. Yozgat'ın teşkilâtı, Yozgat'ın mev
kii itibariyle değil, merkez olmak itibariyle yapıl
dığını nazar-ı dikkatinize arz ederim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) - Kırşehir'de var
dır. 

ŞAKIR BEY (Yozgat) — Kırşehir olamazdı, Ço
rum ötede idi. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Avanos şehri, Kır-
şehri'ne tâbi bir Kazadır. Orada teşkilât vardır. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — İstatistiklere bakı
larak, işlerinin kesretine mebnî teşkilât yapılmıştır. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Efendiler, demek 
ki işler, bendenizin arz ettiğim gibi, bir usûl ve inti
zam tahtında değil, bazı müessirât neticesi olarak 
meydana gelecek olursa, bugün çekmekte olduğumuz 
âlâm zuhur eder. Bendeniz diyorum ki, bugün mem
leketimizin geçirmekte olduğu buhran, sırf hususî 
müessirâtın neticesiyle iş görülmekten tevellüt etmiş
tir. Bizde işler böyle, arz ettiğim gibi görülmüyor. 
Bilhassa Devr-i İstibdatta bir Hükümet olduğu gibi 
ve de Hükümet üzerinde mütehakkim bir kuvvet 
vardı. («Sadet haricinde söylüyorsun» sadası) 

Hayır efendim. Teşkilât istiyorum. Evet o vakit 
Hükümet üzerinde mütehakkim bir kuvvet vardı. O 
da Mâbeyn kuvveti idi. O vakit Mabeyne çatkın 
olanlar, oradan aldıkları kuvvetlerle birtakım işler 
görürlerdi ve geri kalanlar da, tabiî, bundan gayri-
memnun olurlardı. Müheyyiç bir lâkırdı söylemek 
istemem. Şimdi bu adem-i memnuniyyet, zannederim, 
müşabih esbabdan ileri geliyor. İşte, Kayseri'de teş
kilât-ı Adliyyenin geri kalması bu esbabdan oluyor. 
(Gürültü) 

Vazifemdir, bunu söylüyorum. Kayseri'de Teş-
kiât-ı Adliyyenin geri kaması, müşabih esbabdan ileri 
gelmiştir. Kırşehir'le Kayseri'nin ehemmiyyetini kı
yas ediniz. Kayseri, yetmişiki binlik bir şehirdir. 
Âdeta Anadolu'nun ortasında bir çarşıdır. Bundan 
başka civarında onbeş bin nüfuslu bir köy vardır, 
âdeta kasabadır. Bir saat mesafesinde vâki yirmi, 
otuz köyün adetâ pazar yeridir. Köylüler oradan alış 
veriş ederler. Bundan başka, Kayseri'den ikişer saat 
mesafede sekiz bin nüfuslu, üç bin nüfuslu, iki bin 
nüfuslu müteaddit köyler vardır ki, her birerleri et
raf ve civarda bulunan birçok köylerin pazarıdır. 

Efendiler, Kayseri gayet meskûn bir yerdir, tica-
retgâh bir yerdir. Muamelât-ı ticariyyesi kesîr olan 
yerlerin birçok muâmelât-ı adliyyesi olur. Bundan 
dolayı Kayseri'nin teşkilât-ı Adliyyeye eşedd-i ihti
yacı var. Teşkilât-ı Adliyye yapılırken, Keyseri, bi
rinci sınıfa dahil olmak lâzım gelirdi. Her nedense 
geri kalmış, belki de ikinci derecede kalması lâzım 
gelen Sancaklarda teşkilât-ı Adliyye yapılmıştır. («Sı
ra oraya gelmiştir» sadaları) Buna karş Kayseri, ke-
mâl-i mutavaatla Meclis-i Âlînizin vereceği karâr-ı 
âdilhâneye intizar ediyor. 

(MEHMET MÜNİR BEY (Çorum) - Zât-ıâlî-
niz Kayseri'nin nüfusunun kesretinden bahsediyorsu
nuz, Halbuki teşkilât-ı Adliyyede... 

ALİ GALİP BEY (Keyseri) — Ve ayni zamanda 
etrafında bulunan nüfusun yalnız kesreti değil, daha 
az ehemmiyetli olmak üzere bilcümle Sancaklarda, 
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Kazalarına varıncaya kadar teşkilât-ı Adliyye yapıl
dığı hâlde, Kayseri'nin bundan mahrum kalması el
bette iyi bir hâl değildir. 

MEHMET MÜNİR BEY (Çorum) — Müsaade 
ediniz de arz edeyim. 

Kayseri'nin kesret-i nüfusundan bahisle teşkilât-ı 
Adliyyesinin geri kalmasının doğru olmadığından 
bahsediyorsunuz. Teşkilât-ı Adliye, Mahkemelere vü-
rûd eden işlerin kesret ve ehemmiyyeti nazara alını
yor zannederim. Biliyor musunuz ki, civar Livalar 
mahkemelerinin işleri adeden ve keyfiyyeten Kay
serimin işlerinin dûnundadır. Bunu tâyin edecek, 
istatistiklerdir. 

ALİ GALİP BEY.[(Kayseri) — Bunun için istatis
tiğe hacet yoktur azizim, kıyâs-ı mantıkî kâfidir. 

MEHMET MÜNİR BEY (Çorum) — Kayseri' 
nin nüfusu kesreti i olmakla beraber, halk arasında 
münâzaât ve mücadelât az olabilir ve bunun için ora
nın teşkilâtı teehhür etmiş olacağı gibi, Kayseri'de 
deâvînin azlığı, Kayseri'lilerin hüsnü ahlâkına de
lâlet eder ki, bu hâl, şâyân-ı takdirdir. Bugün be 
nim dâire-i intihabiyyem olan Çorum Sancağı Mer
kezinde, işler, nisbeten çok olduğu hâlde, orada teş
kilât yapılmamıştır. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Sözünüz bu ka
dar uzayacaksa buyurun, siz söyleyin. Rica ederim, 
ya buyurun kürsüye, siz söyleyin veyahut bırakın ben 
söyleyeyim. Maksadınız, bendenizi iğzâb edip de, 
bazı esrarı ifşa ettirmek ise, o başka. Ben, söz söy
leyemeyeceğim. (Kürsüden iner, gürültü) 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Rica ede
rim, söyleyiniz. («Söyleyiniz, söyleyiniz» sadaları)-

REİS — Kendi arzularıyla kürsüden indiler ve 
sözlerinden vazgeçtiler. 

Şimdi başkasına söz veriyorum. Adliye Teşkilâtı 
yapılırken esrar tasavvur etmek, tabîi, bir vehim
den ibarettir. 

ALÎ CENANİ BEY (Halep) — Bendenizden ev
vel kürsüye işgal eden refikim, kendi dâire-i intihâ-
biyyesinin teşkilât-ı Adliyyesinin noksanından bah
setti. Zannederim ki, teşkilât-ı Adliyyenin noktasın
dan bahsedecek pek çok rüfekâmız vardır. Bende
niz, teşkilât-ı Adliyyenin noksanından bahsetmeye
ceğim. Teşkilât-ı Adliyye hiç mevcut olmayan yer
lerden bahsedeceğim. 

Zöhrap Efendi refikimiz mazbatasında, Mahâ-
kimi dört şekilde görmüş; fakat beşinci bir şekli 
unutmuş, yani en aşağı tabakası olmak üzere mün-

tehap azalarla idare olunan Kaza Mahâkimini gös
termiş. Halbuki, burada üç senedir bar bar bağırı
yoruz. Bizim dâire-i intihâbiyyemizde hiç • teşkilât 
olmayan Kazalarımız var; yani öyle müntehap âzâ 
ile de idare olunmayan Kazalar var. Her sene ba
ğırıyoruz, dört senede bu sözümüzü Hükümete ismâ 
edemedik. Teşkilât-ı Adliyyenin en basit tabakasına 
bile razı olduğumuz hâlde elimize geçmedi. Şimdi 
bendeniz buna başka bir çare buluyorum. Eğer He
yet-i Umûmiyyeniz buna razı olursa, kabul eder. 
Halep'e elli saat mesafede bulunan iki Kaza ahalisi-
haydi maznun olanlar belki bir cürüm işlemiştir diye 
gitsinler - müddeî ile şahitlerini elli saatlik mesafe
den Merkeze getirmekten ise Adliye muamelâtını 
bütün bütün kaldıralım, ahkâm-ı Şeriyyenin Ukubât 
kısmını tatbik için 'Naiplere bir mezuniyet verelim. 
Yoksa, eğer ona rıza gösterilmeyecek ise, ahaliye 
biz, sizin aranızda bulunan bir dâvayı göremeyece
ğiz demek hiçbir Hükümete yakışmaz. Hattâ Hü-
kümet-i Meşrutaya değil, en basit bir Hükümete bile 
yakışmaz. 

Bir Hükümet kendi ahalisine, ben senin aranda 
tekevvün eden dâvaları göremeyeceğim, görmek için 
seni sürekleyeceğim, götüreceğim, müddeîsini de, da
vacısını da müstehak oldukları cezanın on katına, yüz 
katına dûçâr edeceğim diyemez. Bu, bir Hükümete 
kat'iyyen yakışmaz. Dört senedir biz bunu burada 
söyledik, dört senedir işittiremedik. Bunu, gerek Hü
kümet, gerek Meclis-i Âlîleri takdir buyurur. 

Efendiler, Düşününüz, elli saatlik bir mesafeden 
şahit celp olunur mu? Kazârâ bir vakada bulunan bir 
adamı ihzar ile ifâ-yı şahadet etsin diye elli saatlik 
bir mesafeye göndlereceğiz, bu bir adalet midir, bu 
nasıl adalettir? Bunun hepsi onbeş bin kuruşluk bir 
masraftır. 

Halbuki biz, o onbeş bin kuruşu ücret-i şahadet 
olmak üzere şahitlere veriyoruz. Bu ücret-i şahadet 
olarak verdiğimiz parayı kaldırıp da, mahâkim için 
sarfetmiş olsak, ne o ahali bu eziyeti çeker ve ne de 
biz burada bu kadar nefes tüketiriz. Bu, en basit bir 
şeydir. Biz, Adliyeden bu kadar basit olan bir şeyi 
dört senedir yaptırtmağa muvaffak olamadık. Hattâ 
bunun için başka çareler de gösterdik. Muamelâtı 
olmayan Kazalar var, onları diğer kazalara rabtet-
mek için Nezârete bendeniz söyledim; fakat, ne ise, 
muvaffak olamadık. 

Şimdi şuhûd için 2 900 000 kuruş bir para vardır, 
bundan bir miktarını bu iki Kazanın teşkilâtına tah
sis buyurursanız. Bu en basit bir muameledir. Bu is-
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tediğimiz para zaten o iki Kazadan gelen şahitlere 
veriyor. Çünkü, elli saatlik bir mesefeden geliyorlar. 
Bundan, otuz bin kuruşunu tenzil edip de buraya ilâ
ve ederseniz, bu iki Kazanın teşkilâtı yapılmış olur. 
Benden evvel söz söyleyen Ali Galip Beyin, dâire'i 
intihâbiyyesinde teşkilâta lüzum yoktur demem, onu 
takdir edecek Nezârettir. Elbette Nazâret lüzum gö
rürse yapar; fakat hiç Adliyesi olmayan yerlerde, bu, 
tahammül olunamaz bir hâldir zanederim. İki sene
dir bu kadar teşkilât yaptık, bazı Livalarda İstinaf 
Mehâkimi yaptık. Bunun için lüzumu olan yerlerde 
de Adliye teşkilâtı yapılmasın diye reddetmek zan
nederim doğru olamaz. Heyet-i Aliyyenizce bu cihe
tin nazar-ı dikkate alınmasını rica ediyoruz. 

İMİTHAT BEY (Van) — Efendiler, Adliye büt
çesinde bir cetvel görüyoruz. Bu cetvelde Vilâyâtın 
mesâha-i sathiyyesi, nüfûs-u umûmiyyesi ve o vilâ
yette mevcut olan yekûn-u Mahâkim mukayese edi
liyor. Bu cetvelde Rumeli ve Anadolu'nun birer Vi
lâyet alacak olursak, bilfarz Edirne Vilâyeti, Edir
ne'nin mesâha-i sathiyyesi 42 500 kilometre olduğu 
halde, mevcut Mahâkimi de otu/altıdır. Buna mu
kabil Kurdistan veyahut Anadolu Şarkîde mesâha-i 
sathiyye itibariyle ufak bir Vilâyet olan Bitlis'in me
sâha-i sathiyyesi 39 850 kilometre iken, ondokuz adet 
mahkemesi vardır. Van Vilâyetinin mesâha-i sat
hiyyesi 47 700 kilometre iken, onbir adet mahkemesi 
ve 430 000 nüfusu vardır. Binaenaleyh, Bağdat, Bas
ra. Zor istisna edilecek olursa, bütün Memâlik-i 
Osmâniyyede mahkemesi en az olan, Van Vilâyeti
dir. 

Efendiler, bugüne kadar Van'da hudûsa gelen 
cinâyâtın ehemmiyetini ve adedini nazar-ı dikkate 
alacak olursak, hep bunlar mahkemesizlikten neş'et 
eder. Müntehap Âzâlar, müntehap Mahkemeler, ih-
kak-ı hak edemedikleri' için, ahali, kendi zâr-u bâzû-
ları ile kendi kuvvetleriyle ihkak-ı hakka mecbur olu
yorlar. Binaenaleyh bunu da ehemmiyetle nazar-ı 
dikkate almanızı rica ederim. Arazi, meselesi hukuku 
şahsi yye, hukuk-u umûmiyye ve daha sair birçok 
deâvîyi nazar-ı itibara alacak olursanız, vu vilâyet
te mahkemelerin lüzumu derhal nazar-ı dikkate çar
par. 

Bununla beraber şimdiye kadar Hükümetin şim
diye kadar oralara bakmadığı ve şimdiden sonra 
bakmak istemediği cihetle, şüphesiz, şu hâli bu mem
leketlerde de zavallılığı intaç edecektir. Merkezden 
kilometrelerle uzak ve vesait-i nakliyyesi mefkuttur. 

Memâlik-i Osmâniyyenin bir Sibirya'sı denilmeye 
şayan olan vilâyetin mahakimini nazar-ı dikkate al
malarını Heyet-i Aliyyeden bilhassa istirham ede
riz. Bu babta arkadaşlarımla beraber bir takrir ve
riyoruz. Zam olmayacaktır. Yalnız İstinaf Mahkeme 
leri tahsisatından 44.800 kuruş kadar bir para ten
zil edilmiştir. Bunun bir kısmı ile vilâyetimiz dahilin
de teşkilât ihdas edilebilir zannederim. 

MEHMET TALÂT BEY (Ankara) - Reis Be
yefendi, müsaade buyurunuz. Usûl-ü müzakereye 
dair bir şey arz edeceğim. Adliyenin noksân-ı teşki
lâtından şikâyet etmeyen hiçbir Mebus yoktur. An
kara'da teşkîlât-ı Adliyye var deniliyor. Bizim de 
bazı Kazalarımız perişan bir haldedir. 

Şimdi söz alan Mebusan-ı Kiramın hepsi bu nok
sandan şikâyet edecekler. Ve bunda da pek haklıdır
lar. Bunda en ziyade halkı şikâyete sevk eden, bu 
Adliye ciheti, daha bir, iki şey, havyvan hırsızlığı 
vesaire gibi şeylerdir. Şimdi hep arzu ederiz ki, Ad
liye teşkilâtı ikmâl edilsin. Muamelât-1 adliyye bir 
saat makinası gibi başlasın. Bütün milletin hukuku 
tamamiyle mahfuz kalsın. Yalnız Meclis-i Mebusan 
bütçeyi tenzil edebilir mi, biz bunu Hükümete ha
vale ediyoruz. Hükümet, noksan gördüğü şeyler hak
kında bizden zam istesin. Biz de verelim. Fakat bu
rada söylediğimiz şeylerin neticesi hiç olacaktır. O-
nun iç ;n Hükümet teklif etsin, biz de verelim. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Dört senedir 
söyledik, teklif etmedi. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Bizim Kastamonu Vilâyetinde de maatteessüf yok. 
Bütçe müsait olmadığından ve memurin bulunma
dığından sesimizi çıkarmıyoruz. Fakat bir mesele 
Efendiler, siz Adliye teşkilâtı isteyeceğiniz yerde ve
sait-i adliyye isteyiniz. Bugün Mahakim, Mübaşirler 
olmadığından muattal bir halde duruyor. Meselâ 
bir taraftan, bir tarafı otuz saat olan bir Kazanın 
iki Mübaşiri var. Kendisine 'veya hanesine tebligat 
icra edecek iken. Muhtara veriyor. Muhtar da gör
düm demiyor. Ne müddiye ve ne de müddeâaleyhe 
bir tebligat yapılmıyor. Haberi bile olmuyor. Mah
kemeler muattal bir hale kalıyor. Mahkemeler bu 
Mübaşirsizlikten muattaldır. Siz bunu isteyiniz, bey
hude yere teşkilât diye söyleyiniz. Biz bunu gördük. 
Adliyesi olan yerlerde Mübaşir yok, Jandarma yok, 
olsa da gitmiyor. Zira bunun vazifesi başkadır. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) 
Mahir Efendi, ismini söyle, hangi, mahkemede yok? 
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Bu taksîm-İ âmâl kaidesi, cesed-i hayvaninin 
hüceyratında dahi câridir. Dimağda her hastaya mah
sus huceyreler, kendi vazifesini tecavüz etmez ve 
ederse, her iki vazifeyi eksik ve müşevveş bir suret
te icra edebilir. Şu arz ettiğim söz, asil maksada bir 
muakdemedir. 

