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Meclisi Mebusan 
Zabıt Ceridesi 

Kırkaltıncı İnikad 

21 Temmuz 1328 (1912) Cumartesi 

M Ü N D E R E C A T 

I. — ZAPTI SABIK HULASASI 

II. — AZA-YI KİRAM MUAMELATI 

İzinler 
1. — Akkâ Mebusu Esat Eş Şukayr Be

yin sıhhi mazeretine binaen mezuniyetinin 
temdidi talebi. 

}iT DİSftlPT-t'N r3R7.A(f jAIRI 
İlli xyıurı İJLU k'J_ic m ı 
1. — Berat mebusu Süreyya Beyin Nizam

name-i [Dahilinin doksan ikinci maddesine 
tevfikan takbih cezası ile tecziyesi. 

IV. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
1. — İsparta Mebusu Hakkı Beyin, Ja

ponya 'İmparatorunun vefatı münasebetiyle 
Japonya Medlis-i Mebusan Riyasetine be
yan-ı taziyette bulunulmasına dair takriri. 

2. — Gümüşhane Mebusları Hüseyin ve 
Hayri Efendilerin, Gümüşhane'de vuku bu
lan â'fat-ı semaviyyeden mutazarrır olan fu
karaya muavenet-i ibtidaiyye olarak iki bin 
liranın Hükümetçe sarfına mezuniyet itası 
hakkındaki takriri. 

3. — Yemen Mebusu Seyyid Ahmet El-
'Kebsi Efendinin, beytüllah-j muazzam mif-
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rüfekasının, Çukurova çiftliğine ait kanun 
lâyihasının gelecek ruznameye ithaline dair 
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arazi Kanununa dört madde tezyiline dair 
kanun lâyihası. 
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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Sar.iı : 1.30 

REİS: Ha i l Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit) Hasan Ferhat Bey (Karesi) 

REİS — Ekseriyet var, Meclis açıldı. 
Zabıtname hulâsasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SADIK HÜLASASI 

KIRKBEŞİNCİ İNİKAD 

19 Temmuz Sene 1328 Perşembe 

Birinci Celse 

Reis Halil Beyefendinin Tahtı Riyasetinde saat 
birbuçukta içtima vukubuldu. 

Zaptı sabık hülasası Kâtip Müfit Bey tarafından 
okunarak aynen kabul edildi. 

Hudeyde mebusları Hıfzı ve Mustafa Efendi
lerin adel tarikiyle gelmelerinden dolayı fazla aldık
ları dörtbinaltıyüz kuruşun icra-i mahsubu hakkın
daki takriri okunarak kabul edildi. 

Badehu Kanun-u Esasi Tadilatı hakkında Hükü
metten vukubulan teklif üzerine tahaddüs eden mese
le-i müstehharenin müzakeresine devam oiuanarak, 
neticede Bağdat Mebusu İsmail Hakkı Beyin takriri 
veçhile evvela mesele-i müstehharenin badehu müs-
taceliyyet karariyle esas teklifin Kanun-u Esasi En
cümenine havalesi karargir oıdu ve saat uçu on geçe 
birinci celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 
Saat beşe on kala ikinci celse müzakeratma ipti-

dar olundu. 
Kayseri ile Silivri'de seylaptan mutazarrır olan 

ahaliyye muavenet-i nakdiyye ifası hakkında Kay
seri Mebusu Rıfat ve Çatalca Mebusu Süleyman Bey
lerin takrirleri Hükümete havale edilmek üzere na-
zar-ı mütalaaya alındı. Askerin siyasiyyat ile men'i 
iştigaline dair olup, Hükümetçe iadesi talep olunan 
lâyiha-i kanuniyyenin iade edilip edilemeyeceği hak
kındaki müzakerenin cumartesi günü Harbiye Nazı
rının huzuruyla icrasına karar verildi. Sadrazam Pa
şa Hazretleri, Kanun-u Esasi hakkındaki teklifin 
müstaceliyyet karariyle encümene gönderilmesine 
dair olan talebin diğer tekliflere takdimen kabul edil

memesi, talebin reddinden başka bir surette telakki 
edilemeyeceğinden bahis ile bu redden tevlit eden 
ihtilafın reddi için mesail-i müstehhare bahsinden 
saıfınazarla teklifin tekrar reye vaz edilmesi lüzu
munu ifade eylemesi üzerine İzmir Mebusu Seyyit 
Bey, Hükümet tarafından vukubulan talep veçhile 
teklifin müstacelen encümene havalesi esasen Mec
lisçe kabul edilmiş olmasına nazaran. Meclisle Hü
kümet arasında ihtilaf tahaddüs edemeyeceği ve ta
rafı Riyasetten de esas teklif ile müstaceliyyet ta
lebinin mukayyeden olmayarak, ayrı ayrı reye vaz 
ve ekseriyyetle kabul edildiği beyan kılınarak ihti-
laf-ı vasi bertaraf edildi ve saat beşi yirmi geçe ikin
ci celseye nihayet verildi. 

Üçüncü Celse 
Saat altıyı çeyrek geçe Üçüncü Celse kuşat edildi 

ise de ekseriyet hâsıl olmadığından taraf-ı Riyaset
ten pazartesi ruznamesi bittefhim içtimaa hitam ve
rildi. 

Reis Kâtip 
Halil Ahmet Müfit 

Kâtip 
Ferhat 

REİS — Zapt-ı sabık hakkında söz isteyen var 
mı? («Hayır» sadaları.) Zapt-ı sabık kabul olundu. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Söz söyleyece
ğim. Feshe aittir. Daire-i intihabiyyeme ait bazı ef
kârımı arz etmek istiyorum. 

REİS — Ruznameye dahil olmayan mesele, ma-
lum-u âliniz, müzakere edilmez. Takrirler var. Onlar 
okunur, feshe ait olan mesele, ruznamede böyle bir 
mesele yoktur. 

MUSTAFA HAKKI BEY (İsparta) — Reis Be
yefendi, bir takrir takdim etmiştim. 

REİS — Evet efendim, okuyacaklar. 
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II. — AZA-YI KİK VM MUAMELATI 

İzinler 
1. — Akkâ Mebusu Esat Eş-Sukayr Beyin, sıhhi 

mazeretine binaen, mezuniyetinin temdidi talebi. 

REİS —- Mezuniyet talebini okutuyorum. 
Dersaadet'te Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 

Şimdiye kadar taht-ı tedavide bulunduğuma dair 
alman musaddak rapor. Hayfa Kaymakamlığına ve
rilmiştir. Mazeretimin kabul buyurulması müsterham-
dır. 

Akkâ Mebusu 
Esat 

Dersaadet'te Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 

Akkâ Mebusu Esat Efendi Şukayr, Haziran ipti
dasında bugüne kadar Almanya Hastanesi Tabibi 

| Mösyö Bitres tarafından tedavi olunmakta bulun-
I duğu verilen musaddak rapor münderecatından anla

şılmış olmakla, maruzdur. 
19 Temmuz, sene 1328 

Hayfa Kaymakamı 
Rifat 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Hayfa Kazası 
Kaymakamı da kendisinin Almanya Hastahanesi Ta
bibi tarafından tedavi edilmekte bulunduğu ve ken
disine tasdik raporu verildiği yazıyor. («Mâzûr» sa-
daları.) 

REİS — Zaten mezun addedilmişti. Temdid-i me-
zuniyyet talep ediyor, Almanya Hastahanesinde idi. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar.) Kabul edildi efendim. 

IV. — EVRAK-I VARİDE 

Takrirler 
1. — İsparta Mebusu Hakkı Beyin, Japonya İm

paratorunun vefatı münasebetiyle Japonya Meclis-i 
Mebusan Riyasetine beyan-ı taziyette bulunulmasına 
dair takriri. 

REİS — Japonya İmparatorunun vefatı münase
betiyle Japonya Meclis-i Mebusam Riyasetine be
yan -ı ta/.iyet olunması hakkında İsparta Mebusu 
Hakkı Beyin takririni okutuyorum. 

(Takrir okundu.) (1) 

(«Muvafık» sadaları.) («Hepimiz iştirak ederiz» 
sadaları.) 

REİS — Peki efendim, Meclisin vukubulan işti
rakini Riyaset tebliğ eder. 