Adliye Nazırı Paşa Hazretlerine sorarım ki, Bas
ra Vilâyetinin ehemmiyet ve cesameti meydanda 
iken, nasıl oluyor ki, başka Vilâyetlerin teşkilât-ı 
Adliyyesine mugayir olarak ve demin söylediğim 
tasi'm-i âmâl kaidesine mugayir bulunarak bu Vilâ
yetin merkezinde Bidayet Ceza ve Hukuk ve Ticare 
ve İcra gibi. dört mühim vazife, yed-i vahide tevdi 
ollunuyor. Şahs-ı vâhid, bu dört vazifesi yalnız başı
na görmeye mecbur olursa, acaba muvaffak olabiiir-
mi? Mehakim-i Bidâiyyeye tahsis edilen takriben el
li milyon kuruştan Basra Vilâyetine isabet eden hisse 
ne kadardır? Rica ederim, Nazır Paşa Hazretleri 
veyahut Müsteşar Beyefendi bu sualime cevap ver
sinler ve mümkün olsa -ki imkânı meydandadır- bu 
dört vazifeyi, başka Vilâyatta olduğu gibi dört şah
sa tevdi eylesinler. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Mah
kemeler, tevzî-i adalete memurdur deniliyor. Filha
kika adaleti iltizam eder, ve binaenaleyh vesait mev
cut olur ise, doğrudur. Aksi takdirde tahrîb-i ada
lete memurdur denilebilir. Beyazıt Sancağının ehem
in iyyet-i mevkiiyye ve adliyye ve siyasiyyesi müs-
tağnî-i arz ve izahtır. Evvelce de biddefaat müracaat 
etmiştim. Ve hattâ bidâyet-i Meşrûtiyyetten beri teş-
kilât-ı Adli'yyesinin icrasına dair resen Beyazıt'tan 
Erzurum Vilâyetiyle İstinaf Müddeiumumîliğinden 
gelen evrak ve mazâbıt Adliye Nezaretinde büyük bir 
şekilde dosyalar teşkil etmiştir. 

Hususiyle teşkiılâtının icra edileceğine dair geçen 
sene Adliye Nezaretinden mahalline tebligat icra kı
lınmış ise de maatteessüf şimdiye kadar teşkilât icra 
edilmemiştir. Bir Nezaret tebligatını icra etmezse 
artık bilmem ki ne diyelim? Bugün, Ceza Reisin
den aldığım mektupta yalnız ceza kısmında olmak 
üzere üç yüz evrak derdest-i muhakemedir. Bu San
cağın üç tane Zabıt Kâtibi vardır. Birisi Daire-i İs
tintakta, birisi Müddeiumumi Kaleminde birisi' de 
Hukukta ifa-yı vazife ediyor. Ceza mahkemesi tatil 
hükmünde kalıyor. 

Sonra altı tane müntehap Âzası vardır ki, ikisi 
lağvedilmiş, dördü kalmıştır. Hukuk muhakemesine 
başlanılır ise, Ceza kalıyor. Ceza başlanıldığında Hu
kuk tatil ve hukuk-u ibâd mahv olup gidiyor. Livâ-

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Devamla) Sana han -
igisni söyleyeyim? Bu bir. İkincisi, efendiler, dikkat 
ediniz rica ederim. Geçen sene, bir Usûl-ü Muhâke-
mât-ı Hukukıyye Kanunu çıkardık. Bugün bu kanun 
kabil-i tatbik değildir. Bugün Hukuk Mahkemeleri 
muattal bir derecededir. 

REİS — Bunlar bütçenin heyet-i umûmiyyesine 
aittir. (Gürültü «Sadece dair söz söylensin» sedala
rı) 

İSMAİL MIAH'İR EFENDİ (Kastamonu) — 
Rica ederim, kendimizi aldatmayalım. Şimdi bende
niz, bu kanunu müzakere ediyorken, demiştim ki, 
bu kanun fena kanun değildir, fakat maatteessüf... 

ALİ OENANİ BEY (Halep) — Kanunların tat
bikatına dair söz söyleyecek ise, bizim de sözümüz 
vardır. 

'İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Şimdi bazı ketebe teklif edeceğim demiştim. («Fas
la dair söyle» sedaları) Demiştim ki, bu kanun ne 
vakit Mahkemelere Kâtip ilâve ederseniz, o vakit 
kabil-i tatbik olur. Bakınız, bu fasla taallûku var mı, 
yok mu? Rica ederim dinleyiniz. Halbuki mevcut 
Ketebe ile bu işleri göremiyorlar. Bu kanun çıkmaz
dan evvel işi neredeyse, ondan ileri gitmiyor. Maat
teessüf Hâkimler diyorlar ki, biz nerede kaldı ki bu 
kanunu icra edeceğiz ve nasıl bu kanun mucibince 
iş görebileceğiz? 

Biz bazı şeyleri Davâvekillerine yazdırıyoruz. Kâ
tipler kifayet derecesinde değildir diyorlar. Bu kanu
nun icrası için her halde Ketebe maddesine bir zam-
miyyat yapınız, yapmazsanız beyhudedir. Bunu teş
kilâtla vesaire ile istemeyiniz. Bunu Adliye Nezareti 
bihakkın düşünsün. Taşrayı görmek isterse, görsün. 
Hukuk Mahkemeleri muattal bir haldedir. Onu arz 
ediyorum. Yani ahalinin işini görecek Kâtip ilâve 
olunacak olursa, bu işler görülebilir. Ve bu kanun 
icra edilir. Ve illâ, Mahkemeler muattaldır, bir de 
Mübaşirler yoktur. Mahkemeler muattal bir hailde 
bulunuyor. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Arkadaşlar, be
şeriyet terakki ettikçe mesâil-i içtimaiyyedeki tak-
sim-î âmâl kaidesine riayet de o nisbette terakki eder. 
'Beşeriyet hal-i huşunette iken, her fert hayatına râ-
ci birçok işleri yalnız başına göremeye mecbur idi. 
Binaenaleyh işler de hep nakıs kalırdı. Beşeriyet te
rakki edince taksim-i âmâl kaidesine riayet edilerek 
herkes bir sanat ile meşgul oldu ve bittabi o sanat, 
eskisine nisbeten daha mükemmel bir surette ifa o-
1 tınmaya başladı ve sanayi ve fünundaki ihtisasât 
işte o sayede rûnümâ-yı zuhur oldu. 
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nın cesameti hasebiyle bir saat mesafeden şahitler 
geliyor. Bu sabitlerin istimâına sıra gelmiyor. Bunlar 
günler, haftalarla merkez-İ Livada kalıyorlar. Ken
dilerine sıra gelmediğinden, tekrar iade ediliyor. Ma-
hallerine gidiyorlar. İki veya üç ay sonra tekrar celp 
ve istîmâ olunuyorlar. Bu halde ahali bıkmış, usan-
mıştır. Memûrîn-i Adliyye dahi bin müşkilât için
dedirler. Bugün rüesâ-yı Adliyye umûmen diyorlar 
ki, biz, bu hal karşısında katiyyen tahammül edeme
yeceğiz. 

İstifa edip kaçacağız. Velhâsıl mahrumiyet içinde 
yuvarlanıp giden böyle mühim ve hukuk üzerinde 
bulunan bir Livada teşkilât icrası şimdilik kabil de
ğilse, Nâzır-ı sabıkla konuştuğum gibi Müsteşar Bey 
de temin ediyorlar. Hiç olmazsa bu Livanın Ketebe 
ve Mübaşirini bu sene teşkil buyursunlar. Hatteâ 
diyorlar ki, bazı yerlerde Kâtipler ve Mübaşirleri
miz fazladır. Bütçenin tetkikinden sonra bunu kal
dırıp oraya vermek istiyoruz. Bu bapta ayrıca bir tak
rir de verdim. Lütfen takririm nazar-ı dikkate alın
sın ve Nazarate havale buyurulsun. Ve şu müşkilât-
lara hatime verilsin. 

KİRKOR ZÖ1IRAP E İTİNDİ — Diğer takrir
ler için ne diyorsunuz? Diğer arkadaşların takrirle
ri hakkında ne buyuruyorsunuz? 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — On
ların umumen icrası da lâzımdır, fakat ehemmi mü
himine takdim edilmelidir. («Müzakere kâfi» seda
ları) 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Re'ye 
konulsun, müzakere kâfidir. («Kâfi» sedaları) 

İBRAHİM EFErN'Dİ (İpek) — Şimdiye kadar 
rüfeka-yı kiram burada Adliye teşkilatının noksan 
olduğundan, bahsetiler. Bendeniz esasen İşkodra ve 
Kosova ve Manastır ve Debre'de teşkilat-ı Adliyye
nin fazla olduğundan bahsedeceğim. Rumel-i Şarki 
Nizamnamesi yapıldığı vakit, Düvel-i Muazzama 
Murahhasları, zannedersem, teşkilat-ı Adliyye husu
sunda Kosova ve Manastır ve sair Vilayetleri na-
zar-ı dikkate alarak Kosova Vilayetinde o vakit teş
kilat-ı mahalliye istemişler. 

Hatırımda iyi kalmamıştır ama, o vakit Fransa 
Murahhası, yahut Fransa Konsolosu - ki bu zat İş-
kodra'da otuz sene konsoloslukta bulunmuş - demiş 
ki, İşkodra'da yapılacak teşkilat, kat'iyyen ahalinin 
asayişini temin etmez. 

Şimdi size bir misal olarak göstereceğim ki, iş
kodra'da teşkilat-ı Adliyye 93'ten beri yalnız Selimi
ye Kazasında tatbik ediliyor. İşkodra istatistiklerine 

bakınız. Rica ederim İşkodra'nın Selimiye Kazasında 
hiç asayiş olmuş budur? Bir de İşkodra'nın cibal kıs
mında millî olarak bir teşkilat vardır. İşkodra'nın 
millî teşkilatı olan noktasında şimdiye kadar hiçbir 
vakit âsayişşikenâne bir muamele vuku bulmamıştır. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendi! Bu, İtti
hat programına tevafuk etmez. 

İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Siz zannedi
yorsunuz ki, bu kanun, gayet fena kanundur. Böy
le bir kanunla memleket idare olunmaz. Halbuki bu 
kanun öyle bir kanundur ki bugün orada son dere
ce asayişi muhafaza ediyor, fazla olarak Hükümet 
tarafından 750 kuruş maaş ile, bir Reis ile bir Mua
vini ve bir Kâtibi vardır. 

Ahalinin intihab etmiş olduğu oniki Âza, merkezi-
Vilayet olan İşkodra'da oturuyor. Reis, yalnız ne
zaret eder. Oraya müracaat eder. Yani Sulh Mah
kemesi olan köylerde İstinaf suretinde müracaat 
edenlerin davalarını tetkik ederler. Netice itibariyle 
hiç kimse fenalık yapmaya cesaret edemezler. 

Şimdi Hükümete sorarım, 93'ten beri Kosova Vi
layetinde teşkilat-ı Adliyye olmuştur; acaba şimdiye 
kadar kaç tane maznun ve müttehim derdest olun
muştur ve bunlar cezasını görmüştür? 

Emin olunuz ki, Arnavutluk'un en büyük hasta
lığı eski usulün kaybedilmesidir. Yeniden 93'ten be
ri yapılan teşkilat-ı A^dliyyenin mazarratından baş
ka hiçbir faydası olmamıştır. 

Yalnız ilân-ı Meşrutiyyetten iki sene geçer geç
mez, bir Sancakta bin ikiyüz katil olmuştur. Bu kaa-
tillerden hiçbiri derdest olunmamıştır. (Gürültü) 
Anlayınız bir kere rica ederim, bu hastalığı anla
yınız. Konya'da teşkilat-ı Adliyyeyi anlarım, çünkü 
orada fail-i cürmün gideceği bir nokta yoktur he
men zaptiye gelir onu tevkif eder. Kosova Vila
yetinde şimdiye kadar belki onbir defa Musalaha-i 
Amr'ı öldürür; Hükümetten Mustantik gelir, maktu
lün veresesini sorar, ifadeyi alır, kaatil kaçar, ondan 
sonra muamelat-ı Adliyye, yalnız şahit üzerine ce
reyan eder, bir hükm-ü gıyabi verilir. 

Böyle katil çoğaldıkça, asayiş muhtel olur. Hay
di bir Müsalaha-i Dem Komisyonu yaparlar, onlar 
sulh olurlar, bir de bakarsınız, Musalaha-i Dem Ko
misyonu daha dağılmadan, fenalığa başlarlar. Bun
ların teamülen adatı üzerine yaptıkları kavanin var
dır. 

Hükümet merkeziyyet usulünü kaldırmak için o 
kavanini oradan kaldırmaya yeltenmiş ve kaldırmış 
ve maatteessüf onların yerini tutacak mükemmel bir 
kanun vaz'edememiş, bunlar behemehal asayişi tak-
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rir ettikten sonra olacaktır; fakat bir memlekette, 
düşünün ki asayiş olmazsa, jandarma katili tuta-
mazsa ve bir katili tutmak için asker sevkeder de, 
asker de meyusen avdet ederse, orada teşkilat-ı Ad
liyyenin ne faydası olur? Bakınız 1 milyon üçyüz bin 
şu kadar kuruş Adliye teşkilatına veriyoruz. 

Ben bugün Kosova Vilayeti namına bu parala
rın büsbütün lağvını talep ediyorum. Eğer orada asa
yiş matlup ise, adat üzerine bir kanun vaz'ını isti
yoruz. Bu paralarla sair Vilayetlerde muhtaç olan 
vatandaşlara teşkilat-ı Adliyye yapınız, orada az bir 
masrafla asayişi muhafaz edersiniz. 

REİS — Efendim, müzkerenin kifayetine dair 
bir takrir var, okunacaktır. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Teşkilat, taraf-ı Hükümetten teklif ve tahsisat ta

lep edilmek üzere müzakerenin kifayetine karar ve
rilmesini teklif eylerim. 

Cebelibereket Mebusu 
Sezai 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar elini kaldırsın. 
(Eller kalkar) («Anlamadık» sadaları) 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Nazar-ı dikkate 
alınmadı. Hükümet tarafından teklife hacet yoktur, 
siz onu bu kabul ettirmek için bir daha re'ye koy
mayınız Reis Beyefendi, rica ederim. 

REİS — Müsaade buyurun, «tecavüzatı kes, an
lamadık» diyorlar. Netice-i kararı tefhim etmedim, 
takriri tekrar okutuyorum. (Feyzi Bey takriri tekrar 
okur) Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Ekseriyyetle nazar-ı dikkate alındı efen
dim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Zaten maksat da 
o idi. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, şimdi Heyet-i 
Aliyyece kabul edilen takrirde iki cihet var. Birisi, 
müzakerenin kifayeti, ikincisi de, teşkilat için tahsisat 
talebinin Hükümetten teklif edilmesidir. 