2. — Gümüşhane Mebusları Hüseyin ve Hayri 
Efendilerin, Gümüşhane'de vukubulan afat-ı sema-
viyyeden mutazarrır olan fukaraya muavenet-i ibti-
daiyye olarak iki bin liranın Hükümetçe sarfına me
zuniyet itası hakkındaki takriri. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Makam-ı Riyasete 
Cenab-ı Hak, bilcümle bilad-ı Osmaniyyeyi afat-ı 

semaviyye ve arziyyeden masun ve muhafaza buyur
sun. On gün mukaddem Gümüşhane Kasabasına ce
viz tanesi miktarında nüzul eden doludan mütehassıl 
seylâp mahsulât-ı arziyyeye binlerce lira zarar iras 

(1) Takrir bulunamadı. 

ettikten başka, gerek kasabada ve gerek bağlarda 
müteaddit haneleri hedm ve tahrip ederek birçok ai
lenin mesken ve mevasız kaldıkları mevsukan istih
bar edildi. Açıkta kalan vc muhtacı muavenet olan 
fukaraya muavenet-i iptidaiyye olmak üzere tahmin 
olunan iki bin liranın Hükümetçe sarfına mezuniyet 
itası lüzumunun Meclisçe nazar-ı dikkate alınarak 
takririn Hükümete havalesini teklif eyleriz. 

21 Temmuz, sene 1328 

Gümüşhane Mebusu 
L jLuav^y i l i 

Gümüşhane Mebusu 
Havri 

REİS — Efendim, bu takriri nazar-ı dikkate alan
lar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Kabul olundu. 
Hükümete tebliğ edeceğiz. 

3. — Yemen Mebusu Seyyid Ahmet El-Kebsi 
Efendinin, Beytüllah-ı Muazzam Miftahlığı hizmetini 
ifa eden Şeybî ailesine tahsis olunacak maaş hak
kındaki Kanun lâyihasının takdimen müzakeresine 
dair takriri. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Beytullah-ı Muazzam Miftahdarlığı hizmet-i mü-

beccelesiyle müşerref Şeybî Ailesine tahsis olunacak 
maaş hakkında Hükümetten teklif edilip Muvazene-i 
Maliye Encümenince tashihen kabul edilen madde-i 
münferide-i kanuniyye lâyihasının mesele-i diniyyeye 
taalluku hasebiyle diğer işlere takdimen Cumartesi 
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günü ruznamesine vazıyle müzakeresinin icrasını He- I 
yet-i Muhteremeye teklif eyleriz. 

19 Temmuz, sene 1328 
i 

Yemen Mebusu 
Es Seyyid Ahmet Bin Yahya 

El Kebsi ve 26 Refiki 
REİS — Efendim, Perşembe günü verilmiş, Cu

martesi ruznamesine ithalini talep ediyorlar. Pazar
tesi ruznamesine ithal edilmesini kabul edenler lüt-
fen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Kabul olundu, j 

4. —• Kozan Mebusu Ali İlmi Efendi ve rüfe-
kasının, Çukurova çiftliğine ait kanun lâyihasının ge
lecek ruznameye ithaline dair takriri. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Riyaset-i Celileye 
Mukavele ve evrak-ı müteferriası tab ve tevzi 

edilmiş olan Çukurova Çiftliğine ait müzakerenin 
teahhuru, telafisi gayr-i kabil zarar ve mehaziri tev
lit edeceğinden, selâmet ve menfaat-ı vatan nokta
sından uzun müddet teehhura gayr-i mütehammil bu
lunan madde-i mezkûrenin yarınki ruznameye ithali
ni talep ve teklif eyleriz. 

Kozan Mebusu 
Ali İlmî 

Asir Mebusu 
Seyyit Yusuf Fazlı 

Üsküp Mebusu 
Ali Şefik 

Siroz Mebusu 
t ı u ı u s ı 

Halep Mebusu 
Ali Cenani 

İçel Mebusu 
Mehmet Emin 

Fî 18 Temmuz, sene 1328 

Cebelibereket Mebusu 
Sezai 

Trablusgarp Mebusu 
Mehmet Muhtar 

Kal'a-i Sultaniye Mebusu 
Kâzım 

Canik Mebusu 
Ahmet Hakkı 
Halep Mebusu 

Hâmit 
Maraş Mebusu 

Evliya 

Gümüşhane Mebusu 
Hayrı 

Trabzon Mebusu 
Servet 

Kütahya Mebusu 
Abdullah Azmi 
Hums Mebusu 

Şefik 
Diyarbekir Mebusu 

Zülfi 
REİS — Efendim, Çukurova Çiftliği hakkında, 

malum-u âliniz, İstida Encümenine bir şikâyet vaki 
olmuştu. İstida Encümeni de, istidayı Hey'et-i Aliyye-
ye sevk etmişti, tab ve tevzi edilsin, ondan sonra ruz
nameye ithal edilsin. Arzu ederseniz Pazartesi ruzna
mesine koyalım. Arzu edenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar.) Kabul edildi. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Reis 
Beyefendi, bu, Vükelânın icraatına dair bir maddedir. 
Vükelanın hazır bulunması, bilhassa lazım gelir. İza
hat vermeksizin, yani meselede cereyanlar bir derece
de anlaşılmaksızın, yani Hükümet dinlenmeksizin mü
zakere edüir mesailden değildir. Hükümete telefonla 
tebliğ edilsin, Pazarteesi günü gelebilirlerse ne âlâ. 

REİS — Tabiî haber vereceğiz. Eğer gelemezler-
se, tehir edeceğiz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ta
lep ederim ki, telefonla muhabere edilsin; Pazartesi 
günü gelirlerse febihâ, gelemezlerse Salı gününe kon
sun; tehirini talep ederlerse tehir ederiz. Şimdi kabul 
edildi. 

Teklifler 
/. — Kudüs Mebusu Osman Efendinin, Arazi Ka

nununa dört madde tezyiline dair kanun lâyihası. 
REİS — Umumen Memalik-i Osmaniyye ve hu-

susen Filistin'de çiftliklerin adem-i teşkili ve mevcut 
çiftliklerin tevessülüne meydan verilmemesi için Ara
zi Kanununa dört maddenin tezyilini mutazammın 
Kudüs-ü Şerif Mebusu Osman Efendi, bir teklif-i ka
nunîde bulunuyorlar. (Encümene sesleri.) 

Lâyiha Encümenine göndereceğiz. 

V. — SUALLER VE İSTİZAHLAR 

İstizahlar 
1. — İstanbul Mebusu Bedros Hallaçyan Efendi 

ve rüfekasının, «Halaskar Zabıtan Grubu» namı al
tında neşr edilen nizamname ve beyannameler hak
kında Harbiye Neazretinden istizah takriri. 

REİS — İstanbul Mebusu Hallaçyan Efendi ve 
rüfekasının takririni okutuyorum. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
(Halaskar Zabitan Grubu) namı altında birtakım 

zabitanın nizamnameler ve beyannameler tertip ve 

bunların matbuat ile neşre kadar içtisar ettikleri hal
de, bugüne kadar haklarında bir muamelei kanuniye 
icrası şöyle dursun, bilakis, kabinenin teşekkülü ge
cesi bu gruba mensubiyetlerinde asla şüphe olmayan 
zabitanın Nazım Paşa tarafından Babıali'ye celp ve 
orada ifam edildikten sonra karakollara tevzi edil
mesi ve (Halaskar Zabitan Grubu) mührü ile Meclisi 
Mebusanı milleti tehdit ve tahkir yollu varakayı Rei
simizin hanesine tevdi eden zabit hakkında Meclisi 
Mebusan huzurunda verilen teminata rağmen el'an 
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bir muamelei kanuniye icra olunmaması ve bilakis bu 
bapta vazifesini ifa edenlerin azil veya azline teşeb
büs edilmesi ve öteden beri Meclisi Mebusanda bu
lunan kıtai askeriyenin talim ve terbiyeden mahrum 
kaldığı bahanesiyle Kanunu Esasiye muhalif olarak 
Meclisi Mebusan Riyasetinin muvafakati alınmaksızın 
tebdiline teşebbüs ve diğer taraftan Polis Müdiri 
Umumiliği Vekâletine tayin olunan zabit tarafından 
gece Meclise gönderilen polisler marifetiyle yine (Ha
laskar Grubu) zabitanından birtakımlarının Meclisi 
Mebusan Heyeti İdaresinin malumat ve müsaadesi ol
maksızın Meclis dahiline alınmaları ve Manastır'dan 
firar ettikten sonra dağlarda derdest olunup mahfu-
zan İstanbul'a gönderilen zabitanın gazetelerle vaki 
olan tekzibine rağmen, ötede beride ve hatla Meclisi 
Mebusan dahilinde gezmelerine müsaade edilmesi, ya 

! cebrü tazyik veya iltizam ve himaye tahtında cereyan i 
etmiş birtakım vakayii müessifeden olmakla, bu ci
hetlerin hemen Harbiye Nezaretinden istizahını teklif 
ederiz. 

21 Temmuz, sene 1328 
İstanbul Mebusu Serfice Mebusu 

Halalcyan Osman 
Sinop Mebusu Lazistan. Mebusu 
Hasan Fehmi Ziya 

Edirne Mebusu Musul Mebusu 
Talat İbrahim 

Kerbela Mebusu Çorum Mebusu 
Nuri Mehmet Münir 

(«Kabul» sadaları) («Muvafık» sadaları) 
ESAT PAŞA (Draç) — Bu bapta birkaç söz söy

leyeyim. 

111. DİSİPLİN CEZALARI 

/. — Berat Mebusu Süreyya Beyin Nizamnamei 
Dahilinin doksanikinci maddesine tevfikan takbih ce
zası ile tecziyesi. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Reis Beyefendi, bu 
gayet tehlikelidir. Hem fevkalade tehlikelidir. (Gü
rültü) Reis Beyefendi, bu, tehlikeli ateştir. Öyle zan
nederim ki, bu gibi tezahüratla memleketi altüst et
tiniz. (Gürültü) Hem günahtır, hem ayıptır. (Şiddetli 
gürültü) 

BEDROS HALLAÇTAN ETENDİ (İstanbul) — 
Burada Berat Mebusu Süreyya Bey ayıptır dedi. Ri
ca ederim, Nizamnamei Dahiliyi tatbik ediniz. Mad-
dei sariha vardır. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Tekrar ederim. (Gü
rültü) 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (istanbul) — 
Nizamnamei Dahilinin tatbikini rica ederim. Siz ayıp 
diyemezsiniz. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Sen edepsizsin, hem 
de namussuzsun derim. (Gürültü) 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) 
Siz jurnalci bir alçaksınız. (Gürültü) 

SÜREYYA BEY (Berat) — Ben jurnalci değilim, 
namuslu adamım; alçak, namussuz, köpek herif. Mem
leketi alt üst ettiniz, kifayet etmiyor da daha takrir 
mi veriyorsunuz? (Şiddetli gürültüler) 

TALAT BEY (Edirne) — Nizamnameyi tatbik 
ediniz, Reis Beyefendi. 

SEYYİT FAZIL BEY (Asir) — Bu iltizam nedir, 
bıktık. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bu günden itibaren 
istifa ediyorum. («Kabul» sadaları) Sizin gibi alçak
larla... (Şiddetli gürültü) («Defol» sadaları) 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — İstifa elti, 
istifası nerede? istifasını reye koyun, mert olan sözü
nü yapar. 

REİS — Efendiler, kendisine tarafı Riyasetten söz 
verilmediği halde söz alarak hususiyle evelce de bir
çok defalar ihtar muamelesi vaki olduğu halde o ih
tar muamelesini de dinlemeyerek arkadaşlarından ba
zıları hakkında tahkiratta bulunan Süreyya Bey hak
kında evvela takbih cezası ve sonra Hallaçyan Efen
di, Nizamnamei Dahilî ahkâmında müracaat ederek 
söz almaksızın elfazı tahkiriye istimal ettiğinden her 
ikisi hakkında Nizamname ahkâmını tatbik etmek 
mecburiyetindeyim. Kendileri tebriei zimmet için söz 
istiyorlarsa evvelemirde söz vereceğim. Söz isteme
dikleri halde derhal Nizamnamenin maddesini her 
ikisi hakkında tatbika mecburum. 

ESAT PAŞA (Draç) — Fakat Nizamnameyi bu
nun hakkında da yapacaksın. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Efendiler, Reis Beyefendinin buyurduğu veçh ile Ni
zamnamei Dahilî ahkâmı bütün mebuslar hakkında 
seyyanen tatbik edilmek iktiza eder, fakat emri tat
bikte hiçbir zaman adaletten inhiraf etmemek de la
zımdır. Vak'a nasıl hadis oldu, biz bazı arkadaşları
mızla beraber kanaati vicdaniyemiz dairesinde mem
leketin menfaatini temin maksadıyla Meclisi Mebusan 
Riyasetine bir takrir verdik. 
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Bu takrir hakkında refiklerimizden birisi (Ayıp
tır) kelimesini kullandı ve bununla beraber mensup 
olduğum fırka hakkında tahkiramiz birçok sözler de 
sarfetti. Bunun üzerine Reis Beye hitaben, «Reis Bey, 
Nizamnamei Dahilî ahkâmının refikimiz hakkında 
tatbikini talep ederim» dedim ve birkaç kere tekrar 
ettim. Zannederim bunu talep ettiğimi burada herkes 
takdir eder. («Evet» sadaları) 

Ben eğer Reis tarafından meselenin akabinde Ni
zamnamei Dahilî ahkâmı tatbik edilmiş olsaydı meş
ru olan hakkım ve talebim veçhile ben hiçbir zaman 
bu refikimize karşı mukabele etmek lüzumunu ve 
kendisini bence doğru olan ve isbata da kaadir ola
bildiğim şeyleri söylemezdim, benim hayatımın her 
bir dakikasını en sıkı, en şiddetli tenkide arz ederim. 
Ve temenni ederim ki başkaları dahi aynı surette ken
di mazilerini tenkidata arz edebilsinler. («Bravo» sa
daları) 

Eğer Reis tarafından bu üç kere vaki olan talebi 
meşruurn üzerine Nizamname ahkâmı tatbik edilmiş 
olsaydı, yine tekrar ederim, hiçbir zaman böyle ha
raretli bir zamanda Reis tarafından belki kendilerin
ce pek muteber olan bazı esbaba istinaden Nizamna
mei Dahilî ahkâmı tatbik edilmediğinden dolayı ben 
kendim ihhakı hak etmek lüzumunu hissettim. 

Çünkü eğer etmemiş olsaydım o vakit ben vazi
femi ifa etmemiş olacaktım ve ancak bu suretle, Ni
zamnamei Dahilî ahkâmının tatbik edilmemesinden 
dolayıdır ki mukabeleye mecbur oldum. 

Şimdi efendiler, bu babda siz de hükmünü vere
bilirsiniz. Acaba bir taraftan, zannederim umumen 
muhterem addolunan refiklerimi böyle tahkir etmek 
ve diğer taraftan, bu tahkire, bu arz ettiğim esbab-
dan dolayı mukabele etmekte müsavat var mıdır? 
Acaba Nizamnamei Dahilî ahkâmının tatbiki için her 
iki zat hakkında aynı muamele icrası doğru mudur? 
Rica ederim, biri diğerini tahkir ediyor o da cevaba 
mecbur oluyor. Rica ederim efendiler acaba her ikisi 
hakkında aynı muamele caiz olabilir mi? 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Mukabele et
tiniz, müdafaai meşrua halindesiniz. Hallaçyan Efen
di bunu ilk defa olarak ve mukabeleten yapıyor. 

REİS — Rica ederim müzakerei umumiye açıl
madı, nizamname sarihtir, bu gibi mesele üzerinde 
müzakere küşad edilmez. Bir şey vaki olduğu vakitte 
Makamı Riyasetten Heyeti Aliyeye arz edilir. Arz 
edilmezden evvel, hakkında Nizamname tatbik edi
lecek olan zat tebriei zimmet için söz isterlerse veri
lir ve o tebriei zimmetin kâfi olup olmadığını, Ni

zamnamenin maddesine göre eğer ihtar muamelesin
den ibaret bir mesele ise, Reis, tebriei zimmeti kâfi 
görüp görmediğini kendisi tayin eder. 

Yok, Nizamnamenin ahkâmından ihtar muamelesi 
değil de takbih veyahut Meclisten ihraç cezaları va
ki ise beyanat üzerine Heyeti Aliye tebriei zimmeti 
kâfi görmezse, Nizamnamenin tatbiki zımnında Reis 
tarafından vukubulacak teklif üzerine Heyeti Aliye, 
tayin edilecek cezayı musip görür veyahut musip gör
mez. 

Binaenaleyh bunlar ve bu meseleler Nizamname
nin verdiği sarahata göre bir müzakerei umumiye ile 
fasledilmez. Reis tarafından vukubulan teklif üzerine 
el kaldırma suretiyle reye vaz edilir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Usulü müzakere hakkın
da söz isterim. 