Binaenaleyh âza-yı kiram tarafından teşkilat-ı 
Adliyye için vuku bulacak teşkilat teklifleri de bu 
suretle bu tekliflerin kabulü ile, Meclisçe kabul edil
memiş demek oluyor, nazar-ı dikkate alınmamış olu
yor. Onun için fasıllara geçiyoruz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengıri) Bi
zim sözlerimiz kaldı, esbab-ı mucibe serdi ile tek
lifte bulunacak, teşkilat talep edecek idik ve es-
bab-ı mucibe-i mühimmesini serdedecek idik. Biz 
şimdi nasıl teklif edip de teşkilat hakkında mutale-
batta bulunacağız? 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendim, verilen takrir, Reis beyefendinin beyan et
tiği veçhile, iki şıkka ayrılmıştır. Biri, müzakerenin 
kifayetidir, biz onu kabul ediyoruz. İkincisi de, teş
kilat teklifatının, Hükümetçe nazar-ı dikkate alınma
sıdır. Mademki Hükümetçe teşkilat teklifi nazar-ı 
dikkate alınmak mezkûrdur, şu halde ol babda veril
miş olan takrirler okunur, nazar-ı itibara alınırsa Ad
liye Nezaretine tebliğ olunur. 

REİS — Efendim takrirde nazar-ı dikkate alın
mak yoktur. Binaenaleyh okunan takrir budur ve iki 
defa okunmuştur, işte takriri bir daha okuyalım: 
«Teşkilat taraf-ı hükümetten teklif ve tahsisat talep 
edilmek üzer emüzakerenin kifayetine karar verilme
sini teklif ederim» 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Biz 
şimdi o teklifatı kabul etmeyeceğiz; fakat bu misillû 
teklifat varsa, Adliye Nezaretine tebliğ ederiz. On
lar nazar-ı dikkate alsınlar. İsterlerse teklif etsin
ler, bilinmez ki nerelerde teşkilat yapılacak; bu bi
linmez. Binaenaleyh, bu, burada okunmalıdır. 

MEHMET BAHA BEY (Halep) — Bizim ver
diğimiz takrir tahsisat talebini havi değildir, okun
sun, teşkilat icrasına aittir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Teş
kilat parasız mı olacak? 

MEHMET BAHA BEY (Halep) — Tahsisat ta
lep etmiyoruz efendim, muamele-i sabıkadan bahse
diyoruz. Evvelce Meclisçe nazar-ı itibara alınmış 
bir karardan bahsediyoruz; okunsun bir kere, red
dedilsin. 

REİS — Reddedildi efendim. 
MEHMET BAHA BEY (Devamla) — Okunma

dı ki reddedilsin. 
REİS — Başka manası yok. 
MEHMET BAHA BEY (Devamla) — Biz tahsi

sat istemiyoruz. Başkasını yazıyoruz. 
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Zan

nedersem efendim, bidayet-i maruzatımda bu gibi 
teşkilatın, icraatın peyderpey ve muntazam surette 
takip olunacak hatvelerin tayininden sonra alâkadar 
olan Dairenin tamamının husul-ü için getireceği lâyi
haya atfen ve mütemadi surette takip olunmak şar-
tiyle vuku bulmasını bendeniz teklif etmiştim ve on
dan sonra da müteferrik surette vuku bulan talep
lerin dahi Meclisçe ciddî bir surette nazar-ı dikkate 
alınamayacağından bunlardan sarf-ı nazar olunma
sını dahi zımnen teklif etmiştim. 

Sahib-i takrir Sezai Beyin mütalaatını pek iyi 
anlayamadım. Kendilerinin takrirleri de bendeniz ta-
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rafından dermeyan olunan fikirlerin esasen tasvip 
olunduğunu gördüm. Yani bu teşkilat meselesinin 
ve ona müteferri tahkikatın Nezaret tarafından der
meyan olunması ciheti musarrahtır. Yalnız dikkat 
olunacak bir cihet var. 

Şimdiye kadar hiç icra olunmamış değil, ve, bu 
tahsisat şimdiye kadar hiç istenilmemiş değil, her 
sene teşkilat vuku bulmuş ve her seen tahsisat iste
nilmiş, bendenizin teklif ettiğim suret bu şekilde de
ğil idi. Böyle müteferrik surette, eğer tabirimi ma
zur görürseniz, böyle perişan bir surette ne teşkilat 
icrasını ve ne de tahsisat itasını talep etmiştir. Ma
mafih biz şimdiye kadar bu perişanlığa, bir perakende 
suretiyle iş rü'yet etmeye ülfet ettik; bu, bizim için 
bir ülfSttirki ân-ı vahitte feragat etmekten adem-i 
kabiliyyetini şu cereyandan hissediyorum. Bütün Me
buslar kendi daire-i intihabiyyelerine karşı tek meş
ru bir hizmette bulunmak istiyorlar. Ben bu halet-i 
ruhiyyeyi pek âlâ anlıyorum. Kendilerini bu kıymet
li şeyden ve memleketin selametinden mahrum et
mek. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Pek yanlış anlı
yorsunuz, yalnız daire-i intihabiyyemizi düşünmüyo
ruz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Zan
nederim pek iltifatkârane söylüyorum, hiç kimse
nin izzet-i nefsini kesredecek bir tabir kullanmadım. 

ALI GALİP BLY (Kayseri) Zımnen kesre-
der. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Siz 
ruhunuza danışınız, ben kimsenin izzet-i nefsini kes
redecek tabir kullanmadım. Binaenaleyh böyle gerek 
kendileri için nefsen hizmet makamında ve gerek 
memleket içinde temin-i menfaat edecek bir şeyde 
herkesin İsrar göstermesini pek âlâ, anlıyorum. 

Burada iki şekil var, ya cümleyi meyus etmek, 
fakat ciddî bir işle, ciddî bir meslekle bu meseleyi 
memleketin menafi-i umumiyesi noktasından takip 
etmek ve memleketin teşkilatını ve her ihtiyacını 
defedecek bir surette ve hatve be hatve yani bir 
askerî intizamla - bilmem şimdi bu tabiri kullanmak 
büyük bir mana ifade eder mi, etmez rni? - Takib 
olunmak suretiyle bir lâyiha istemek doğru bir şe
kildir. 

Fakat, biz, mutlaka doğruyu takip etmeye mecbu-
riyyetimiz yok. Görüyoruz, hepimiz hal-i feveran
dayız. İkinci şekil ver, zannederim, bu, idare-i mas
lahat şekli olduğundan kolaylıkla kabul olunacaktır. 
O ikinci şekil nedir efendiler? Meşrutiyetin bize na

sip olması tarihinden itibaren her sene Adliye Na
zırı, teşkilat tatbiki için kredi istediler, onu ne de
receye kadar musip surette sarf ve tatbik ettiklerini 
şu vuku bulan şikâyetlerden anlıyorsunuz. 

Mamafih yine o şikâyetlere mani olmak kat'î bir 
dereceye kadar teşeffi-i sadra dahi medar olmak üze
re eğer isterseniz, geçen sene olduğu gibi bu sene 
de iki milyon kuruş suret-i mutlakada teşkilat için 
sarfedelim. Sonra, bilcümle muhterem arkadaşla
rım tarafından kendi Vilayet-i initaihabyelerine ait 
ve pek makûl esbaba istinaden dermeyan olunan ih
tiyaçları dahi o iki milyon nisbetinde teşkilat ya
pılarak defedilmek üzere Adliye Nezaretine havale 
edelim. Bu suret, zannederim bütün arkadaşlarımı 
memnun eden ve bu suretle hem şimdiye kadar ya
pılmakta olan teşkilatta tevakkuf bulmuş olmaz. 
Sonra birer birer her arkadaşın dermeyan ettiği ih
tiyacın tatbiki için elimizde ne bir istatistik var ve 
de de bir vesaik var. Hükümet bunu bihakkın daha 
iyi tahkik ve tatbik edebilir. 

Verdiğimiz miktara gelince, evvelki senelere nis-
betle aynı derecede bir tahsisat olduğundan, bunda 
istiksar olunacak bir şey yoktur. Şu surette bende
niz kendi namına olmak üzere - zira Encümenin 
bunda bir talebi yoktur zannederim - bütün vuku bu
lan cereyanları teerhis ederek teklif ediyorum. Ge
çen seneki, bundan evvelki seneler gibi iki milyon 
kuruş tahsis edelim. Vuku bulan teşkilat talepleri
nin kâffesini Hükümete havale edelim, o iki mil
yon kuruş dairesinde teşkilat yapılsın. 

HULUSİ BEY (Siroz) — Bu para, bütün ihti
yacı temin eder mi? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Ta
biî bütün ihtiyacı temin etmez efendim. 

HULUSİ BEY (Siroz) — Demek, idare-i mas
lahat. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Onu 
dedim; söylediğim vakit ketmetmedim. 

REİS — Efendim, elde bulunan takrirleri Kâ
tip Beyefendi tetkik etti, hepsi teşkilata ait. Filan, fi
lan Kazalarda teşkilat yapılsın suretindedir. Sezai 
Beyin teklif ettiği ve Meclisin kabul eylediği takriri 
tekrar okuyorum. O takrirde; «Teşkilat, taraf-ı Hü
kümetten teklif ve tahsisat talep olunmak üzere mü
zakerenin kifayetine karar verilmesini teklif ede
rim» deniyor. Binaenaleyh, bunu Meclis ekseriyetle 
kabul etmiştir. Bunda bir kere, «Teşkilat, taraf-ı Hü
kümetten teklif ve tahsisat talep edilmek birinci 
fıkra budur. Bu, gayet sarihtir. 
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Yedinci Faslın Yekûnu. 32.400 

(«Nerelerde ve hangi kanuna müsteniden?» sada-
ları) 
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İLYAS SAMI EFENDİ (Muş) — Bir komisyon 
var, Adliyede zait olan yerlerden tasarruf ederek, 
ihtiyacı olan yerlere zammediyordu. Bu komisyon hâ
lâ devam ediyor mu? 

AZMİ BEY (Adliye Müsteşarı) — Şimdi, 1329 
senesi bütçesinin tasdiki zamanına kadar da, bütçe 
dahilinde mahv-u isbat suretiyle de kabil olduğu 
kadar teşkilat yapılır efendim. Bunu da nazar-ı dik
kate alıyoruz. 

REİS — Efendim, takrir sahibi olan arkadaşları
mız, takrirlerin Hükümetçe nazar-ı dikkate alınmak 
üzere Hükümete tevdiini arzu ediyor. Fakat, diğer 
arkadaşlarımız da, bu ihtiyaç umumidir, eğer bu 
takrirler Hükümetçe nazar-ı dikkate alınmak üzere 
havale edilecekse, o halde hepimiz, kendi'memle
ketlerimiz için takrir verelim diyorlar. 

TAHSİN RIZA EFENDİ (Tokat) — Hepimiz 
takrir verelim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Müzakerenin ki
fayetine karar vermeden evvel, takrir vermeleri lâ
zım gelirdi. Mademki biz, evvel takrir verdik, bun
ların havale edilmesi lâzım geliyor. 

REİS — Urfa Mebusu Saffet Efendinin de bir 
takriri var, okuyorum: 

(Teşkilat hakkındaki takrirlerin, Adliye Nezaret-i 
Cehlesine tevdii ile Sezai Beyefendinin takriri mu
cibince, Hükümet tarafından teklifat icrasına karar 
verilmesini teklif eylerim.) 

Bu takriri re'ye koyuyorum: Efendim, nazar-ı 
dikkate alanlar ellerini kaldırsın. (Eller kalkaı) Alın
madı. 

Binaenaleyh, faslı re'ye koyuyorum: Şimdi efen
dim, deminki İstinaf faslından 44.800 kuruş, Bidayet 
faslına ilâve edilmek üzere tenzil edilmişti. Binaena
leyh Bidayet faslına 44.800 kuruş zam teklifi de
mektir. Ve evvelemirde bu zam teklifini re'ye ko
yuyorum: Bunu kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — O halde ye
kûn, 50.342.284 oluyor. . . 

REİS — O halde, altıncı faslı re'ye koyuyorum. 
(Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

YEDİNCİ FASIL 
Sulh Mahakimi: 
1. Hükkâm. 32.400 

İkincisi de, bu şartla müzakerenin kifayetidir. Bi-
nenaleyh, Heyet-i Aliyyece kabul edilmiş olan bu 
takrir üzerine teşkilat icrası hakkında verilen takrir
leri re'ye koymaya hacet görmüyorum. 

AHMET MAHİR EFENDİ" (Kastamonu) — O 
takrirler Hükümetin teklifinin zeminini teşkil ede
cek. 

REİS — Müsaade buyurun, binaenaleyh, bu tak
rirleri okuyup re"ye koymayı, demin verdiğimiz ka
rar ile kaabil-i telif görmüyorum. Meclisin, umumi
yetle vuku bulan müzakeresinden anlaşılan, teşki
lat ihtiyacı her taraftan mahsustur. Binaenaleyh, Hü
kümetin, bunun hakkında mütahzar bir şeyi varsa, 
yapar. Müstahzar teklifi yoksa, 1329 senesinde tek
lifini yapar. Şimdiki halde Hükümetten teşkilat için 
tahsisat talep edilmediğinden dolayı, teşkilat teklif
lerini ve tahsisat taleplerini re'ye koyamıyorum. Çün
kü, Meclis-i Âlinin kararına muhaliftir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Ben
deniz takriri, zammı mutazammm değildir. Başka 
yerlerde fazla Kâtip ve Mübaşir varmış, bütçe dahi
linde bizim Livaya vereceklermiş, Hükümet de ka
bul ediyor; lütfen Nezarete havale buyurun. 

REİS — Hükümet, bu takriri nazar-ı itibara alı
yorsa, takriri kendilerine veriniz efendim. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Hü
kümet kabul ediyor efendim, oradan alıp buraya 
verecek, nakledecek. 

MEHMET BAHA BEY (Halep) — Takrir re'ye 
konmasın; fakat okunsun da Hükümet vuku bulacak 
teklifi için bir zemin olmak üzere oraya havale olun
sun. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — O va
kit hepimizin takrir yazması lâzım gelir. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Bu, umumî 
bir ihtiyaçtır. İhtiyacı daha ziyade olup da, tak
rir vermeyen arkadaşlar da vardır. Hükümet, müm
kün olan yerlerde yapacaktır. 

REİS — Efendim, Müsteşar Bey, izahat vere
cek. 

ALİ BEY (Adliye Müsteşarı) - Efendim, Ne
zaret, lâzım gelen yerlerde teşkilatı icrasını zaten 
tasavvur ediyor. Hatta, demin söze başladığım za
man lâzım gelen yerlerde teşkilat icrası ve şimdiye 
kadar icra edilmiş olan teşkilatın da ıslahı iktiza 
eden nikatı 1329 senesi bütçesine bıraktığımızı arz 
etmiştim. Zaten her nerede teşkilat icrası lâzım ise, 
Nezaret, onu nazara alıyor. Nezaretçe mutasavver
dir. 
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KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Efen
dini, Hafız İbrahim Efendi tarif etti; bunlar, adat-ı 
mahalliyyeye göre, adat-ı muamele dairesinde ifa-yı 
muamele ederler. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen var mı? 
Faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal

kar) Kabul edildi efendim. 

SEKİZİNCİ FASİL 
Vilayat Mahakimi Levazımı : 
1. îcarat. 500.090 
2. Mefruşat. 650.000 
3. Tenvir ve Teshin. 352.000 
4. Kırtasiye ve Evrak-ı Matbua. 1.100.000 

Sekizinci Faslın Yekûnu 2.602.000 

REİS — Söz isteyen var mı? 
RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Bütçeye, tenvir 

ve teshin için masraf konuyor. Bunun, Vilayetlere 
tevziinde pek adalet gözetilmiyor. Ezancümle, geçen 
sene Erzurum'a verilen tahsisat pek noksan idi. Kış 
ortasında mahrukat bitti, tahsisat istenildi; yoktur, 
denildi. Birçok zamanlar sonra, birkaç kuruş gön
derildi. Riiesa, kendi keselerinden sarf eltiler. Yine, 
keselerinden para koydular. Teshin için verilecek 
mahrukat masrafını Nezaret, bir suret-i adilanede 
her yerin ihtiyacını, ahvalini gözeterek odun, kömür 
tahsisatını o nisbette taksim etseler daha iyi olur. 
Bunu talep ediyorum. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Efen
diler, icarat maddesine bir iki söz söyleyeceğim. îca
rat maddesi için, Hükümet tarafından vuku bulan 
talep, 622.272 kuruş idi. 