REİS — Müsaade buyurun, bunda usulü müza
kere yok. (Gürültü) 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bir ihtar da 
Esat Paşa istiyor galiba. 

REİS — Madde gayet sarihtir. Maddede, «.. ve
ya rüfekasından birkaç zatı tahkir, iğzab ve tehdit ey
ler ise, hakkında takbih cezası hükmolunur» deniyor. 
Binaenaleyh buradaki muamele, gerek ibtidaen Sü
reyya Bey ve gerek Hallaçyan Efendi tarafından mu
kabeleten vuku bulan muamele tamamiyle Nizamna
mei Dahilinin 92 nci maddesi mucibince rüfekasından 
birkaç zatı tahkire aittir. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (izmit) — Altıncı 
madde Reis Beyefendi. 

REİS — Hayır, hayır altıncı madde değil, 92 nci 
madde. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Efendim te
cavüz eden, bütün Heyeti tahkir etti. 

REİS — Evvelemirde Meclisin intizamını ihlal et
memesi hakkında daha evvelki içtimaatta müteaddit 
defalar ihtar olunan ve bu defa da arkadaşlarını tah
kir eden Süreyya Bey hakkında Heyeti Aliye takbih 
ediyor mu? 

NAZIM BEY (Siirt) — Yalnız takbih cezası ile 
iktifa etmemeli. 

REİS — Heyeti Aliye takbih ediyor mu, evvel
emirde bunu reye koymalıdır. 

NAZIM BEY (Siirt) — Yalmz Nizamname ile 
geçiştirmeyiniz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Zaten ihraç 
cezasını kendi kendine tatbik etmişti, kendisi tebriei 
zimmet için söz söylememişti. 
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REİS — Eğer ona mutavaat etmezse, o vakit Mec
listen ihraç cezasını tatbik ederiz. Binaenaleyh Sürey
ya Beyin şu hareketinden dolayı takbih cezasının hak
kında tatbikini arzu edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Ekseriyet hâsıl oldu, ekseriyetle takbih cezası 
kabul edildi efendim. 

Şimdi, Hallaçyan Efendi Hazretleri tarafından, 
yani tebriei zimmet izahatını kâfi görenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Tereddüt hâsıl oldu, ellerinizi 
indirir "misiniz? Efendim, tebriei zimmeti kâfi gören
ler lütfen ayağa kalksın... (Kalkarlar) Efendim lütfen 
olurunuz. Kâfi görmeyenler ayağa kalksın... (Kalkar-

VI. — MÜZAKERE 

1. — Mensubini askeriyenin siyasiyat ile meni iş
tigalleri hakkında Askerî Ceza Kanunnamesine zeyl 
kanun layihası. (1) 

REİS — Maîumuaiiniz, zabitamn siyasiyatla meni 
iştigali hakkındaki olan Kanun, Harbiye Nazırı Paşa 
Hazretlerinin huzuru ile müzakere edilmesine karar 
verilmişti, kendisine tebligat ifa edilmişti. Harbiye 
Nazırı Paşa Hazretleri cevap veriyorlar, o tezkereyi 
okuyacaklar. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Zabitamn siyasiyattan meni iştigaline dair layihai 

kanuniyenin hükümete iade edilip edilmemesinin, aciz
leri hazır olduğum halde icrayı müzakeresi Heyeti 
Umumiyece takarrür etmiş ve bugünkü ruznamede 
dahil bulunmuş olduğundan bahisle azimet etmekli-
ğirn lüzumuna dair keşide buyuruları telgrafnamei 
alileri mütalaagüzarı acizanem oldu. 

Malumu samileri olduğu üzere işbu kanun esasen 
tarafı aciziden vazı mevkii teklif edilmiş olmadığı ci
hetle, indelmüzakere sureti müdafaası acizlerince şa
yanı mütalaa olmakla beraber, şimdiki halde rnev-
zuubahs layihai mezkûrenin hükümete iade edilip 
edilmemesinden ibaret ve bu da Heyeti Umumiyenin 
kararına muallak bir keyfiyet olup, mamafih bu bab-
da cereyan edecek müzakerede acizlerinin hazır bu-
lunrnaklığım hususunda lüzumu katî mevcud ise bazı 
masalihi mühimme ve müstacelenin hal ve rüyeti için 
bu hafta zarfında Dairei Harbiyede ve Babıali'de bu
lunmak mecburiyetinde olduğum cihetle müzakerenin 
önümüzdeki perşembe gününe tehirinin tahtı karara 

(1) Evveliyatı 22, 23, 24, 29 ve 45 inci inikad za
bıtlarındadır. 

lar) Binaenaleyh, Hallaçyan Efendi tarafından tebriei 
zimmet hakkında verilen izahat ekseriyetle kâfi gö
rüldü. Süreyya Bey hakkında da takbih cezası kabul 
edildi. 

İSMAİL HAKKİ BEY (Bağdat) — Hallaçyan 
Efendi hakkında da ihtar cezası lazımdır. 

REİS — Hayır, tebriei zimmeti kâfi görüldü, ceza 
tatbiki olamaz efendim. 

Şimdi istizah takririni kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul olundu 
efendim. 

EDİLEN MEVAD 

alınması emrinde mebzulü lütufu devletlerini rica 
ederim. Ol babda emrü ferman hazreti menlehül em
rindir. 

20 Şaban, sene 1330 ve 
21 Temmuz, sene 1328 

Harbiye Nazırı 
Nazır 

REİS — Efendim, perşembe günü ruznamesine 
konulmasını teklif ediyorlar. Müsaade buyurun efen
dim, perşembe günü ruznamesine tehirini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edil
di. 

Hükümetten bütçe müdafaası için kimse geldi mi? 

SEYİT AHMET EL KESBİ BEY (Hudeyde) — 
Yemen meselesi ne olacak efendim? 

REİS — Yemen meselesi hakkında hükümet bu
rada hazır olduğu halde müzakere edilecekti, bugün 
ruznameye ithalini talep ettiler. Fakat hükümetten 
kimse gelmedi; mamafih kâtip beylere söyledim tele
fonla malumat versinler. Posta ve Telgraf bütçesi mü
zakeresini edeceğiz, gelirlerse onu da müzakere ede
riz. 

SEYİT AHMET EL KESBİ BEY (Hudeyde) — 
Hükümetin teklif ettiğim gibi Mebusanı Muhtereme-
den de imza ile teklif edenler vardır. Ruznameye ko
nularak müzakeresi için onsekiz kişilik imza ile bir 
takrir var. 

REİS — Peki, hükümet hazır olmayınca müza
kere nasıl olur? 

2. — 1328 senesi Posta ve Telgraf Nezareti büt
çesi. 

REİS — Posta ve Telgraf bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz söylemek isteyen 

var mı efendim? 
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Bunlardan da bin tanesinin maaşı ancak 200 kuruş, 
beşyüz tanesinin maaşları da 250 kuruştur. Bu ahval 
içinde ve memleketimizde maişetin pek yüksekliği şu 
demde, bu memurların nasıl temini maişet edip de 
vazifelerine vakfı nefs edeceklerini, nasıl himmet ve 
gayret edeceklerini Heyeti Celilenizin takdirine terk 
ederim. İşte bu esbab itibariyle idi ki, Nezaret, bun
ların terfihi için bir kanun yapmayı tasavvur etti ve 
bu tasavvurunu, kendisine ait olan cihette mevkii ic
raya koydu ve yaptıkları kanunu Heyeti Celilenize 
isal etti ki Encümendedir. Onu, ümit ederim ki kabul 
buyuracak ve tasvip edecektir. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Yeni 
hükümet istirdat etmezse. 

HAMDİ BEY (Devamla) — Bu kanunla, şimdi
lik mukaddemei icraat olmak üzere, bu sene Heyeti 
Celilenizden 5 000 liracıktan ibaret bir paranın va-
zını teklif ediyorum. Vaki olan masrufatımın neticesi, 
gayesi budur. 

Telgraf memurları, gece gündüz çalışıyorlar ve 
zannederim ki, Heyeti Celileniz de, bunları bizzat, bil
fiil görmüşlerdir. Nasıl elim bir sefalet içinde bulun
duklarını, her halde bendenizden daha iyi takdir bu
yururlar. İnsafınıza müracaat eder ve bunun lütfen 
kabulünü rica ederim. Bu, gerçi, maddelere, fasıllara 
aittir. Fakat, muhtelif mevadda, muhtelif fusule tak
sim edileceği için, lütfen heyeti umumiyesinde kabul 
olunacak olursa, Encümenle görüşürüz ve sureti tak
simi de kararlaştırırız. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Bu 
zammiyat kimlere icra edilecektir? 

HAMDİ BEY (Devamla) — Memurlara. 
MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Mü-

vezzilere yok mu? 

HAMDİ BEY (Devamla) — Müvezzi ve memur
lara da şüphesiz verilecek. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Yük
sek maaşlara zammetmemek şartıyla kabul ederiz. 

TAHSİN EFENDİ (Tokat) — Maliye Nazırı ile 
bu zam hakkında görüştünüz mü? 

HAMDİ BEY (Devamla) — Meclisi Vükelanın 
bir kararı vardır ve Maliye Nazırıyla da görüştüm; 
aldığım mezuniyet üzerine bunu talep ediyorum. 

SEYYİT YUSUF FAZL BEY (Asir) — Efendim, 
bazı müvezziler var, bir, birbuçuk seneden beri gece 
gündüz mülazemetle işliyorlar. Bunlara şimdiye ka
dar bir tahsisat verilmedi, verilmiyor. Bunların da na
zarı dikkatten dûr tutulmamasını teklif ediyorum. 

HAMDİ BEY (Posta ve Telgraf Mektupçusu) — 
Bendeniz, hükümet namına heyeti umumiyesi hakkın
da söz söylemek isterim. 

REİS — Peki efendim. 
HAMDİ BEY (Devamla) — Telgraf ve Posta büt

çesi hakkında Heyeti Celileniz, sükût buyurmayı mü
nasip gördü. Bu sükûtu beliğin manasını Telgraf ve 
Posta İşleri artık söz götürmez bir dereceye vasıl ol
duğunu anlamam ve bundan bir hissei teselli bulmam. 
Şüphesiz, bu, zamanın, halin takdir buyurulmasından 
ileri geldiğinde şüphe yoktur. 

Fakat, Heyeti Celilenizi bu sükûta sevk eden hal 
ve zamanın ehemmiyeti, bendenizi bu hususta bazı 
söz söylemeye mecbur ediyor. Filhakika, zamanın şu 
ehemmiyeti arasında en ziyade memleketin muhtaç 
olduğu şeylerden birisi de, vasıta! muhaberesinin is-
tikmalidir. Muhabere, hüsnü suretle icra edilmezse, 
memleketin hiçbir şeyi, hayatı ve bilhassa bugün mev
cut olan, mühim olan ahvali harbiyesi ve sairesi hüs
nü suretle icra edilemez. Bu şerait içinde Posta ve 
Telgraf umuru tamamiyle vazifesini hüsnü ifa ediyor 
mu? Suali varid olursa, buna bendeniz de maattees
süf hayır cevabını vereceğim. Şüphesiz bunun muhte
lif esbab ve sevaiki vardır. 

Heyeti Celilenizin vakti pek kıymettar olduğunu 
bildiğim için, zamanı alinizi izaa etmemek için bu 
müessiratın hepsini şerh ve tahlilden vazgeçerek yal
nız bir tanesini mevzuubahs etmek istiyorum ki, bu 
da memurlarımızın maaşatınm gayet az olmasıdır. 

Bu hususta ufak istatistikimsi bazı erkam istihsal 
ettim. Kısmı icraimizde yani Posta ve Telgraf işiyle 
doğrudan doğruya temas eden memurlarımız, 2 300 
raddesindedir. Bunların maaşlarının acaba ne radde
de olduğunu tetkik ettim, gördüm ki »bunların nısfın
dan fazlasının maaşı, maatteessüf 400 kuruştan azdır 
beyefendiler. 

İçinde 700 kuruş ve daha ziyade maaş almak saa
detine mazhar olanlar da ancak, 360 taneden ibaret
tir. Bugün Nezaretin 7 000 memuru vardır. Bunların 
heyeti umumiyesini teşkil eden icrai memurlar ıiçin-
de 360 tanesi, 700 kuruş ve daha ziyade maaş alıyor. 

Sonra, müdürleri tetkik ettim; aynı zamanda bin 
raddesinde müdürümüz var. Bunun içerisinde ancak 
300'ü 700 kuruş maaş alıyor. Sonra bunlar müdür na
mını alıyor ve bir merkezin heyeti umumiyesinden 
mesul oluyor ve orada hükümetin esaslı bir memuru 
oluyor. 

Müvezzi ve çavuşlara gelince : Bunların, idare
mizde mühim bir rolü vardır, bunu takdir edersiniz.. 
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HAMDf BEY (Devamla) — Lütuf buyurunuz, 
hepsini yapacağız efendim. 

CEMAL BEY (Kütahya) — Telgraf memurlarına 
ilanı meşrutiyetten beri hiçbir zam vuku bulmamış
tır, acınacak bir haldedirler. Kabul olunsun efendim. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Bendeniz, Telgraf ve Telefon Nezaretinin bütçesinin 
sureti umumiyesini tetkik ettiğimde, telefonun me-
maliki mahrusada inşa ve temdidi teşebbüsatına dair 
bir şey göremedim. Halbuki, telefon, posta ve telgraf 
gibi mühim bir vasıtai muhaberedir ve esbabı üm
ran iyedendir. Varidatı belki telgraftan ziyadedir. 

Biladı mütemmedinede herkesi doğrudan doğruya 
arzu ettiği mevakie telefon tellerini temdit etmeyip, 
ancak memlekette merkezi umumiye temdit, eder ve 
oradan istediği mevkii, mahalli numarasını alır ve o 
merkezi umuminin nezareti tahtında muhavere eder. 
Bakınız, o merkezi umuminin ne kadar ehemmiyeti 
vardır : O merkezi umumiyi hükümetin, gayri bir şir
ketin eline bırakmak caiz midir? 

Geçenlerde memleketim olan Beyrut'a İtalya hü
kümeti zalimesinin Dretnotu tarafından bigayrihak-
kın kablezzuhr edilen bombardıman esnasında ahali
den ve suya batıncaya kadar müdafaa etmekte olan 
ufak bir Osmanlı gemimizden 200'den fazla şehit, 50 
kadar mecruh olması üzerine, tabiî evlerde olan ev-
ladüiyal, mağazalarda ve dükkânlarda olan erkekleri
ni sormaya mecbur olmuşlardı. 

Fakat, bir taraftan atılmakla olan gülleler, bir ta
raftan memlekette hâsıl olan karışıklık, tasavvur edil
sin. Telefon olmuş olsaydı, herkes sorar ve bir itmi
nan hâsıl etmiş olurdu. Bunun için bendeniz, memle
ketten buraya gelirken birçok zevat, telefonun tem
didini tavsiye ettiler. 

Bakınız, telgraf ihdasında hükümet, bilâ tereddüt 
telgraf işine vazı yed ettiğinden Zeyd'in, Amr'in eline 
geçmemiştir. Binaenaleyh, bendeniz diyorum ki, hü
kümet, bilâ tereddüt telefon maslahatı mühimmesine 
vaz-ı yed etsin ve şirketlere bırakmasın. Bunun fay
dası pek çoktur. Millete, memlekete faydası, menfaati 
pek çoktur. Telefonun Devletten gayri bir şirkete iha
lesine muvafakat etmemeli ve telgraf memurları gibi 
geceli gündüzlü memuriyeti başında bulunan memur
ların da bir parça tezyidi taraftarıyım. Telgraf ücre
tinin tenkisi mümkün ise, tenkis edilir ve bundan 
memlekete hayli fayda olur. Mesele bundan ibaret. 

MUHİTTİN EFENDİ (Niğde) - Taşra memu
rininin bulunduğu telgraf («İşitilemedi») Arabistan, 
Bağdat taraflarından gelen Tatarlar hepsi birdi. Bizim 

işimizi görün, vaktimiz yok, gideceğiz, yetişemeyecek 
diye onlar bağırır. Gece saat 8. O zaman o memuru na
sıl mesul edebilirsiniz? Bunlar 750 kuruş maaş alırlar. 
Biz bunlar için hiçbir şey yapmadık. Şimdi istenilen 
5 000 lira, bunların cebine girecek mi? Şimdi ben Ne
zaretten rica ediyorum ki, bu adamların terfih ve 
terakki hakkı pek çok teraküm etmiştir. Burada ada
let göstersinler. Burada vereceği paradan bir fayda 
olmayacak. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Arkadaşlar, bir 
memlekette telgraf, vücudu insaniyetteki asap, his ve 
hareket gibidir. 