Bendeniz, geçen senenin sarfiyatını tetkik ederek 
gördüğüm tahakkukata göre ufak bir tenzilat icra 
ile bunu 500 bin kuruşa tenzil ettim. Vakıa, geçen 
seneki ihtiyaca nisbetle, o ihtiyaç haliyle kalmak şar-
tiyle bu 500.000 kuruş, bu sene icaresini temin ede
bilir. Halbuki, o tarihten sonra Vilayattan Hükü
mete varid olan taleplerden anlaşıldığı veçhile, bu 
sene icarların pahalılaşmasından ve bu sene yeniden 
diğer mahaller isticar edilmesi lüzumundan dolayı 
bu meblağın adem-i kifayeti, suret-i kat'iyyede an
laşılmış; Hükümet tarafından vuku bulan teklif bu 
merkezdedir. Aynı zamanda Beyoğlu Mahkemeleri
nin dahi, şimdiki bulundukları mevkilerde bulunma
ları kaabil olamayacağından, bunun dahi diğer bir 
mevkide içtima etmesi lâzım gelir. Bunun için bir 
zam zaruridir. Bu iki cihetten hâsıl olan ihtiyacın 

defi Hükümet tarafından 200.000 kuruş isteniliyor 
ki, bunu da hal-i itidalde görüyoruz. 

Eğer tensip ederseniz, bu zammı kabul ediniz. 
Beyoğlu Mahakiminin bulundukları mahalerden bi
risi, Daire-i Belediyedir, birisi Evkaf Nezaretine ait 
bir handadır. Evkaf Nezareti, bu handan çıkmasını 
istiyor, Daire-i Belediyye de kendisine ait olan mev
kiden çıkmasını istiyor. Sonra, bu mahakimin muh
telif mevkilerde bulunmasından dolayı erbab-ı ma-
salih birtakım müşkilata maruz kalıyor. Sonra Ma-
hakim, yekdiğerinden âza almak noktasından pek 
çok vakit geçiyor. 

Bütün bu mahaziri def için bunların bir noktada 
içtima etmesi lâzimedendir. İşte bu noktadan, Beyoğ-
lu'nda kiraların pahalılığı düşünülecek olursa; bu 
istenilen zam, hadd-i itidaldedir. 

Binaenaleyh, bu 200.000 kuruşun 500.000 ku
ruşa zammedilerek 700.000 kuruşa iblağını şayan-ı 
kabul görüyorum. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Hükü
met teklif ediyor mu? Bu nasıl olur? Deminden bu 
kadar söylenilen Kazalarda, bu kadar ihtiyaç oldu
ğu halde para verilmedi de, şimdi yine zam teklif 
ediliyor ve ona da temayül ediliyor. 

AZMİ BEY (Adliye Müsteşarı) — Zam değil 
efendim. 

REİS — Hükümet iştirak ediyor. 
ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Hükü

met demekten maksadım, Maliye Nazırı ile birlikte 
Heyet-i Vükela teklif ve iştirak etmelidir. Bu, büt
çeye başladığımızda tekarrür etmiş bir esastır; böyle 
şey olur mu? 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bizim Kazalara 
30.000 kuruş verilmiyor. Burada 150.000 kuruş ve
riliyor. Sonra, dışarılar hiç gözetilmiyor. 

ADLİYE MUHASEBECİSİ — Esasen, 1327 se
nesi bütçesinde 800.000 bu kadar kuruş dahildi. Bu
nun 200.000 kuruşunu Beyoğlu Mahakimi için al
mıştık, geçen sene istimal edemedik. Halbuki, bu 
sene muztar bir halde bulunuyoruz ve bizi tazyik 
ediyorlar. Mesela, Birinci Hukuk Mahkemesinin ve 
İkinci Hukuk Mahkemesinin tahliyesi için bizi taz
yik ediyorlar: hatta Mahkemelere müracaat ediyor
lar. Esasen, bu para, zam değildir. 1327 bütçesinde 
800.000 şu kadar kuruş olmak üzere dehildir. Bu 
bütçede şimdi 200.000 kuruş bir tasarruf gösteriliyor. 
Yani, 800.000 kuruşa mukabil 700.000 kuruş isteni
yor. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Olma
sın demiyoruz. Evvelce bütçeye başlamadan evvel, 

— 469 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 41 14 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

bütçe için bir usulümüz vardı; o usulümüzü bozma
yalım. 

AZMİ BEY (Adliye Müsteşarı) — Bu, Hüküme
tin teklifinde, esasen vardır. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Zama-
niyle Nezaret tetkik edeydi. Şimdi burada olmaz. 

REİS — Nezaret teklif etmiş, Encümen, Zöh-
rap Efendinin irad ettiği mülahazaya mebni tenzil 
etmiş. Şimdi Encümen, vuku bulan şikâyetlerle bu 
tenzilin muvafık olmadığını anlamış. Yani Hükü
met tarafından bir teklif vuku bulmuyor. Hükümet 
tarafından gelen 1328 Bütçesinde 622 bin küsur ku
ruş imiş, 500 bin kuruşa indirmiş. 

KOSTANTİN SAVAPULOS EFENDİ (Karesi) 
— Onu kabul ederiz. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efen
dim, şu bütçe buraya gelirken 622 bin bu kadar ku
ruş Encümenle uzlaşılarak takarrür etmiş demektir. 
Tekrar teklif etmeyince, evvelce verdiğimiz karara 
mübayindir. 

AZMİ BEY (Adliye Müsteşarı) — Ben yeni tek
lif değil efendim, esas bütçede dahildi. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — 
Demek, bu yeni bir teklif değil. 

AZMİ BEY (Adliye Müsteşarı) — Hayır efen
dim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) 
[ fendiıiı. Hükümet bize bu teklifi evvelce yapmış, 
Bütçe Encümenince de taht-ı karara alınmıştır. Bu
rada tekrar izahat vererek teklif ediyorlar; bu da 
zaruridir. Zeynelabidin Efendinin dediği gibi de
ğildir. Bugün Galata Mahkemesi Galata Camii şe
rifinin mektebindedir. Mektebi tatil etmişler, orada 
bulunuyorlar. 

Çıkacak, Mahkeme nerede oturacak? Bununla 
beraber, Birinci Hukuk Mahkemesi, Belediye Daire
sinin üst kalındadır. Orada olduğum için biliyorum. 
Bu icarat hakkındaki teklifin kabul edilmesi zaru
ridir. Bu da evvelce teklif edilmiş bir tekliftir, ye
niden bir teklif değildir ki, Hükümet tarafından ve
rilsin diyelim., 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Bu 
ihtiyaç tabiidir. Ya Mahkemeleri lağvetmek, veyahut 
onlara oturacak yerin icarını kabul etmek lâzım ge
lir. Bu, zarurî bir şeydir. Hususiyle, Hükümet evvel
den teklif ediyor. Zöhrap Efendi, tahakkukata göre 
hesap ettim, geçen senenin tahakkukatı ancak bu nis-
bette imiş, bu suretle kabul ettim diyor, 

Buna mukabil Nezaret Muhasebecisi cevap veri
yor, diyor ki, geçen sene sarf etmek üzere aldık; fa
kat geçen sene sarfetmedik, bu sene sarfetmeye mec
bur kaldık; çünkü bizi buradan çıkarıyorlar. Şu 
halde her iki tarafın nazariyyat-ı hukukiyyesi te
vafuk ediyor. Şu halde ya Mahkemeyi lağve karar 
vermek, veyahut bunların oturacakları yerin icarını 
kabul etmek lâzım gelir. Bu, bir ihtiyac-ı tabiidir. 

REİS — Şimdi söz alanlar bitti. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengiri) — Reis 
Beyefendi! Bu bütçenin altı ay kadar kaabiliyyet-i 
tatbikiyyesi kaldı. Şimdi bu 200 bin kuruş altı ay 
için isteniyorsa, gelecek sene için 400 bin kuruş is
tenilecektir. Halbuki şimdiye kadar bu tahsisatla 
idare eden Hükümet pek âlâ icra-yı adalet ediyor, 
iş görüyordu. Fakat devair beyninde Dairelerin şık 
olması müsabakası açıldı. Herkes, Dairesinin şık 
olmasını, yeni olmasını istiyor. Bu müsabakadan do
layı bu para isteniyor. Buna lüzum yoktur. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Kat'iyyen öyle değildir. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Biz de mi söy
lemeye başlayalım? Mahkeme çadır altında otur
maz ya. 

REİS — Bu fasılda İcarat maddesine 200 bin ku
ruş zammını Hükümet teklif ediyor. Encümen Maz
bata Muharriri de Encümenin nokta-i nazarını izah 
etti. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — 622 bin ku
ruş olarak kabul edelim. 

REİS — Hükümetin eski teklifi veçhile olsa kâ
fi mi efendim? («Kâfi» sadaları) Bu halde İcare 
maddesi 622.272 kuruş olacak. O halde faslı, Hü
kümetin teklifi veçhile 122 bin kuruş farkla re'ye 
koyacağız. O farkın esbabı izah edildi. Binaenaleyh, 
faslın yekûnu 2.724.272 kuruş oluyor. Faslı bu su
retle kabul edenler elini kaldırsın... (Eller kalkar) 

edildi efendim. 

DOKUZUNCU FASIL 

Üçüncü Bab 
Masarif-i Umumiyye-i Mütenevvia : 
1. Avrupa'ya Giden ve Gidecek Olan 

Talebe Masarifi. 500.000 
2. Ceride-i Mahakim. 150.000 
3. Harcırah. 700.000 
4. Cürm-ü Meşhud ve Ücret-i Şuhud. 2.900.000 
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Dokuzuncu Faslın Yekûnu. 4.809.000 

MUSTAFA ZİYA EFENDİ (Sivas) — Bu fa
sılda, Avrupa'ya tahsil için gidecek talebe masari
fi olarak 500 bin kuruş mukayyettir. Devair-i saire-
den Avrupa'ya talebe izamı tensip edilmişti. Zira 
birtakım erbab-ı fen ve ihtisasa ihtiyacımız mün-
ker değildir. Fakat Cihet-i Adiiyyeden Avrupa'ya 
talebe izamını bir türlü bendeniz anlayamıyorum. 
Acaba Avrupa'da mütedavil olan Usul-ü Muhake-
me-i Hukukiyye, Cezaiyye ve Mecelleyi mi orada 
tahsil edecekler de buraya geleceklerdir? Bazı rüfeka, 
Avrupa'ya gidecek ve gönderilecek talebe3/e Maha-
kim-i Muhtelitece ihtiyaç olduğunu beyan ediyorlar. 
Bunun da başlıca sebebi lisan meselesidir. Halbuki 
bizim Mekteb-i Hukukumuzdan neş'et eden efendi
ler meyanında Fransızca bilen pek çoktur. Onlar 
Mahakim-i Muhtelitede istihdam olunabilirler. 

Bendeniz şu zamanda Cihet-i Adiiyyeden 500 bin 
kuruş verilerek Avrupa'ya talebe izamını zait görü
yorum. Zira, Mahkeme olmadığından, icra-yı adalet 
edecek vesait bulunmadığından feryad ediliyor. Bu
radan bu 500 bin kuruşu kaldırmalıyız, muhtaç 
olan yerlerde Mahkeme teşkil etmeliyiz. Her halde 
Cihet-i Adliyye için Avrupa'ya talebe izamına lüzum 
yoktur. Bu, benim kendi mülalaa-i zatiyyemdir. Zi
ra bunlar Avrupa'da Mecelle Usul-ü Muhakemat tah-
QI'1 fflppftk" Hp&ürHrİpr A m a mi ihpnr l i e LÂYıMHıR i k f i -
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sadî, siyasî birtakım erbab-ı fen yetiştirmek lâzım
dır. İşte benim teklifim budur. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim, yalnız bir söz söyleyip bendeniz ineceğim. Hu
kuk Mektebinden Hukuk tahsili için Avrupa'ya gi
den talebe, orada laakal üç sene okur, beş sene oku
yanlar da var. Rica ederim, böyle erbab-ı iktidara 
bizim daha pek çok ihtiyacımız var. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Aca
ba şimdiye kadar gidip de öğrenenler ne oldu? 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (İstanbul) — Av
rupa'ya gönderilen talebe, bizim mektebi hukukta tah
sili ilm ettikten sonra, bilmüsabaka Avrupa'ya gider
ler. Avrupa'ya gitmekten maksat yalnız ecnebi lisan
larını taallüm değildir. Avrupa'da her bir fen sureti 
mükemmelede bulunduğu gibi, ilmi hukukun tahsil 
ve taallümü dahi o derecede kesbi itila etmiştir. 
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Bizde güzel hâkim, güzel muallim yetiştirmek her 
halde Avrupa'nın ilim ve maarif hususunda ihraz et
tiği terakki yattan haberdar olmaya mütevekkiftir. Bi
naenaleyh, Avrupa'ya talebe göndermekten sarfı na
zar etmeyelim ve bu kalemin de tezyidi rey ve mü-
talaasındayım. 

KARABET PAŞA YAN EFENDİ (Sivas) — Ev
vela, bendeniz, hükümet memurundan soracağım. Bu 
beşbin lira kaç nefere tahsis olunuyor? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 25 
kişiye. 

KARABET PAŞAYAN EFENDİ (Sivas) — Bun
lar müsabaka imtihaniyie gönderiliyorîar. Acaba bu 
ayrılan talebenin, haddizatında, oradaki masarifi tes
viye edecek kadar kudreti maliyeleri var mıdır, yok
sa fakir ve kudreti olmayanlardan mı tefrik ediliyor? 

Acaba bu ciheti nazarı dikkate alıyorlar mı? Av
rupa'da tahsil eden öyle talebe var ki, babalarının 
kudreti maliyesi pek vasidir. Böyle çocuklar gideceği
ne, fukara çocukları gitse pek muvafık olur. («Mü
sabaka ile oluyor» sadaları) Bu ciheti nazarı dikkate 
almak lazımdır. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Burada zengin
lik, fakirlik yoktur, ehliyeti olanlar gönderiliyor. 

KARABET PAŞAYAN EFENDİ (Devamla) — 
Müsabaka imtihanı, ehliyetini tayin ediyor, doğrudur; 
ama ehliyetlinin içinde zengin de var, fukara da var
dır. Mademki zengin çocuğu gidip tahsil edebilir, ne 
için onlara muavenet edelim? Ehliyetlinin fukarasını 
tercih edelim. Bendeniz bunu diyorum. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — İlmi hukuk tahsil 
ptmpilc i r i n Vmlrlrnm VP+ist irmplr ıVin A v m n n ' v n tf l lp. 
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be göndermenin lüzumuna kaail değilim. Zira, hük-
kâm burada yetişir. İlmi celili fıkh burada layıkı 
veçhile tahsil edilir, okunur. 

İşte mektebi kuzatta okunuyor, mektebi hukukta 
okunuyor. Gelenleri de göreceğiz. Bunların kabına 
vasıl olamazlar. Emin olunuz, ilmi celili fıkh burada 
kemaliyle okunur. Muteberanı fıkhiyeye müracaat 
edilmek suretiyle okunuyor. İlmi fıkh burada okun
madıktan sonra, başka yerde okunamaz ve ilmi fıkhın 
muallimi, burada, İstanbul'da yetişir, başka yerde ye
tişemez. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Baş
ka yerde- de yetişir. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — İlmi fıkhı burada 
okuduktan sonra gidecek, burada okuduktan sonra 
oraya giderler. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Efen
di Hazretleri, ilmi fıkh, Avrupa'da da okunuyor. 

5. Müteferrika, 409.000 
6. Mecmua-i Mukarrerat-ı Temyıziyye 

ve Düstur Masarifi. 150.000 
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SAKİR EFENDİ (Tokat) — İlmi celili fıkh bura
da okunur. 

CEMİL BEY (Müntefek) — İlmi fıkh burada 
okunduktan sonra oraya gidiyor. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Okuduktan sonra 
oraya gider; ama yine- buradaki gibi yapamaz. Bura
da daha ziyade okunur. Burada bir mektep açılsın, 
müçtehit yetişsin, burada yetişsin ve terakki etsin. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Bizim mektebi 
hukukumuz o derece terakki etmemiştir. 

SAKİR EFENDİ (Devamla) — Terakki etmiş
tir. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — 
Orada da okunur. 

SAKİR EFENDİ (Devamla )— Makarrı da bu
rasıdır. Burada okunmazsa orada hiç okunamaz. Ev
velce giden gitmiş ve fakat gidecekler için zammolu-
nan tahsisatın tayyını teklif ediyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Pa-
şayan Efendinin fikrine iştirak ediyorum. Hakikaten 
bazılarının pederlerinin iktidarı fevkalade mükemmel 
olduğu halde müsabakaya girip, liyakat ihraz edip gi
diyor. Bu, şayanı tebriktir. Bu gibi iktidara malik 
olan zevat, yine gider. Fakat fukara arasında müsa
baka imtihanı icra edilmesi pek doğrudur. 

SERVET BEY (Trabzon) — Efendiler, bendeniz 
arkadaşlarımdan gerek Galip Efendinin ve gerek Şa-
kir Efendi Hazretlerinin sözlerini doğru buluyorum. 
Galip Efendi buyurdular ki, pederleri zengin olan 
efendiler müsabakada kazanarak hükümetin parasıyla 
Avrupa'ya gidiyorlar. Bu tabiidir. Şakir Efendi Haz
retleri, burada tahsil ediien ilmi hukuk, Avrupa'da 
tahsil edilemez dediler, çok doğru söylediler, iştirak 
ederim. 

Fakat bu iki cihet Avrupa'ya tahsil için gitme
meyi istilzam etmez. Bizim aldandığımız bir cihet 
vardır. 

Efendiler, biz Avrupa'ya talebe gönderiyoruz. 
Gönderdiğimiz talebe, bizim Avrupa'ya talebe gön
dermekten mütevellit hislerimizi tamamiyle temin 
ediyor mu, etmiyor mu? Emin olunuz efendiler, bü
tün devair ve nezaretler namına Avrupa'ya giden ta
lebe, oradan hiçbir şey iktitaf edemiyorlar. Çünkü, 
Avrupa'ya giden talebeler iki sıfatla buraya gelirler, 
ya bir sertifika veya bir diploma alıp gelirler. Bizim 
talebemiz birinci kısımdandır. Avrupa'da üç sene 
okurlar. 

Efendiler, bizim herhangi bir mektebimizden çı
kan ve Fransızcayı tekellüm eden, bilen kısmını na

zarı itibara alalım. O efendi, Fransızcayı iyi tekellüm 
eder; fakat rica ederim, sizlere soruyorum. Bizde 
Türkçeyi iyi tekellüm eden bir efendi, konuşulan sö
zü anlayan bir efendi, mektebi hukukta bulunduğu 
bir sırada tabiratı hükukiyeyi, bir muallim lisanından 
anlayacak derecede iktidarı haiz olabilir mi? 

Emin olunuz, bizim Avrupa'ya gönderdiğimiz 
efendilerin Fransızcası Avrupa kürsülerinde tarir edi
len büyük muallimlerin ağzından çıkan dersleri, el-
fazı ilmiyeyi anlamaya katiyyen müsait değildir. Bu
nun için diyebilirim ki, o efendilerin üç senelik ha
yatı tahsiliyelerini ancak, o tabiratı ilmiye ve fenniye-
ye bir dereceye kadar istinas hâsıl etmek için sarf 
ediyorlar. Yoksa, o ilme, o hukuka, o maliyeye ait 
mesaile dair hiçbir şey öğrenmiyorlar. 

Yalnız lisan öğreniyorlar ve lisanın da yalnız ta-
biratını hıfzediyorlar. Yoksa, ders kısmından külliyen 
bibehredirler. Eğer biz, Avrupa'ya da iyi talebe gön
derip, getirtmek istiyorsak, onların senelerini de tez-
yid edelim, adamakıllı öğrensinler, adamakıllı gelsin
ler. Yoksa sathî tahsille avdet edeceklerse hiç gitme
sinler, hiç gelmesinler. Bendeniz bu fikirdeyim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi, talebe Avrupa'da ne okuyor? Bu babda 
izahat versinler. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Efen
dim, iki cihete ait münakaşat vuku buluyor. Biri, esa
sen ilmi hukuk tahsili için Avrupa'ya talebe izamı
na ihtiyaç var mıdır deniyor. Kemali hayretle işit
tim ki, bazı rüfekayı kiram, bu ihtiyacı kabul etmi
yorlar. 

Bir ikinci kısım mübahase de, acaba gidenler bi
hakkın oradaki tahsilden istifade ediyor mu? Avde
tinde memleketimize hizmet edecek efkârı cedide es-
habı hakikaten yetişiyor mu? 

Sonra, üçüncü derecede de bu gönderilecek efen
dilerin sureti intihapları ne suretle icra edildiği, aca
ba onların sahibi yesar veyahut fakrü zarureti cihe-
tiyle yekdiğerine bir tercih vuku bulup bulmadığı is
tizah olunuyor. Bu üç cihet hakkında mütalaamı arz 
edeceğim. 

Bir kere, bizde ilmi hukuk tahsil olunuyor ve bi
zim kavaninimiz Avrupa kavanininden gayri bir esa
sa mübtenidir. Binaenaleyh, Avrupa hukuk tahsilin
den bir fayda beklenemez fikri, büsbütün nabema-
haldir. Düveli muhtelifede kavanin tahalüf edebilir; 
fakat ilim her yerde birdir, ilim tahalüf etmez. Rus
ya'da tatbik olunan kavanin, isveç'te tatbik olunmaz. 
İsveç'te tatbik olunan kavanin İngiltere'de tatbik 

— 472 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mcbusan t : 41 14 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

olunmaz. Bütün bu devletlerin kavanini muhtelif ol
makla beraber, ilmi hukukun en âlâ tahsili nerede 
mümkün ise oraya daima muhtelif memleketlerden 
talebe gider. Bu, bizim için bir itirafı acz değildir. 
Bilakis biz, asıl en alî menabie müracaatta, zanne
derim diğerleriyle müsabaka etmeliyiz ve onları geç
meliyiz. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Biraz müsaade bu
yurur musunuz? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Rica 
ederim, söylediğiniz sözler hep malum, pek hatıra 
gelmez şeyler değil. Bilhassa hâkipayinize arz ederim 
ki, Avrupa'da ilmi fıkh da tahsil ederler ve bizim kü-
tübü fıkhiyemizin pek muhteremlerini, pek güzidele
rini Fransızcaya tercüme etmişlerdir. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Fakat, icabında fet
vahaneye de müracaat ederler. 

ABDULLAH MUHSİN PAŞA (Şam) — «Utlu-' 
bül ilme velev bis - Sıyn» 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Ri
ca ederim, ben, ilimden bahsediyorum ve bendeniz, 
burasını, efkârı gayet alî ve hakipayiniz dahi dahil 
olduğu halde, fikri teceddüt ile terakkisine, ilmin 
tealisine çalışırlar. İlmin kaffei menabiine kaffei ta
birini de kaffei şümuliyle ifade edersem, memleketi
mizin selametini isteyen bilcümle arkadaşlarım, zan
nederim bu noktada bendenizle ittihat ederler, mü
racaatla iftihar ederler. 

Müsabakada fukara ile zengini ayırmak ve kendi
ne mahsus vesaite malik olanlar, kendi vesaiti ile 
gönderilmek üzere muhtaç olanların tercih edilmesi 
tabiidir. Bütçenin müzakeresiyle; yani bu vesile ile bu 
temenni yatın hükümete tebliğ olunmasına bendeniz de 
kendi hesabıma iştirak ederim. 

Şu kadar ki, gerçi vesaiti maksut olan talebe bu
lunmadığı halde, çünkü bizim maksadımız, memle
kette münevver fikirli, ilim sahibi adamlar bulundur
maktır. Eğer vesaiti mefkud olacak talebe bulunmaz
sa, o halde, diğerlerinin dahi bu suretle gönderilme
mesi taraftarı değilim. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Eğer her ikisi 
müsavi olursa fakir tercih olunsun, değil mi? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Evet, 
müsabaka onu icabettirir. 

Üçüncü cihet, bir murakabedir ki, pek muhiktir. 
Acaba oraya giden talebeler hakkıyla çalışıyorlar mı, 
hakkıyla istifade ediyorlar mı? Filvaki, bizim mek
tebi hukukta bulunan talebemizin Avrupa lisanlarına 
tamamiyle vukufları yoktur. 

Ve giden efendilerin bu noksanları gözetilerek, bi
rinci senesi lisan tahsiline hasredilmiştir. Beyan edil
diği veçhile ıstılahatı fenniyeyi ve o büyük muallim
lerin takrirlerini bihakkın anlayacak derecede lisanda 
terakki ettikleri anlaşıldıktan sonra, asıl tahsile gön-
deriliyorlar. Binaenaleyh, bu cihet böyle söylenmiş
tir. 

Bir de, Avrupa'da tahsil eden talebe, diploma mı 
alıyorlar, sertifika mı alıyorlar? Diploma ile sertifi
kanın beyninde farkı bilirsiniz. Sertifika; tahsile de
vam ettiğini müsbittir; fakat diploma, o tahsilde ih
razı liyakat edildiğini müsbit bir delildir. 

Aldığım malumata göre ve bendenizin de malu
matı şahsiyesine göre, bu, ikinci bir şekildir. Bizim, 
gönderilen efendiler Fransa'dan icazet varakası alıyor
lar, bu bihakkın talebe sıfatıyla oraya gidip istihsali 
icazettir. Bu da bilimtihan isbatı liyakatla olur. 

Binaenaleyh, bu cihetlere, zannederim, denilecek 
bir şey yoktur. Mamafih, diğer cihetlere ait Mecli-
lisin temenniyatını Adliye Nezareti nazarı dikkate 
alır ve ona göre hareketini tayin eder zannederim. 

Bu maruzat, bütün Meclisin temenniyatını ihti
va ediyor. Bu faslı kabul efmekliğimiz muvafıktır. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (İstanbul) — Rica 
ederim arkadaşlar, fukara ile zengin meselesi için bir 
iki söz söyleyeceğim. 

Avrupa'ya talebe göndermekten maksat, fukara
ya medarı taayyüş istihsal etmek değildir. Memleke
timize âlim ve o suretle vatana menfaatli evladı va
tan yetiştirmektir. Rica ederim, biz memnun olalım 
ki, fukara ile zengin bir arada müsabakaya girer de, 
zenginimiz tekaddüm eder. Vakıa zenginin takaddüm 
etmesi pek nadirdir; fakat o zenginleri de müsabaka 
neticesinde Avrupa'ya göndermemek caiz değildir. 

Burada deniliyor ki, zenginler kendi parasıyla git
sin. Ne malumdur ki, o zenginler bilmüsabaka kazan
dıkları halde Avrupa'ya gönderilmedikleri takdirde 
kendi parasıyla gidecektir. Eğer kendi parasıyla git
meyecek olursa, o vakit memleket muktedir bir ev
ladı vatandan mahrum kalır. Bendenizce ilimde, mü
sabakada zenginliğin, fakirliğin nazarı dikkate alınma
sı doğru değildir. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, Avrupa'ya talebe göndermemek hiçbirimi
zin aklından geçmez. İkincisi de, Avrupa'ya gönderi
len talebe, orada ne gibi ömür geçiriyorlar, onu bil
mek lazım. Bizim işittiğimize göre, maatteessüf, Av
rupa'ya giden talebelerin üzerine hiçbir murakabe 
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yapılmıyor ve bunlar orada ilim tahsil edeceklerine, 
başka şeyler tahsil ediyorlar, (Handeler) 

Elbette istisnaları var. O istisnaları da takdir ede
riz. Bu hal, oradaki talebenin ekserisi zengin oldu
ğundan ileri geliyor. Yirmibeş talebeye beşbin lira; 
yani her bir talebeye ikiyüz lira vermek, şimdi isbat 
edeceğim veçhile, çoktur. Bunlar, kendi pederlerinden, 
akrabalarından, bir de bu kadar para alıp orada yi
yorlar. 

Biz, Avrupa'da bulunduğumuz zaman oralarda, 
Cenova'da ve başka yerde bulunan talebeler - ki, bu
gün herbirisi birer mütehassıs birer âlim olmuşlar -
ayda yüzkırk, yüzelli, yüzaltmış frank ile geçinirler
di. Ayda sekiz lira ile geçiniyorlardı demek istiyo
rum. Bugün hepsi de millete faydalı zevattırlar. 

HİKMET BEY (Süleymaniye) — O, hayatı sefa
lettir. Rus talebesinin nasıl tahsil ettiğini biliyoruz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Benim dediğim, fukara ile zengini tefrik etmek değil; 
fakat her halde fukara çocuğun hiçbir vasıtası olma
dığı halde, o gidip öğrendikten sonra, geri döndüğü 
vakit, herhalde millete hizmet edecektir. O düşüne
cek ki, ben burada tahsil etmesem, İstanbul'a avdet 
ettiğimde kimse bana maaş vermez. Halbuki, zengin 
evladı, babam sağ olsun der. Beş sene burada milletin 
parasıyla tahsil ederim. Oraya gittiği vakit te, hükü
met ister beni kullansın, ister kullanmasın, işte böyle 
deyip, tembellik edebilir. 

İkincisi de, hukuktan çıkan yirmiiki, yirmiüç ya
şında bir çocuk o kadar ilme haris ise ve ilim öğren
mek isterse ve kendinin veyahut kendi babasının pa
rası varsa, gidip Avrupa'da tahsil edebilir. Halbuki, 
o yaştaki bir fukara çocuğu ilme ne kadar haris olur
sa olsun, parası olmadığı için bir şey yapamaz. Onun 
için fukara çocuğunu bu meselede daima zengin ço
cuğuna tercih etmek lazımdır. 

DİMİTRİ ZAFİROPULOS EFENDİ (Çatalca) 
-— Müsabakada üçüncü çıkarsa? 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Müsabakada daima fukarayı gözetmek lazımdır. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Nasıl 
olur, ehliyet olmazsa? 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Ehliyet olur efendiler. Benim onbin liram var, benim 
çocuğum da hukuk öğreniyor. Onun parasını millet 
versin, o bir fukaranın babasının beş parası yoktur, 
onun parasını da hükümet versin nasıl olur? 

Eğer hakiki bir vatanperver isem, çocuğumun tah
sil parasını milletin vermesine müsaade etmem, onu 

ben vermeliyim. Vatanperverlik budur. Milletin ma
lını böyle yiyen zenginlerin, paşaların oğulları orala
ra milletin parasıyla gidip yaşıyorlar. Fukaranın, çift
çinin oğlu da gidip orada tahsil ediyor. İnsafı olan 
bir zengin, hiçbir vakit böyle yapmamalıdır. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Ebeveyne taal
luk eder bir his. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Ne için ebeveyne? Kendisi çocuk değil ya, yirmidört, 
yirmibeş yaşında adam. Yirmibeş talebenin herbirine 
ikiyüz lira ayda veriyoruz. Filhakika, Avrupa'da tah
sil etmek için biraz ziyade para lâzımdır. Orada mü
zeler var, ziyaret etmek lâzım, her şeyi görmek lâzım. 
Etrafta olan şeyleri hep anlamak lâzım. Bunun hepsi 
lâzım; fakat böyle bir fukara millete ziynet lâzım de
ğildir. Milletin parasiyle giden o talebeler de biraz fe
dakârlık etmelidir, ikiyüz lira yerine yüzelli lira al
sınlar ve o ikiyüz liradan artacak elli lira ile de ken
dileri gibi ilme haris fukara çocukları gitsin, tahsil 
eylesin. Bu daha iyi, daha güzel olmaz mı? Beş bin 
liranın yirmibeş talebeye çok olduğunu söylüyorum. 
Her talebeye yüzelli lira hesabiyle para verilmesini ve 
artan ile de başka talebe gönderilmesini teklif ediyo
rum. 

SEZAİ BEY (Cebelibereket) — Arkadaşlarımın 
Avrupa'ya talebe izamı hakkındaki fikirlerine bende
niz de tamamiyle iştirak ediyorum. Talebenin servet
leri, fakirleri nazar-ı dikkate alınırsa, her halde fu
kara çocuklarının tercihan gönderilmesi daha hayırlı
dır ve ihtiyacat-ı memlekete daha muvafıktır. Avru
pa'ya gönderilen talebenin tahsil-i esasisine atf-ı-na-
zar edilince, nazar-ı dikkate alınacak mühim esaslar 
görüyorum. İnkılâbı müteakip evvelâ Avrupa'ya ta
lebe izamını tahattur eden, Adliye Nezareti olmuştu.. 
Nezaret gayet ciddî bir imtihan icra etti ve hemen 
Avrupa'ya gönderdiği talebe içinde Fransızca lisanını 
kemâliyle okuyacak, yazacak efendiler mevcuttu ve 
ekserisini de, Mekteb-i Sultanî mezunları teşkil edi
yordu. 

Bugün Avrupa'da tahsilin ciddiyyetine itimat et
meyen arkadaşlarımız vardır. Haşim Beyin orada 
Fransız talebe arasında her sene birincilikle terfi et
tiğini misal olarak gösterebilirim ve bu, Adliye Neza-
retince de malûmdur. Diğer refikleri de güzelce tah
sillerine devam ediyorlar ve zannederim memlekete 
iyi hizmet edecek bir tahsil ile avdet edeceklerdir. 