Âsâp ve his ve hareket nasıl ki, dimağdan etrafa 
ve etraftan dimağa götürür, getirir, kezâlik telgraf 
Merkezden Kazalara, Livalara, Livalardan Merkeze, 
bütün âleme haber götürür ve getirir. Bu teşbih 
pek yerindedir. Telgraf olmayan memleketlerin te
rakkiden bilküilliyye mahrum kaldıkları da meydan
dadır. Meşrûtiyet nimeti hasıl olduktan sonra her 
memleket bu kısmından hisseyâb olmuş iken, yalnız 
benim daire-i intihabiyyem olan Müntefek Livası 
bu nimetten, bu nimetlerin hiçbirinden istifade etme
di'. Buna pek teessüf ederim. 

Bir kere düşününüz efendim, bu Liva, Basra Vi
lâyetine merbut iken, bu Liva merkezinden Basra'ya 
telgraf çekileceği zaman Bağdat'a çekilir ve Bağdat'
tan Basra'ya gider. 15 günde gidiyor. Bir insan, tel
graftan sonra hareket eder, Bağdat'a gider, görür ki, 
telgraf kendisinden sonra varmıştır. Artık postadan 
bahsetmeyeyim. Çünkü telgrafın sür'ati, postanın 
sür'atine nrsbetle ne kadar faik olduğu meydandadır. 
Telgraf bu kadar gecikirse posta ne kadar teehhür 
eder, takdir buyurursunuz zannederim. Binaenaleyh, 
rica ederim ki, Livanın her türlü mahrumiyetleri 
gibi, bu mahrumiyette de kalmasını tecviz buyurma
yınız. 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Bendeniz 
de 'Posta ve Telgraf Kalem-i Mahsus Müdürü Ham-
di Beyin buyurduğu gibi, posta ve telgraf muame
latı tekemmül etmiştir gibi bir iddiada bulunmaya
cağım. Çünkü buna hiçbiriniz inanmazsınız. Fakat 
bu adem-i tekemmül esbabını, memurların kusurun
da aramamalısınız. Çünkü gerek Nezarette bulun
duğum müddetçe Telgraf ve Posta Memurlarının 
bihakkın vazifelerini -Maksut ekseriyettir- îfâ ettik
lerini bilirim. Hattâ bir memur nöbetini devrederken 
kalan işi' son derece me'yûsen devreder. Binaenaleyh, 
bu esbabı başka yerde aramak lâzım gelir. 

Evvelâ bizde mevcut olan hutût-u telgrafiyye 
katiyyen ihtiyaca kâfi derecede değildir. Meselâ si-
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doğrudan doğruya işletme üzerinde bulunan memu
rinin maaşına kanun dairesinde zam icrasıdır. Kanu
nu tanzim ettik, lazım gelen tetebbüsâtı Meclis-i İda
re İcra etti. Düyûn-u Umûmiyyedeki memurinin Te
rakki Kanununu getirtti, Avrupadan kanunlar getirt
ti, tercüme etti. Tetkikat ve tetebbuatta bulunduktan 
soma Terfî ve Terakki Kanununu tertip etmiş ve o, 
Heyet-i Aliyyenize takdim edildi. Heyet-i Aliyye de 
onu encümen-i mahsusuna havale etti'. Orada derdest-i 
tezekkürdür. 

O, şimdilik, Ketebe ve Müdîrân bundan istisna 
edilmek üzere, maaşâtı az, hizmeti kesîr ve meşakkatli 
olanla küçük memurlara zam edilecektir ve zannede
rim ki, bü para, ktiksar edilir bir para değildir zan
nederim ki, tabiî Heyet-i Aliyyeniz, her biriniz bir vi
lâyetten, bir Livadan, bir Kazadan gelmişsiniz, ora
daki telgraf memurlarının derece-i sa'y ve gayretini 
görmüşsünüzdür ve onların namuslarına da itimat edi
niz. Şimdi arkadaşlardan birisi ile görüşüyordum; 
mektup açılması vesâireden bahsetmişler. Sizi namu
sumla temin ederim ki, Meşrûtiyetten bugüne kadar; 
fakat memur bulunduğum günden itibaren, diyebili
rim ve namusumla temin ederim ki, hiçbir kimsenin 
mektubu açılmak için hiçbir emir verilmemiştir, 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Zât-ı 
Âlînizin zamân-ı memuriyetinde açılmamıştır; fakat 
daha evvel açılmıştır. 

MEHMET TALAT BEY (Devamla) — Fakat 
fart-ı gayret göstermek, vazifesini bilmemek suretiyle 
kanunun ve Kanun-u Esasinin haricine çıkmışlar varsa 
onu kanun her zaman te'dîb eder. Çünkü bir cürüm
dür. Binaenaleyh, bir bu zammın kabulünü teklif edi
yorum, ikincisi de, bir de, Kefalet Kanunu takdim et
tik, o da Encümende derdest-i tetkiktir. Kefalet me
selesi hem ahaliyi mutazarrır ediyor, hem de memu
rini ahlâksız yapıyor. Şu iki mahzuru da izâle edecek 
bir kanım yaptık. Bu, ahaliyi mutazarrır ediyor. Çün
kü merhamet ediyor, kefil oluyor, sonra bir suiistimal 
oluyor. Değirmenini, tarlasını, bilmem nesini satıyor. 

Hayır yüzünden zarar görüyor. Bir defa ahali kur
tulacak, ikincisi memur kefiline karşı esir oluyor, hat
tâ maaşının bir miktarını ona veriyor, hattâ kefiller, 
memurların harekâtını o kadar tazyik ve tahdit edi
yorlar ki, meselâ filan adama selâm verme dedikleri 
vâkidk. O suretle onları da o esaretten kurtarmış ola
cağız. Üçüncü bir menfaat da temin edilmiş oluyor. 
O da, ehil bulunamıyor. Memurlar için kim kefil vere-
bilirse o tâyin olunuyor. Bu suretle o menfaat da te
min edilir. Binaenaleyh, o da geldiği vakit onu da tet-

ze bir misâl arz edeyim. Selanik'le istanbul arasında 
dört telgraf teli vardır. Bunların ikisi muhâberât-ı 
ecnebîyyeye tahsis edilmiştir. Biri ile Viyana, diğeri 
ile de Almanya tarikiyle Roma muhabere eder. Ka
lır iki hat. Bu iki hattın birini Selanik, Manastır, 
Kosova, İşkodra, Yanya Vilâyetleri muhâberât-ı 

resmiyyesi işgal eder. Kalan bir bu telden de bilumum 
gayr-i resmî telgraflar cereyan edecek. Bunun için 
ekseri evkafta buradan Selânik'e verilecek telgraftan 
evvel yolcu vâsıl olur. Fakat bu esbâb-ı hakikiyyeyi 
bilmediklerinden, bütün kusuru memurlarda arıyor
lar. 

Mamafih Meşrûtiyetten bugüne kadar bu tellerin 
tezyidine himmet edilebilirdi; 'fakat edilemedi. Hükü
met ondan daha mühim, daha mübrem ihtiyaç karşı
sında bulunmuş olmalı ki, Teligraf ve Posta Bütçesine 
bir para zam icra etmedi. Bir para zam icra etmedik
ten başka, selefim zamanında 'Nail Bey tarafından 
Harbiyenin ihtiyacı dolayısiyle 50 bin Lira tenzilât 
icra edilmiş, ©endeniz Nezarete geldiğim zaman Tel
graf ve Posta bütçesini bu halde buldum. Telgraf 
Bütçesinden tenzil edilmiş ve 1328 bütçesini o suretle, 
yani 1327 senesine nîsbetle 350 bin tenzil edilmiş ki, 
Kanun-u Esâsî mucibince o bütçe mer'î idi. Fakat 
Hükümet, selefim ile ittifak etmişler ve 50 bin Lira 
tenzil etmişlerdi. 50 bin Lira tenzilâtla bütçeyi buraya 
göndermişler. Binaenaleyh, 50 bin Lira noksanıyle bu 
bütçede bir faaliyet göstermek imkânı yoktur. İmkân 
olmamakla beraber, boş durmadık. 

Evvelâ Edirne ille İstanbul arasında aynı zamanda 
telgraf muhâberâtı cereyan etmek üzere telefonla 
raptı cihetini tecrübe ettik. Avrupa'dan âlât ve edevat 
getirdik ve muvaffak olduk. Bu suretle bakır tel mev
cut olan diğer merâkizi de telefonla İstanbul'a raptet
mek, cihetine teşebbüs etmiştik. Sürücü postalarını, ya
ni şoselerimizin mevcut olduğu yerlerde lâğvederek, 
bulan otomobile tahvili etmeye teşebbüs ettik ve ke-
zâlik nefs-i İstanbul'da 30-40 müvezzi ilâve ederek her 
gün, herhangi bir merkeze gerek İstanbul'da, gerek 
Boğaziçi'nde ve gerek şâir civardan herhangi bir mer
keze tevdi edilecek mektupların günü gününe eshâbı-
na tevdiini de temin etmeye teşebbüs etmiştik. 