Devair-i sairenin gönderdiği talebeye gelince : 
Ben bizzat Maarif Nezaretinin Avrupa'ya gönderdiği 
talebenin imtihanına davet edilmiştim. İmtihanlardan 
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bir - ikisini yaptık, edebiyat ve Fransızca derslerin
den yaptığımız imtihana dahil olan efendilerin içinde 
ufacık beş - altı satırlık Fransızca ibare ve imlâda 
yüzotuz kadar imlâ yanlışı yaptıklarını tahattur edi
yorum. 

Bunların içinde onsekiz, yirmiiki, yirmiüç yaşında 
efendiler vardı, bunların imtihanı ikmâl edildi. İçlerin
den intihap edilenler Avrupa'ya gönderildi. Evet, Ser
vet Beyin dediği gibi, yirmiiki yaşında bir efendi 
Fransızca yedi, sekiz satırlık bir ibarede yüzotuz yan
lış yaparsa, Fransa'ya gitmesinden, orada ettiği tahsil
den memleket için nâfi bir semere hâsıl olamaz. Bi
naenaleyh, bir defa Fransa'ya gönderilecek efendilerin 
Fransızcaları behemehal yazmak, okumak ve tahriri 
anlamak derecesinde olması lâzımdır. 

Ben, zannediyorum ki bizim bugün Mekâtib-i îdâ-
diyyeden, hattâ lise unvanı verilen mekteplerdeki li
san tahsiliyle Avrupa'ya talebe göndermek - ve bunla
rın orada hususî tahsillerinden kat'ı nazar edilirse -
umumî tahsilleri itibariyle AVrupa'daki tedrisatı takip 
etmek hiç mümkün değildir. Fransızca hiç öğrenilmi
yor ve hattâ tahattur ediyorum, Mekteb-j Sultanî'den 
o imtihana iki efendi, İdadilerden beş efendi tefrik 
edilmiş. Mekteb-i Sultanîden aldığımız efendilere 
Fransızca bir makale yazdırmıştık, İdadiden gönder
mek istediğimiz efendilere bir dikte yaptırmıştık. Ben, 
zannediyorum ki, böyle Avrupa'ya gönderilecek ta
lebeden kim lisana vâkıf ise, nevine, mahiyetine bak
maksızın onları behcmahal göndermek iktiza eder. 

Tahsil-i ib'tidâî ve idadilerinin de böylesini nazar-ı 
uiKıCâıc aımaıt ıcaueueı. ıut iuaı lâııSiıimızin ne uerece 
nakıs olduğu malûm-u âlinizdir. Tahsil-i Rüşdî de 
o derece nakıstır. Tahsil-i İdadimiz de o derece nakıs
tır. Binaenaleyh, böyle silsile-i tahsilin nakıs olduğu 
bir yerde, yalnız mektebin nisbetini nazar-ı dikkate 
alarak Avrupa'ya talebe göndermekte hiçbir fayda 
yoktur, hayır yoktur. Her halde, Devair-i aidesine 
tevcih edilecek cihet, Avrupa'ya gidecek talebenin sin-
nini ve betahsis Fransız lisanına vâkıf olmasını esas 
ittihaz etmek şarttır. Bunlar nazarı dikkate alınma
dıkça Avrupa'ya gönderilecek talebe, Servet Beyefen
dinin dediği gibi, oraya gider; fakat bu memlekete 
hizmet edecek malumatla mücehhez olarak avdet et
mez. 

Bendenizce devair, Avrupa'ya talebe göndermek 
ne kadar mümkün ise göndersin; fakat gönderilecek
lerin tahsili iptidaî ve idadisi ve bilhassa Fransızcası, 
gideceği mektepteki ulûm ve fünunu tahsil edecek, 
iedelhace yazacak kadar bir malumatı haiz olmaları 

lazımdır. Bendeniz bunu esas olarak kabul ediyorum. 
Bu suretle gönderilecek talebe memlekete her halde 
iyi iş görecek bir malumatla avdet eder. 

AZMİ BEY (Adliye Müsteşarı) — Efendim, Av
rupa'ya talebe izam edileceği vakitte, Nezaret, bun
ları şiddetli bir müsabakaya tabi tutuyor. Bunda, en 
ziyade nazara aldığı şey, lisanı ecnebiye, Fransızcaya 
derecei vukuftur. Lisanı, vukufu orada tahsilden isti
fade edebilecek bir derecede olanlar bittabi tercih 
olunuyor. 

Sonra, bu talebenin orada ne suretle imrarı hayat 
ettikleri anlaşılmıyor deniyor. Halbuki, orada bulu
nan talebenin sureti tahsilleri emin bir halde olması
na nezaret ettirilmek üzere daima bir memur bulun
durularak, bu memur tarafından bunlar daima bir ka
yıt altında bulunuyor. 

Bir de, fukara çocuklarının zengin çocuklarına 
tercihi meselesi var. Nezaretin bu babdaki noktai na
zarı, Nezaret için memur yetiştirmekten ibarettir. Ev
ladı vatanın tahsile sevkedilmesi vazifesi Maarif Ne
zaretine aittir. Bunu Adliye Nezareti düşünmez efen
dim. İbraz edilecek müsabakada kim ibrazı ehliyet 
ederse, ister zengin olsun ,ister fakir olsun. Nezaret, 
bittabi bunu göndermeye mecburdur. 

Çünkü, onları bir taahhüt altına alıyor; yani av
detlerinde beş sene, sekiz sene, hülasa muayyen bir 
müddet Nezarette ifayı vazife etmeye mecbur tutulur. 
Hatta orada bulundukları zaman tahsile devam et
mezler yahut muvaffak olamazlarsa hükümet sarfet-
tiğini tazmin ettirir. Bu taahhüt de vardır efendim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bu 
izahat üzerine söze mahal yok efendim. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Tahsisat için bir şey söylemediniz. 

REİS — Zannederim müzakere kâfi derecede te
nevvür etti. («Kâfi» sadaları) 

Şimdi, Misbah Efendi Hazretleri de müzakereyi 
kâfi gördüler. Mustafa Hayri Efendi, Necmettin Bey 
de bu fikre iştirak ediyorlar. Efendim, Avrupa'ya 
gönderilecek talebe hakkında cereyan eden müzakere
de, bendeniz zannediyorum ki, Avrupa'da lüzumu 
tahsilde ihtilaf yoktur. 

Yalnız giden talebenin memlekete müfid olacak su
rette tahsillerini murakabe altında bulundurmak su
retiyle tahsillerinin memleket için semeredar olması, 
bu hususta arkadaşlarımız tarafından dermeyan olu
nan mütalaatı elbette hükümet nazarı dikkate alır ve 
hükümet, murakabe için lazım gelen vesaite de bit
tabi müracaat eder. 
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NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Müsaade buyurur musunuz Reis Beyefendi? Hükü
metten bir şey soracağım : Talebei Osmaniyenin ora
da mükemmelen tahsiline himmet edildiğine şüphe 
yok ve hakikaten talebe, ciddî nezaret altında bulun
durulur ve cümlesi de tahsillerini kemali muvaffaki
yetle itmam edip muvaffakiyetle avdet edeceklerdir, 
buna şüphe yok. 

Yalnız Nezareti Celile, bunların vatanlarına avdet
leri halinde ayrı ayrı, çünkü içlerinden hâkimliği ih
raz etmiş ve o surette müsabakayı kazanmış efendi
ler vardır. Nezaret bunlara ne gibi memuriyetler ve
recek tasavvurunda bulunuyor efendim? Bunu izah 
etsinler. 

AZMİ BEY (Adliye Müsteşarı) — Henüz avdet 
eden yoktur; fakat avdetlerinde bunların iktisap et
tikleri liyakatin derecesinde birer memuriyete tayin 
edileceğinde şüphe olunmamalıdır. 

MUSTAFA ZİYA BEY (Sivas) — Bendeniz Müs
teşar Beyden, bir kelime sual edeceğim. Tabiî malu
matı lazime ile mücehhezen avdet edeceklerin taltif 
edileceklerini beyan ediyorlar. Dört seneden beri Av
rupa'ya gönderilen talebeden avdet eden yok mu? 
Malumatı matlubeyi istihsal ederek, avdet etmişler 
midir? Yoksa, kendilerini heva-vü hevese vererek... 
(Gürültüler) 

Tahsile hakkıyla hasrı vakt etmiyorlar mı? Mille
tin parasını israf edenler de var mıdır? Bunlar hak
kında bir kuvvei teyidiye var mıdır? Ne gibi kuvvei 
teyidiyeleri vardır? Lütfen bunu izah buyursunlar. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Da
ha gelen kimse yoktur. 

MUFIARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) -
Efendiler, medeniyet ne kadar teali etse, ihtiyacatı ca
riye ne derece tevessü etse, bunlara kâfi bir Hazine
miz vardır. O da şeriattır. Şimdi Avrupa'ya talebe 
göndermekten ise, kavaninimizi bir parça tevsi etsek. 

REİS — Müzakerenin kifayetine karar verildi. Bir 
şey soracaksanız sorunuz, yoksa müzakere kâfi gö
rüldü. 

HULUSİ BEY (Siroz) - Reis Beyefendi Hazret
leri, müzakerenin kifayetine karar verilmişti. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Sırf hukuk tahsili 
noktasından gönderiyorl arsa muvafık değildir. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Misbah Efendinin 
fikrine iştirak eden burada çok mebus vardır. 

REİS — Efendim, talebelerin mekteplere munta
zaman devam ettiklerini ve icazetname alarak avdet 

ettiklerini söylediler. Binaenaleyh, bütün ulûmu tah
sil ediyorlar. Bunun cevabı verilmiş demektir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Bu 
memleket, selamete doğru gidecektir, geri dönmeye
cektir Hoca Efendi. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Geri dönmüyoruz. 
ALİ CENANİ BEY (Halep) — İlim Hint'te bile 

olsa almaya mecburuz. 

(Varteks Efendinin takririni Kâtip Müfit Bey 
okur) : 

Beher talebeye yüzelli kâfi olduğundan, beşbin li
ranın bu suretle sarfına karar verilmesini teklif eyle
riz. 

Erzurum Mebusu 
Varteks 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Alınmadı efendim. O halde, 
dokuzuncu faslı reye koyuyorum : Kabul edenler el
lerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

Onuncu Fasıl 
Masarifi Tahsil iye : 
1. Mukavelat muharrirleri aidatı 3 500 000 

Onuncu faslın yekûnu 3 500 000 

TEVFİK EFENDİ (Silifke) — Efendim, mukave
lat muharrirlerinden 1327 senesine ait aidatlarını ala
madıklarından dolayı şikâyet vukua geliyor. Alel-
ıımum mukavelat muharrirleri bu aidat meselesinden 
müştekidir. Mukavelat muharrirlerinin şimdiye kadar 
aidatı sabıkai müterakimenin verilmemesi neden neş' 
et etmiştir, bunu soruyorum. Bir de hükümet, muka
velat muharrirlerini maaşa tabi tutmak fikrinde mi
dir, değil midir, bu iki şeyi Müsteşar Beyden soru
yorum. 

YORGAKt ARTAS EFENDİ (İstanbul) — Ben
deniz mukavelat muharrirleri hakkında bir şey söyle
yeceğim. Mukavelat muharrirleri nizamnamesi mu
cibince onların vazaifi yalnız taşrada tanzim oluna
cak evrakın imzalarını veyahut tarihlerini tasdik et
mekten ibaret değildir. Vazifei asliyeleri senet tanzi
midir. 

Halbuki aldığım malumata göre, hiçbir mukave
lat muharriri senet tanzim etmiyor. Tanzim ettirin, 
buraya öyle getirin diyorlar. Bu, ashabı mesalih için 
güç olmakla beraber, masarifi de mucip bir şeydir. Bu 
bapta Nezaretin nazarı dikkatini celb ederim. Kabil 
ise, bir tahriratı umumiye ile mukavelat muharrirle
rine senet tanzimi vazifesini de ihtar etsinler. 
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ADLİYE MUFIASEBECİSİ (Adliye Nazırı Na
mına) — Bu ciheti nazarı dikkate almak tabiidir. Yal
nız 1327 senesinde alacaklı kalan birçok mukavelat 
muharrirleri vardır. 

Esasen bütçemizde iki milyon sekizyüzbin kuruş 
mukavelat muharrirleri için tahsisat vardır. Bu kâfi 
gelmediğinden Maliye Nezaretine mükerreren müra
caat ettik. Evvelki tahakkuka göre, bu, üç, üçbuçuk 
milyon kuruşa baliğ oluyor. Binaenaleyh tertibimizi 
bu miktara iblağ edelim dedik. 

Onun üzerine Maliye Nezareti bu tahsisatı müte-
havviledendir. Ne zaman tahsisatınız biterse, biz size 
tahsisatı munzamme veririz, dedi. Bunun üzerine ge
çen sene müracaatta bulunduk ve itası için teşebbüs 
ettik. Fakat buraya geldi ,araya diğer bazı müzake-
rat girdiğinden, bu iş teahhur etti. Ve o aralık Mec
lisi Ali fesholundu. Tasdika iktiran edemedi. 

Sonra Meclisi Vükelaca üçyüzbin kuruşluk bir 
tahsisat verilmesine karar verildi. Ama Divanı Muha
sebat muvakkat kanunla alınan tahsisatı munzamme 
Meclisin tasdikine iktiran etmediğinden dolayı veri
lemez cevabını verdi. Biz de bundan dolayı istimal 
edemedik. Bu bapla Meclisi Alinize bir kanun takdim 
edilecektir. 

Geçen sene istediğimiz üçyüzbin kuruşluk tahsisa
tın istimali hakkındaki kanun tasdik buyurulursa, o 
parayı alıp, bunlardan alacakları olanlara vereceğiz. 
Bu sene aynı müşkilata uğramamak için Muvazene 
Encümeni, tahsisatımızı üç milyon beşyüzbin kuruşa 
iblağ etti, ki inşallah hiçbir mukavelat muharririnin 
alacağı kalmayacaktır. 

MEHMET EMİN EFENDİ (İçel) — Mukavelat 
muharrirlerinin aidatlarının maaşa tahvili hakkında 
bir fikir yok mudur? 

ADLİYE MUHASEBECİSİ — Evvelce böyle bir 
şey düşünüldü, fakat şimdi verdiğimiz paranın bir
kaç misli verileceğinden, böyle, aidat veriyoruz. Bir 
de maaş ile bilmem takip edilir mi? Aidat, menfaat
lerine tevafuk ettiği için kendilerini daha ziyade ter-
gıyb eder. 

REİS — Onuncu faslı reye koyuyorum. 
Onuncu faslı kabul edenler elini kaldırsın. (Eller 

kalkar) Onuncu fasıl kabul olundu. 

ONBİRİNCİ FASIL 
Memurini tahsiliye : 
Madde 1. — Cezayı nakdî tahsiline me

mur icra muavinleri maaşatı 28 800 

Yekûnu umumî . 78 700 106 

REİS — Fasıl hakkında mütalaa var mı?.. 
Buyurun Zöhrap Efendi. 
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Bu

rada bir zam vukubulacaktır. Şimdi izah edersem, an
laşılacaktır ki, hakikî bir zam değil. Yani bir tashihi 
hesap vukubulacaktır. Bu memurlar geçen sene tayin 
olundu ve geçen senenin tahsisatına da dokuz aylık
ları geçirildi. 

Binaenaleyh üç aylıkları bütçeye konulmuş değil
dir. Bu sene de aynı bütçeyi getirmiş olduklarından 
o üç aylık zammolunmak tabiidir. Bu onikibin kuruş
luk bir zamdır. Bir de Üsküdar'da tahsil memuriye
tini ifa eden zatın o memuriyetini idame edecek ka
dar meşguliyeti olmadığını Nezaret söylediğinden, o 
memuriyetin bakayasına Encümence lüzum görülmedi. 

Yalnız geçen müddete ait maaşı buraya konulmak 
lazımgelirdi. O da üçbin kuruş teşkil ediyor. O halde 
3 000 kuruş bir de 12 000 kuruş ki, cem'an 15 000 
kuruştur ki, bunun bir zam olmadığını görüyorsunuz. 
Şu halde bu 15 000 kuruşun zammıyla bu faslın 
43 800 kuruş olmak üzere kabulünü teklif ederim. 

MEHMET EMİN EFENDİ (İçel) — Burada bir 
şüphem var. Eski cezayı nakdilerin tahsili, maliye tah
sil memurları tarafından icra edildiği gibi, Tahsili Em
val Kanununa tatbikan tashilat yapılıyor. Bunların 
içinde de pek çok eskiden kalma şeyler vardır. Şimdi 
bu maddedeki cezayı nakdilerle onlar beyninde bir 
fark var mı, yok mu, bendeniz anlamıyorum. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) 
Evvelce cezâ-yı nakdîler, bilirsiniz ki, memurîn-i 
Adh'yye vasıtasıyla tahsil olunuyordu. Sonra Maliye 
Nezareti bu. cezâ-yı nakdîlerin emr-i tahsilini kendisi 
deruhde etmek istedi ve aldı. Bu suretle bu cezâ-yı 
nakdîlerin tahsili, Taşrada memûrîn-i Adliyyeden 
alındı, memûrîn-i Maliyyeye verildi. Hâl böyle ol
duğu halde, bizim İstihsal ettiğimiz malûmata göre, 
bu tahsildeki muvaffakiyet pek cüz'idir. Vuku bulan 
tahsilat, Adliyeye memurinine tevdî olunduğu vakte 
nisbetle pek dûndur. 

'Bunu bendeniz de mazbatamda arz etmiştim ki, 
yine kel'evvel böyle cezâ-yı nakdîlerin emr-i tahsili 
memûrîn-i adliyyeye ihale olunsun; fakat bu bir te
mennidir ve bugün mevzuubahs olacak mahiyette 
değildir. Yalnız, Hükümetin nazar-ı dikkatini celbet-
mek lâzımedan idi. Onu bendeniz yaptım. Llükümet, 
tabiîdir ki, gelecek bütçede bunun icabını düşünür 
ve Maliye Nezareti ile görüşür. Bunda isabet varsa, 
bu keyfiyeti eski hale irca eder. O halde şu mütâ-
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laâtımı Meclis-i Âlî muvafık görürse, Hazinenin hu
kuku muhafaza edilmiş olur. («Muvafık» sedaları) 
Binaenaleyh bu faslın kırk üç bin sekiz yüz kuruş 
olarak kabulünü teklif ederim. 

REİS — Zöhrap Eefendinin teklif ettiği onbeş 
bin kuruşu kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabul olundu efendim. («Tayin-i esami ile ola
cak» sedası) 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Zam 
olmadığını şimdi izah eyledim. Tâyîn-i esâmiye ha

cet yoktur. Dilenilmiyor. Sonra tayin-i esâmî ile 
'Olacak deniliyor. 

REİS — O halde on birinci faslı kırküç bin se
kiz yüz kuruş olarak kabul edenler, lütfen ellerini' 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

Adliye »Bütçesinin müzakeresi hitama erdi. Ya
rım saat teneffüs ondan sonra Nafıa Bütçesini mü
zakere ederiz. Saat daha dört buçuk olmadı. Altıya 
kadar müzakereye devam ederiz. («Yoklama da ol
sun» sedaları) Evet, inşallah arkadaşlarımız d a git
mezler. 

...>.—««ı>e-«s«~—«>•• 

İKİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : 5.15 

REİS : Halil Beyefendi 

KÂTİPLER Hasan Ferhat Bey (Karesi), Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

5. — ,1238 Senesi Nafıa Nezâreti Bütçesi. 
REİS — Ekseriyet hasıl oldu. Nafıa Bütçesini 

müzakere edeceğiz;. Heyet-i umûmiyyesi hakkında 
söz isteyenler ismilerini yazdırsınlar. Mazbata Mu
harriri izahat veriyorlar, dinleyiniz. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Nafıa Nezareti, 
memleketin bilcümle esbâb-ı ümranını tehiyye edecek 
bir Nezârettir. Bu Nezâretin bütçesinde sarf etmekte 
olduğu paranın miktarı 130.400.560 kuruşa baliğ 
olduğu görülüyor fakat memleket içinde şimdiye ka
dar yapılan îmârâtı Nafia ekseriya istikrazla temin 
edildiği için Nafiaya sarf ettiğimiz paranın cümlesini 
Nafia bütçesinde göremeyiz. Düyûn-u Umûmiyyenin 
demir yollarına ait kısmını tetkik edersek, bu sene 
zarfında 183.505.376 kuruş bir masraf görüyoruz. 

Yine o istikrâzât meyânında turuk-u umûmiyye 
için 15.000.000 Frank bir avans yapıldığı da görü
lür. Şu suretle Düyûn-u Umûmiyye meyânında Na
fıa Nezareti namına açılmış olan hesap, 258.505.376 
kuruşa baliğ olur. Ve bununla Nafıa Nezaretinin 
tahsisat 388.905.93 l6 kuruşa resîde olur. Nazaretin 
daha ufak birtakım teklifleri vardır ki, bunları zam
mettiğimiz takdirde Nafıanın yekûn tahsisatı 395. 
319.816 küsur kuruşa baliğ olur. Şu hesaba nazar 

edilirse, bütçemizin mühim bir kısmının Nafıa için 
sarf edilmekte olduğu meydana çıkar. 

Nafıa için böyle 395.399.816 küsur kuruşluk bir 
yekûn sarf edildiği halde, memleketin bundan istifa
desi ne derecededir diye bir sual terettüp eder. De
mir yollarından hâsılat olarak bugün almakta oldu
ğumuz para, yine bütçenin varidat kısmında 28 186 
500 kuruş olarak görülürse de bu sene varidat daha 
ziyade tezâyüd etmiş, yani, 300.000 Liraya kadar ba
liğ -olmuştur; fakat bu yekûn, yalnız demiryollarının 
varidatını teşkil etmektedir ki, memleketin demir 
yollarından etmekte olduğu istifade onların varida
tında değil, memlekete hasıl ettiği ümranda ve tica
retine vermiş olduğu inkişaftadır. Bugün demiryol
ları yapılmış olan Vilâyatımızda Aşarın şimdiki mik
tarına bir nazar edersek, demiryolları inşasından mu
kaddem zamandaki Aşar bedelâtına nazaran 8 ilâ 
10 misli terâkki ettiği müşahade edilir. 

Meselâ Konya Vilâyetinin merkez kazası Âşârı, 
demiryolu Konya'ya vâsıl olmazdan evvel şehevî se
kiz, dokuz bin Liraya iltizam edilmekte iken, şimdi 
altmış bin Liraya kadar vâsıl olmuştur. Hükümetin 
yalnız sekizde bir hissesi olan Âşârda bu kadar bir 
fayda meşhut olursa, tabiî ahalinin de ondan sekiz 
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misli fazla bir faydası olmuştur. Demiryollarına 
bu suretle sarfedilen paralardan memleket fayda gör -
müş, demiryolları tamam fiyatla inşa ettirilmiş bile 
olsa yine faydası zararına kat kat falik bulunmuş
tur. Nafıa Nezaretinde üç Müdîriye't vardır ki, birin
cisi demîryollar, ikincisi Nafıa, üçüncüsü de turuk-u-
maâbirdir. Nafıa Müdîriyyetinin tahsisatı mühim bir 
yekûn teşkil ediyor. 

Dört seneden beri Nâfıa Müdîriyyetine verilmiş 
olan tahsisatın sûret-i sarfını Encümence tetkik ettik 
ve bu letkikalımızda Nafıa tahsisatının sarfiyatında 
hem Vilâyât-ı Osmaniyye içinde bir müsavat göze
tilmemiş ve hem de mahalline sarf edilmemiş ol
duğunu gördük. Umûr-u Nâfıa için Nâfıa Nezare
tine senevi yüz bin Lira tahsisat verildiği halde, bazı 
Vilâyetlere dört serte zarfında hiçbir akçe sarf edil
memiş, bazılarına otuz, kırk, elli bin Lira tahsisat 
verilmiş. Bazı mahallerde istikşâfât icra olunmuş ve 
o istikşâfâttan bir semere hâsıl olmamış. Bazı yerler
de birtakım îmâlât-ı Nafıa başlamış. İkinci sene tah
sisat verilememiş, yüz üstüne kalmış. 

Yalnız bu sene Nâfıa Nezareti, Nâfıa tahsilatını 
umum Vilâyât arasında bir ni's'bet-i âdile üzerine 
sarf etmek üzere bir karar ittihaz ederek büyük Vi
lâyetlere ikişer bin, küçük Vilâyetlere bin beşer yüz 
Liralık tahsisat vermiş, mukavelâtla sarfına mecbur 
olduğu mebâliğe mahsuben de kırk bin Lira ayırmış
tır. 

Mamafih geçen seneden bazı îmâiât-ı Nâfıa var
dır ki, bunlara bu sene tahsisat verilemeyerek onlar 
da natamam bırakılmıştır. Nafıa Nezareti, geçen se
neden natamam bırakılan inşaatı 1309 senesinde bir 
fasl-ı mahsus küşad ederek tahsisat talep etmesi ve 
evvelce sarfedilen paraların natamam kalarak heba 
olmamasını temin etmesi icabeder. 

Turuk ve Maabir kısmına gelince: Vilayatın ken
di bedelat-ı nakdiyyesi Vilayate terkedildiğinden bazı 
Vilayetlerin Valileri faaliyet göstermişler, kendilerine 
verilen tahsisatı sarfetmişler. Fakat bazıları sarfe-
dememiş, dört sene zarfında vücuda gelen yollar 
memleketin ihtiyacının pek cüz'î bir kısmını temin 
edebilmiştir. 

Turuk-u umumiyyeye verdiğimiz 75 milyon ku
ruşa yakın 15 milyon Franklık tahsisattan hayli mik
tar ameliyyat yapılmış ise de, Turuk-u umumiyyede 
her nasılsa memlekette amele bulamadığından ve 
vakt-ü-zamanında işe başlayamadığından o da mü
him bir iş gösterememiş, velhasıl memlekette vü
cudunu arzu ettiğimiz yollara daha pek uzun bir 

zaman malik olamayacağımız anlaşılmıştır. Şu üç kı
sım Nafıa umuru arasında yine en ziyade memle
kete hizmet eden, demiryolları görünüyor. 

Nafıa Nezaretine teşkilatı hakkında tebliğ etmiş 
olduğum mazbatada bazı mülahazat dermeyan et
miştim, elbette Meclis-i Âlinin manzum olmuştur. 
Dört sene zarfında Nazırların sık sık tebeddülü üze
rine' Nafıa Nezaretinin teşkilatı daima tebeddül et
miş, bugün Nezarette iş görülmekte şu üç dairenin 
umuru âdeta karışmıştır. Nezaretin bundan sonra dai
ma teşkilata maruz kalmayarak daimî bir faaliyet
te bulunması için bir teşkilat kanunu yapılmasını 
Nafıa bütçesinin raporunda Encümen namına Ne
zaretten temenni etmiştik. 

Çünkü bu temenniyatımıza sebep, Bütçe Encü
meni, Nezaretler tarafından verilen müfredat def
terlerinin bir kadro defteri olması esasını kabul et
tiği halde, başka Nezaretlerde de görüldüğü gibi 
Nafıa Nezaretinde de madde içinde teşkilat, memu
riyet ihdası yahut bir memuriyetin lağvı ile onun 
ilgasından hâsıl olan para ile diğer memurların maa
şına zam icrası gibi hususata teşebbüs edilmiştir. Bu 
suretle bir sene zarfında burada Encümene verilmiş 
olan müfredat defteri hayli tebeddülata uğruyor. 

Maliye Nezaretinin muvafakati ile maddeden 
maddeye nakildeki selahiyete Nazırlar istinat ederek 
maddeden maddeye selâhiyattar olan Nazır, tabiî, 
madde dahilinde istediği surette tasarruf ve tebdile 
muhtardır diyor. Maliye Nezareti de bu esası kabul 
etmiş, Nezaretlerin mektupları arasında müfredat bü
yük bir tebeddülata uğruyor. 

Encümenimiz Meclis-i Âlinin nazar-ı dikkatine 
şunu arz ediyor ki eğer bu şekil kabul olunacak ve 
bu suretle devam edilecek olursa hiçbir zaman sa
bit bir bütçe kalamaz. Nazırlar, Meclisin Bütçe En
cümeninde tetkik edilen müfredatı tebdil ederlerse 
her vakit istedikleri surette memuriyetleri tezyit ve 
tenkis ederler. Bunun en eşlem çaresi, teşkilatın bir 
kanun ile yapılarak daimî ve salim olmasıdır. 

Encümen, bu ciheti de Meclis-i Âlinin nazar-ı dik
katine arz ediyor. Ve heyet-i umumiyyesinde şayan-ı 
arz başka bir cihet görülmediğinden, heyet-i umu-
miyyesinden sarf-ı nazar edilerek maddelerin müza
kere edilmesini Heyet-i Umumiyyeye arz eyler. 

ŞEVKET BEY (Elbasan) — Bendeniz Manas
tır - Elbasan ve Dıraç yolu hakkında söyleyeceğim. 
Bu yol sene-i atiyeye terkolunacaktır ki, bu hiç 
doğru değildir. Zira bu yola otuz sene evvel başlan
dığı halde terkedilmiş, hatta üç sene evvel 31 Mart 
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Vak'asında kıyam eden esakirin bir kısmını oraya 
getirdiler. 

Altı ay kadar çalıştılar ve bir parça yol da ya
pıldı. Sonra seller onu alıp götürdü ve bu suretle 
yol yoktur. Ahali uçurumlardan geçmeye mecbur 
oluyor, her sene fecî kazalar oluyor. Bundan mada 
bu yol hem iktisadî, hem askerî bir yoldur. 

Şimdi bizim Vilayetimiz olan Manastır'a yolu
muz olmadığı gibi iskelemiz olan Dıraç'a da yolu
muz yoktur. Onun için bu yolun da turuk-u umumiy-
ye meyanına ithalini talep ederim ve bunun için de 
bir takrir veriyorum. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Ben
deniz diyorum ki, memleketin hayatını, terakki ve 
tealisini Nafıa bütçesinde aramalıyız. Binaenaleyh 
Nafıaya ne kadar para verecek olursanız, kat ender kat 
derakap istifade edeceğimiz tabiîdir. Zira asayiş-i da-
hiiiyye ve münasebat-ı hariciyyemizin teminini ve 
bütçemizin tevazününü hep imarat-ı Nafıamızda 
araştırmalıyız. 

Beyazıt'tan Erzurum'a kadar olan tarik, tarik-i 
askeriyye olduğu gibi, tarik-i ticaridir. Eskiden tran
sitten bir milyon lira kadar varidat temin ediyor
du. Bu yola bakılmadığından, bu varidat, gitgide 
Rusya'nın eline geçti. 

Dersaadete geleliden beri Nafıa Nezaretine mü
racaat ettim ve Meclimize müteaddit takrirler ver
dim, bu tarikin turuk-u umumiyeye ithali hakkında 
istirhamatta bulundum, inşallah, maşallah diyerek 
hâlâ bir semere görülmedi, görüleceği dc yok. 

Sonra Cavit Beyefendi bu yolun lüzum ve ehem
miyetini nazar-ı itibara alarak turuk-u umumiyye 
meyanına ithal edilirse, daha birkaç sene lazımdır 
ki yapılsın. Flalbuki bu yol pek müstaceldir, onun 
Devletçe yapılması daha elzemdir buyurdular. Cihet-i 
Askeriyyeden. de müracaat vaki olarak Sadaretten 
Nafıaya tebligat ifa edilmiştir. Biz bu sene her hal
de on, oniki bin lira kadar para vereceğimiz gibi, 
sene be sene bir miktar vereceğiz. Devlet tarafından 
bu yol yapılacaktır diye temin etmişler idi, mamafih 
Nazırlar tebeddül etti, Nezaretlerin de maatteessüf 
programları yok. 

Ötedenberi gelen Nazır, giden Nazırın tertiba
tına muhalif hareket ettikleri cihetle bu yolu imar 
edip etmeyecekleri hakkında biraz şüphe geliyor, in
şallah takdir ederler, hatta bu yol o kadar ehemmiy-
yetli bir yol ki, bu sene Devletçe görülen bir lüzum-u 
sarih ve acil yerine Erzurum'dan Karakilise'deki 
Fırka-i askeriyyeye birtakım esliha nakledildi, 30 

saatlik bir mesafe için sevkiyaun kaç günde yapıl
ması kaabildir? Zannedersiniz tam kırk günde. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Bunla
rı tafsile hacet yok. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Devamla) — Ne 
için söylemeyelim? Zaten her işimizi kendimizden 
gizliyoruz. 

Halbuki hariç, bizi bizden daha âlâ biliyor, biz 
kendi derdimizi söyleyelim ve bize elzem olan işleri 
yaptıralım ki istikbalimiz temin olunsun. Yoksa, hal 
ve mevkiimiz daima taht-ı tehlikede kalır. İşte o 
esliha Valibaba Karyesine kırk günde gelmiştir. Ha
len Karakilise Fırka-i askeriyyesie ulaşmamıştır. 