İcraat olarak teşebbüsâtırmz bundan ibarettir. Di
ğer taraftan memurinin ahvâli cidden şâyân-ı merha
met bir derecededir. Yine Hamdı Beyefendinin ista
tistik ile verdiği malûmata göre 700 kunıştan fazla 
maaş alan 300 memur vardır. Bu memurlardan şimdi
lik ileride Meclis-i Âlînize yeniden teklif vâki olur, 
kabul olunur, o başka mesele. Fakat düşündüğümüz, 
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kik ve kabul edersiniz. Telgraf-Posta Nezaretinin he
yet-i umûmiyyesine dair i'zâhât.m bundan ibarettir. 
'(«•Bu zamdan kimler istifade edecek?» sadaları) 

REŞİT TALÎ DEY (Havran) — Taşra Müdürleri 
bu zamdan istifade edecek mi? 

MEHMET TALAT BEY {Devamla) — Kamilen 
bütün Müdürler ve Memurlar, hepsi istifade edecek
ler. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Genç) — Talat Be
yefendinin fikirlerine tamamiyle iştirak ederim. Ben
deniz de 'onu «'önleyecektim. Posta ve Telgraf memur
larının bir kısmını biliyorum ki, onlar geceleri dahi 
çalışıyorlar. Biz ise yalnız gündüzleri çalışan memur
lara dolgun maaş veriyoruz, gece gündüz çalışanları 
unutuyoruz. 'Mademki bunlar hem gece, hem gündüz 
çali'şıyorlar, bahusus Meşrûtiyetin ilânından beri ken
dilerine hiçbir hisse verilememiş. Bu, muvafık-ı mer
hamet değildir. Binaenaleyh, zaten az bir tahsisat is
tiyorlar. Bunu vermek lâzımdır. («Kabul ediyoruz» 
sad allan) 

MEHMET SABRI BEY (Saruhan) — Biraz iza
hat vermek isterim. Posta ve Telgraf memurlarının 
çekmekte oldukları meşak cümlenizce malûmdur. 
Bunlara mukabil almış oldukları paralar, maaşlarının 
azlığına bir delildir. Bundan mâdâ istihsâl-i mezuniy-
yet için Nezarete müracaat eden hastegân, verilen ra
porlardan da görülmüştür ki, bunların yüzde otuzbeşi 
açlık ve meşakkatlen ileri geliyor. Binaenaleyh, bun
lar son derece muhtâc-ı muavenettirler. 

HÂMİT BEY (Halep) Bu zammı kabul ediyo
ruz efendim. 

MEHMET SABRİ BEY (Devamla) — Bu babda 
izahat vermek isterdim. Mademki kabul olunuyor 
onun için sarfı nazar ettim. Bunun kabulünü rica ede
rim. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lazistan) — Bendeniz 
Heyeti Çeliklerine yalnız bir şey arz edeceğim. Bu 
masraf müsmirdir, ne kadar fedakârlık yapılırsa ne
ticesi bizim için hayırdır. Binaenaleyh, bu hususta ne 
teklif edilir ise kabul edilmesini rica ederim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Efen
diler, demin arkadaşlarımızdan bir zatın tarifi veçhi
le, hakikaten telgrafın bir Mülkte olan tesiratı, aza
nın yekdiğerine olan tesiratı kadardır. Bendeniz bu 
defa daire-i intibabiyyemden, gelirken Alacahan ile 
Hekimhan arasında Hasan Çelebi namında bir Nahi
yemiz: var. 

Filhakika bir Nahiyedir, fakat bir Kazadan bü
yüktür. Oranın ahalisi ve Müdürü ile hini mülaka
tımda rica ettiler ki, Hükümet Konağının önünden 

telgraf hattı geçiyor. Biz buradan alacağımız muha
bereyi tâ, Alacadağ ki, oraya on saat mesafededir, 
ya oradan veyahut diğer bir yerden alacağız diyor
lar. Bunların ricası pek cüzî bir masrafla telgraf hat
tına hemen iki zira bir tel takıp, Hükümet Konağında 
bir telgrafhane tesisini rica ediyorlar ve yalnız bir 
memur da kâfidir diyorlar. 

Şimdi bendeniz de zatı âlinizden bu ciheti kendi 
daire-i intihabiyyem namına rica ediyorum. Bunun cü
zî bir masrafla olacağım temin ediyorlar ve hatta ken
dileri biz de masarifi inşaiyyesine yardım ederiz de
diler. Rica ederim, terakkiye mani olmamak için şu
nun da lütfen kabulünü istirham ediyorum. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Sade 
bir şey sual edeceğim. Lütfen Müdür Beyefendi din
lesinler. Eğer vaktimiz müsait olsaydı telgrafhanele
rin intizam ve ademi intizamı hakkında bazı sözler 
söylerdim; fakat mademki müsaademiz yoktur, şimdi 
yalnız bir şey arz edeceğim. Telgraf ve Posta Neza
reti şimdiye kadar bir usul vaz etmemiştir. Bazı tel
grafhanelerde telgraf çekiliyor. Meselâ, «bittakip» ke
limesinden iki kelime ücreti alıyorlar. Bazı telgrafha
neler de bir kelime itibar ediyorlar ve bir kelime üc
retini alıyorlar. 

Bir de, vaktiyle beş, on adam bir adama telgraf 
çekiyor ve sureti o adamlara veriliyordu. Şimdi onu 
da yazamıyorlar. Bu babda Müdür Beyefendi lütfen 
izahat versinler. («Reye» sadaları). 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Telefon hakkında teşebbüsat var mı? 

FIAMDİ BEY (Posta ve Telgraf Mektupçusu) — 
Efendi Hazretleri telefondan bahsediyorlar. İstanbul 
için bir telefon imtiyazı Verilmişti. Taşra için ne yap
mak lâzım geleceğini düşündük. Bu gibi teşebbüsatı 
ümraniyyenin imtiyazla mı yapılması, Hükümetçe mi 
yapılması bir prensip meselesidir ve bu esasen Nezâ
retin halledemeyeceği bir meseledir. Bunun için Babı
âli ile uzun uzadıya muhaberede bulunduk. 

Şimdi mesele Babıâlide ve Meclisi Vükelâdadır. 
Oradan verilecek karara göre muamelatını takip ede
ceğiz. Şimdilik henüz bir şey yoktur. 

Kelimelerin tadatı meselesine gelince : Bunun için 
de bir talimat yapılmıştır ve derdesti tamimdir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Beş, 
altı adama bir telgraf yazılabilirdi, şimdi neden ya
zılmıyor? 

HAMDİ BEY (Posta ve Telgraf Mektupçusu) — 
Beş kişi bir yerde bulunamaz ve bulunması müşkildir. 
Telgraf Nezareti bir mürsil ile bir mürsili ileyh arar. 
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Onun için bu doğrudur zannederim. («Reye» »adala
rı). 

REİS — Telgraf ve Posta bütçesinin heyeti umû-
miyyesi hakkında verilen izahatın kifayetiyle fasıllara 
geçilmesini reye koyacağım; fakat zam herhangi fa
sılda ise orada teklif edin. Şimdi birinci faslı okuyu
nuz : 

BİRİNCİ FASIL 
Birinci ¡Kìsìm - İdare-i Umûmiyye 
Birinci İBab - İdare-i Merkeziyye 

Maâşat : 
1 — Nazır 18.000 

Mudiri Umûmî 0 
2 — Memurini Merkeziyye 1.526.400 
3 — Posta Müdiriyyeti ve Aklamı 817.800 
4 — Telgraf Müdiriyyeti ve Aklamı 981.600 
5 — Müfettişi Umûmiler 144.000 
6 — Posta ve Telgraf Mektebi 

Muallimini 108.000 
7 — Avrupa'ya İzam Olunan Talebe 257.385 
8 — Fabrika Maaşatı « 117.600 
9 — Depo Maaşatı 77.400 

Birinci Faslın Yekûnu 4.210.185 

REİS — Bu fasla zam var mı? 
ALİ CENANİ BEY (Halep) — Birinci faslın ikin

ci maddesine 25 bin, üçüncü maddesine 12.500, dör
düncü maddesine de 12.500 kuruş ki, cem'an 50 bin 
kuruş birinci fasla zam olunacaktır ve Taşra faslı 
geldiğinde, oraya da 450 bin kuruş zam olunacak ki, 
mecmuu 500 bin kuruş olacaktır. 