Sonra Erzurum'dan yine Karakilise Fırka-i aske-
riyyesine fişeng nakledildi ve her fişeğin ücret-i nak-
liyyesini kaç para tahmin edersiniz? Bir fi.şenk Er
zurum'dan Karakilise'ye on para ücretle geldi. O sı
rada bir harekat-ı askeriye olsaydı ne olacaktır bil
mem, bunu Nazır ve Müsteşardan rica ediyoruz. 

Cavit Beyefendi Hazretleri, evvelce tensip ettiği 
üzere Anadolu Vilayetlerine tahsis olunan bu para
lardan Bayazıt yoluna on, oniki bin lira daha ziyade 
lütuf buyursunlar. Bu yol da bir saat evvel yapıl
sın. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Bendenizin bir 
takririm var, okunsun da izahat vereyim. 

ŞABAN EFENDİ (Erzurum) — Efendiler! Ben
deniz de Erzurum Vilayetinden bahsedeceğim. Fa
kat ekseriniz hariçte gezdiniz, en edna bir hana git
tiğiniz vakit kendinizi muhafaza için mutlaka o ha
nın kapısına iki taş korsunuz, buna emin olun ki 
altıyüz seneden beri Erzurum Vilayetine hiçbir şey 
yapmamışlardır. 

Hazreti Nuh zamanında nasıl ise öyle kalmış. Bu 
vilayet namus-u mukaddesi Vatanın kapısıdır, anah
tarıdır, öyle kulaklarınızı tıkamayan, Erzurum'dan ta 
İran hududuna, İran hududundan Erzurum - Trabzon 
hududunu geçerek Karadeniz'e varıncaya kadar, 
komşumuzun muntazam vc çepçevre bir şosesi vardır. 
Ta bizim hududumuzun gerisine kadar muntazam şi
mendiferi vardır. 

Bizim bir şeyimiz yok. Burada 35 sene evvelisi 
Gazi Muhtar Paşa Hazretleri ne kadar sıkıntıya uğ
radıklarını bizzat takdir ettilerse de, o zaman nasıl 
bıraktılar ise bugün öylece duruyor. O bedbaht 
ahali, o zavallı askerler bir. çuval un alıp da mevki-i 
askeriye götürünceye kadar biçare, bataktan, gedik
ten geçeceğim diye üç gün, üç gece çalışır, ya ökü
zünün ya kendinin bacağı kırılır. Bunlar nazar-ı dik
kate alınacak bir şeydir. 
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Burada öyle onbin lira ile, yirmi bin lira ile yol ' 
yapılmaz. Eğer yapacaksanız, adamakıllı yol yapın. 
Memalik-i Mahruse-i Şahanenin Aksa-yı Şark-i ıt-
lakına seza olan Erzurum, Van, Bitlis, hepsi bu dert
ten büryan oluyor, burada ne yol var, ne bir şey 
var. 

Eğer siz keçiboynuzu yiyip de bal yiyorum di
yorsanız, aklınıza yanarım. (Handeler) Çünkü on bin 
lira ile oraad ne yolu yapıyorsun?. Ben, bu hududda 
o yolları gezdim, hepsini biliyorum, zaten meşhur 
Zivan ve gediklerden, o bizim Tahir Gediği'nde bu
lunan yollar, nasılsa, eski halinde duruyor. Allah için 
düşününüz, Mayısın iptidasında orada yol açılır. Ma
yıs, Haziran, Temmuz, Ağustos deyince, Ağustos'un 
onbeşinde ahali soğuktan içeri girerler. 

Siz buna vaktiyle yapacak iseniz yapınız da Ma
yısın pitidasında işe başlasınlar - Yoksa o yolları yap
mazsınız emin olunuz ne o ahali memnun kalır ve 
ne de siz burada uykuda rahat yatarsınız. 

Buraya yapılacak yollardan pek çok fayda görüle
cek. Oradan gelen sığır, oradan gelen keçi bu mem
leketi doyuruyor. Bu yol yapılırsa, emin olunuz ki, 
daha on misli çıkacak. Nafıadan maksat, eğer nef ise 
bu yapılsın. Yoksa bunun hiç nef'i yoktur, yazık o 
verilen yüzotuz milyon kuruşa. 

SAKİR BEY (Yozgat) — Efendiler! Hepiniz bili
yorsunuz ki Anadolu - Bağdat hattı, Devletin gerek 
iktisadî, gerek siyasî şevket ve kudretinin terakki ve 
tealisi için pek büyük dahli vardır. Bu Anadolu hat
lının Ankara'dan Sivas tarikiyle temdit edilmesi daha 
ziyade kalabalıktı, nüfusu kesretli, arazisi mahsuldar 
olan yerlerden geçirilmesi o nisbette menafii Devlet 
ve memlekete muvafık iken, devri sabıkta her nasıl 
ise Konya tarafından yani binnisbe kalabalığı, nüfus
ça kesreti daha az olan çöllerden geçirildiği malum
dur. 

Şimdi, Ankara - Sivas tarikinin bir an evvel ik
mal edilmesi ve kesret ve bereketiyle meşhur ve tica
ret ve sanatla Anadolu memleketleri içinde mümtaz 
olan Yozgat ve Kayseri'yi de bu cihetlerden istifade 
ettirilmesi hususuna devri Meşrutiyetin asarı feyzin
den olarak ahalice öteden beri şiddetle intizar olun
maktadır. 

Halbuki bu hususta dört - beş seneden beri henüz 
bir karar verilmedi, henüz mevkii müzakerededir. Na
fıa Nezaretinin bu meseleyi şiddetle takip ettiğini bi
liyorum. Ve bu gibi umuru nafıaya, şimendiferlere 
müteallik mesailin politikaya taalluk etmemesi hase-

biyle, mütemadiyen nezaretlerin tebeddülünden sek
teye uğramayacağını ümit ederiz. 

Binaenaleyh şimdi bendeniz, Nezaret Müsteşarı 
Beyefendiden sual ediyorum, bu Ankara - Sivas hattı 
hakkında ne gibi tasavvurda bulunuyorlar? Dairei 
intihabiyemiz ahalisine beyan etmek, intizarda bulu
nan ahaliyi tatmin eylemek için kendileri tarafından 
izahat verilmesini rica ederim. 

CEMAL BEY (Kütahya) — Reis Bey, rüfekanın 
herbiri, dairei intihabiyelerine ait gerek yollar, gerek 
demiryolîar gibi ve sair umuru nafıalar hakkında 
bahsedeceklerdir. Eğer münasip ise, heyeti umumiye-
sine nihayet verelim de, ait olduğu fasıllarda söyle
yelim. («Heyeti umumiyede söyleyeceğiz» sadaları) 

Teklif ediyorum, reye koyunuz. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ben
deniz de, usulü müzakereye dair söyleyeceğim. 

Şimdi, fasıllara gelince deniyor ki, bu söz heyeti 
umumiyesine aittir, onun için burada zikri zaittir, onun 
için biz buna kaail değiliz, bundan vazgeçmeyiz. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında bendenizin bir 
sözüm var, eğer Mazbata Muharriri Beyefendinin de
dikleri gibi, bir fasıldan tasarrufat icrası ile veyahut 
diğer bazı memuriyetlerin ilgası ile öbür fasıllara zam 
ve ilhak etmek nazırların yed'i iktidarlarına verilecek 
olursa, o vakit artık öyle fasılların tetkikine mahal 
yoktur. Binaenaleyh, şu kadar para filan Nezarete 
verilmiştir diye kabul edelim. 

REİS — Efendim, fasıldan fasıla geçmek kanun 
ile olur. Söyledikleri, fasıl dahilindeki maddeler hak
kındadır. Fasıldan fasla nakil, kanun ile olur. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bir madde dahi
linde birinin maaşını kesip diğerine veriyorlar. Yani, 
bir memuriyeti lağvediyorlar, diğerlerine veriyorlar, 
yine aynı fasıldadır; fasıldan fasıla değildir, madde
den maddeyedir. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Bendeniz de bu fikirdeyim. Mütalaanızı teyit ediyo
rum. Sizin söylediğiniz bu bahse dair ise ben de söy
lüyorum. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Fasıldan fasıla 
değil, tashih ediniz. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Anladım, fark vardır. Bendeniz belki madde yerine 
fasıl dedim, ihtimal olabilir; binaenaleyh, bendeniz 
diyorum ki, Bütçe Kanununu tamamiyle muhafaza 
edelim. 
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Maaşat hakkında mütalaam vardır, fakat faslı 
mahsusunda söyleyeceğim. 

MUHİTTİN EFENDİ (Niğde) — Nafıa Nezare
tinin kendi sa'yı ile kısmen vücuda getirmiş olduğu 
inşaat, ferdası sene kalıyor. Bendeniz öyle anlıyorum 
ki, işe başlayan nazır başka, ikmal eden nazır da baş
ka olmak lazım geliyor. Bu nazır başlıyor, ondan son
ra nazır geliyor, feshediyor... (İfadesinin bir kısmı işi-
tilemediğinden zaptolunamamıştır.) 

RİFAT KÂMİL BEY (Bolu) — Bendeniz, dairei 
intihabiyem hakkında en mühim bir meseleden bahse
deceğim. 

Karadeniz'de, fırtınalı zamanlarda sefain için Si
nop Limanından başka iltica edecek bir mahal olma
dığı cümlenizin malumudur. 1312 senesine kadar se
fain indeiicab Ereğii Limanına iitica edebilirlerdi. 
Halbuki, o vakitten beri bu limanın tarihçei hayatı 
pek feci oldu. Birçok gemiler battı, birçok insanlar 
boğuldu. Batan gemilerin enkazı ile ve devri sabıkta, 
erkânı istibdattan birinin, limanın en güzel ve mah
fuz bir yerinde inşa ettiği kömür deposu ve rıhtım 
ile liman doldu. Bugün Ereğli Limanı, limanlıktan çı
karak, âdeta sefaine bir fedfen haline geldi. Bu, tec
rübe ile sabittir. Liman sizlik yüzünden, burada bir
çok vakayi oldu. Son onbeş sene zarfında bu limanın 
önünde vuku bulan hadisatı mücmelen arz edersem, 
1 imansızlık yüzünden vermiş olduğu zararlar hakkın
da malumat arz etmiş olurum. 

Ereğli önünde 1313 senesinde bir vapur, altı gemi 
battı. Otuz kişi boğuldu. 1325 senesinde dokuz vapur 
ve kırk gemi battı, üçyüzü mütecaviz kişi boğuldu. 
Sonra, 1323 senesinde otuz gemi battı, beşyüz kişiyi 
mütecaviz insan boğuldu. 1324 senesi Ağustosunda 
10 gemi ve vapur battı sekiz kişi boğuldu. 1326 Teş
rinisanisinde bir vapur, onbeş gemi battı, sekiz kişi 
boğuldu. 1326 Kanunusanisinde iki vapur battı. Bu 
arz ettiklerim, vakayii meşhuredir. Ufak tefek vuku 
bulan şeyleri burada zikretmiyorum. 

Şu arz ettiğim vakayi esnasında batan gemilerin 
miktarı yüzondört ve boğulanların adedi de bin kişi
ye baliğ oluyor ki, bu da istiskar edilecek miktarda 
değildir. Ve liman yapılmadıkça, bu gibi vakayii 
müessife tekerrür edecektir. 

Binaenaleyh, bendeniz gerek Heyeti Aliyenizden, 
gerek hükümetten istirham ederim, bu liman ne va
kit yapılacaksa, bir an evvel yapılmalıdır. Çünkü bu
nun zararı, memleketin ticaret ve sanaatma aittir. Bi
naenaleyh, maruzatım bundan ibarettir. Şimdiye ka

dar bu liman hakkında ne yapılmışsa izah buyursun
lar. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim, malumualiniz, memleketin en büyük derdimizin, 
yollar, şimendiferler, limanlar olduğunda kimsenin 
şüphesi yoktur ve zannederim ki, Adliyeden, Maarif
ten, her şeyden evvel bunlar olmazsa öbürleri de ol
maz. Çünkü, yollar olmazsa memurlar, Adliye müfet
tişleri nereden gidecek? Geçen gün burada söylendi, 
Meşrutiyetten evvel amelei mükellefe meselesi vardı. 

REİS — Varidat bütçesinde bahsedersiniz. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Devamla) — Müsaa
de buyurun, herhangi bir vali, faal ise, o vilayetin yol
larını bir dereceye kadar yapmış, herhangi bir vali 
faal değil ise hiçbir şey yapmamış; bilahare, son za
manlarda, yani Meşrutiyete yakın bir zamanlarda sa-
nadidi istibdadın cebini doldurmak için bu amelei 
mükellefe usulü de kalkmış, bedelatı nakdiye alınmış, 
buraya sevk edilmiş, burada sanadidi istibdadın cebine 
girmiş. 

Demek oluyor ki, şu memleket, birçok felâkete 
duçar olmuş. Meşrutiyetten sonra, maatteessüf amelei 
mükellefe usulünü kaldırarak ne yol yapıldı, ne de 
ötesi berisi yapıldı. Hiç olmazsa Meşrutiyetten son
ra yol yapılacaktı. Amelei mükellefe kalaydı, sana
didi istibdad olmadığından yol da yapılırdı. 

REİS — Varidat bütçesinde sadet dahilinde söy
leyiniz. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Devamla) — Şimdi 
bendeniz diyorum ki, bu yolları bir an evvel yapalım; 
yoksa şimdiki usu! ile yol yapmak ihtimali yoktur. 
Zannederim ki hepiniz de bunu tasdik edersiniz. Çün
kü, bazı vilayetin yol parası yirmibin lira tutuyor. 
Bizim vilayetin onyedibin lira tutuyor. 

Şimdi bu para, mevcut olan yolların tamiratı mü-
temadiyesine bile katiyyen yetişmiyor. Sonra o yol
lar, ne vakit yapılacak? Rica ederim, bu hükümet 
bunları istikraz ederek yapmak mecburiyetinde kala
cak ki, bu da mümkün değildir veya amelei mükelle
fe ile yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Dört sene
den beri işte görüyoruz. Rica ederim, nerede yol ya
pıldı? Yapıldı, ama kifayet edecek derecede değil. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Gelecek 
bütçede yapılır. / 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Devamla) — Efen
dim, işte o gelecek bütçeye kadar hükümet düşünsün. 
Şimdiden duysun. 
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MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Ne kadar 
söylesen hakkın var, bir fayda çıkmayacağından do
layı sükût ediyoruz. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Devamla) — Amelei 
Mükellefe Kanunu yapılmalıdır; benim teklifim bu
dur. Bu Teşrinisaniye kadar yetiştirilmelidir. Bu yol
lar da bir an evvel yapılmalıdır. Şimdi ahali diyor ki, 
biz o süslü şoselerden vazgeçtik, hiç olmazsa araba
mız geçebilsin. 

Mesela, bir tarafta zahire yerlere gömülüyor, beri 
tarafta zahire yok, ahali açlıktan ölüyor. Diğer taraf
ta yol olmadığı için, elindeki zahire kalıyor. («Kâfi» 
sadaları) Bilmem ki ne kâfi? 

Şimdi efendim, bir de yol mühendislerine gelelim : 
Mühendislerimiz noksandır. Birtakımları maatteessüf 
evsafı matîübeyi haiz değildir. Mühendislerin yoluna 
konulması, bu yolların bir an evvel yapılması neye 
mütevakkıf ise, bunun esbabının istikmalini hükümet 
nazarı dikkate alsın. Yani, Nafıa Nezaretinin muh

terem erkânı buradadır; rica ederim, buna bir an ev
vel himmet edilsin. Yollar açılsın. Yoksa, memleket 
hiçbir vakit bu yollar yapılmadıkça felâketten kurtu
lamaz. Hiçbir saadet de hâsıl olmaz. 

(Feyzi Bey, Kütahya Mebusu Cemal Beyin takri
rini okur) : 

Nafıa bütçesinin heyeti umumiyesinin müzakeresi
nin kifayeti ile fasıllara geçilmesini teklif ederim. 

Kütahya Mebusu 
Cemal 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Kabul edildi. Kararımız veçhile, pazartesi gü
nü sabah saat 10'da içtima edeceğiz. 

Cumartesi ruznamesinde, Nafıa bütçesine devam 
edeceğiz, sonra Posta ve Telgraf, Şûrayı Devlet, Jan
darma, Hariciye ve İlmiye bütçeleri dahildir. 

Hitamı İnikad 
Saat : 5.55 
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