REİS — Birinci fasla 50 bin kuruşu zammı kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Kabul olun
du. 

Şimdi bu zam ile faslı Ikabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar). Kabul olundu efendim. 

İKİNCİ FASİL 

Levazım : 
Meremmei 
Mefruşat ve Kasa 
Kırtasiye ve Evrak Matbua 
Tenvir ve Teshin 

İkinci Faslın Yekûnu 

5.000 
10.000 

700.000 
30,000 

745.000 

REİS — Söz isteyen var mı?. («Hayır» sadaları). 
O halde, ikinci faslı aynen kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar). Aynen kabul olundu efendim. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
İkinci Bab - Vilayat 

Maaşat: 
1 — Başmüdürler 775.800 
2 — Müfettişler 1.062.600 
3 — Telgraf ve Posta Müdür Muavinleri 9.064.600 
4 — Telgraf ve Posta Memurları 13.494.250 
5 — Kelebe ve Veznedar ve Ambar 

Memurları 1.300.200 
6 — Makinacı ve Pilci ve Çavuşlar 6.123.300 
7 — Seyyar Tatarlar ve Müvezzi ve 

Hademe 7.128.300 

Üçüncü Faslın Yekûnu 38.950.050 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Arz ettiğim veçhi
le bu üçüncü faslın üçüncü maddesine 100 bin, dör
düncü maddesine 250 bin, beşinci maddesine 100 bin, 
altıncı maddesine 40 bin, yedinci maddesine 50 bin 
kuruş ki, mecmuu 450 bin kuruş eder. («Kabın» sa
daları). 

REİS — Taşra memurini için teklif olunan bu 
450 bin kuruş zammı kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar). Ekseriyyeti azime ile kabul olundu 
efendim. 

Üçüncü faslı bu zam ile kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar). Kabul edildi. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Levazım : 
İcar at 
Tamirat ve İnşaat 

ıt v s J V a a a 

4 —• Tenvir ve Teshin 
5 —• Kırtasiye 

Dördüncü Faslın Yekûnu 

1.155.000 
600.000 
ZH-U.JUU 

247.100 
173.000 

2.415.600 

SEYYİT AHMET EL-KEBSİ EFENDİ (Yemen) 
— Efendiler, aynı Telgraf Memurlarına maaş zam
mını iki sene evvel Meclisi Âlinizde teklif ettik, iki 
sene geçtiği halde, hâlâ Nezaret zammetmedi. Bu pa
rada zammedeceklerini vadediyorlar, onu kabul ede
rim; fakat geçen sene'ki gibi olmasın, vaadlarmda se
bat etsinler. («Verecekler» sadaları). 

HAMDİ BEY (Posta ve Telgraf Mektupçusu) — 
Bu aldığınız paradan sureti umûmiyyede tevzi edece
ğiz. Bundan, bittabi Yemen Memurları da hissedar 
olacaklardır. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Bende
niz kısaca bir şey arz edeceğim. Daire-i intihabiyye-
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me merbut bir Kadı Nahiyesi vardır. Bu Nahiyenin 
ahalisi Memaliki Osmaniyyenin her tarafına nümu-
ne-i emsal olacak derecede ehli sanat ve ticarettir. 
Bunun dört hin hanesi vardır. Ahalisi gayet çalışkan
dır, kendi maişetlerini oradan temin ederler. 

Bunun için orada huturu telgrafiyye olmadığından 
çok şikâyet ediyorlar. Bu babda -bir de takrir verdim. 
Bunun kabulünü bilhassa rica ederim. Zira, bendeniz 
de hıktım. («Kabul ederiz» sadaları). 

ALÎ CENANİ BEY (Halep) — Bunun müzake
resi bu fasla ait değildir. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ '(Selanik) — Ben
deniz de memurlar hakkında söyleyeceğim. Selanik 
Vilayetinde bir Vodina Kasabası vardır, oranın, ge
rek umuru tieariyye ve gerek umuru sınaiyyesi mem-
leketimizce mucibi memnuniyyet olacak bir halde te
rakki etmiştiir. Onlar Avrupa ile de doğrudan doğru
ya muhabere ederler. 

Halbuki o kasabada Fransızca muhabere edecek 
bir telgraf memura bulunmaması muamelatı ticariy
ye ve sınaiyyeye sekte iras ettiği gibi, Avrupa'ya dahi 
mucibi memnuniyyet bir surette tesir etmiyor. 

Çünkü, Avrupa tüccarları Vodina ile doğrudan 
doğruya muhaberatta bulundukları halde, buradan ce
vap olarak telgraf çekemezler. Bu lüzum, Selanik Vi-
lıayetinee de tasdik olduğundan Nezarete bildirilmiş 
idi. Bunu tekrar Nazaretten talep ediyorum. Zira, bu 
kazanın milyonlarca ihracatı vardır. 

HAMDI BPY (Posta ve Telgraf Mektupçusu) — 
Bu tesisat için olan mutalebata karşı cevap vermeye 
müsaade buyurunuz. («Buyurun» sadaları) 

Çünkü, bütçemizde bu tesisat için hiçbir paramız 
yoktur. Merakiz küşadı için müteaddit talepler vaki 
oluyor. Gerçi biz de bunu arzu ediyoruz. Memleke
tin her tarafı telgraf şebekesiyle ibate edilse, hem ida
remizin muamelatı tevessü eder, varidatı tezayüt ey
ler, hem de memleketimizin ticaretine hizmet edilmiş 
olur. Bundaki nef şüphesizdir. Bundan evvelki sene
lerde az çok tesisatı cedide için bütçemize bir miktar 
koyuyorduk ve bununla ne mümkün olursa, ehemmi 
mühimmine tercih suretiyle yapıyorduk. 

Fakat bu sene ahvali Harbiyeden dolayı muame
latı Maliyemizin duçar olduğu müşkilatı Heyeti Ce-
lileniz takdir eder zannederim. Bu sebeple bütçemizi 
hini tanzimde geçen sene mevcut olan otuzbin lirayı 
tamamen kaldırdık ve bugün bütçede hiçbir para yok
tur. Onun için, mutalebatı alinizi maatteessüf hükü
met icra edebilmek vaziyetinde değildir. 

Şu kadar ki, bir sene zarfında memleketin pek 
müstacelen vukuu mümkün olabilen bu gibi ihtiyaca-

tına karşılık olabilmek üzere, ayrıca, Heyeti Celileniz-
ce kabul edilirse tahsisatı munzamme şeklinde bir pa
ra istedik. Bu Encümeni Alidedir, orası tetkik ve ka
bul eder, buraya gelir ve bu mutalebat serdedelir, o 
vakit olur ve tercih suretiyle bunlar yapılır. Onun 
için, bugün izaai vakt buyurulmasa derim. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (İstanbul) — Fran
sızca memuru. 

HAMDİ BEY (Devamla) — O da oraya dahildir. 
FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Efendiler, Posta ve 

Telgraf Nezareti namına yeniden telgrafhane küşadı 
hakkında Müdür Beyin verdiği izahata teessüf ede
rim. Zaten bu Meclisin küşadından beri memurin 
maaşatına zamdan başka, hükümet, ahalinin menafii-
ne ait hiçbir teklifte bulunmadı. 

Ahalinin dört seneden beri talep ettiği, hatta iane 
verip yaptırdığı binalar için hükümet, telgraf temdi
dinde betaat gösteriyor. Her nezarette bir teceddüt 
olduğu halde, Posta ve Telgraf Nezaretinde hiçbir 
teceddüt olmadığı bütün memleketçe müsellemdir. 
Bugün de müdür bey, zamaim kabul edildikten son
ra diyor ki, ne yapalım, bize bir şey vermediniz ki ya
palım. Ne için, memurin maaşatına zam için geldiği 
vakit teklif etmediler. 

Vaktiyle daha fazla para isteseler idi olmaz mıy
dı? Olmazdı, günahtır. Çünkü millete aittir. Biz, dai
ma ahalinin zararıyla olan şeyleri kabul ederiz. Ben
deniz öyle kaza gösteririm ki, varidatını fazla olarak 
temin etmiş ahali oribeş bin kuruş iane vermiş, bina 
yapmış; fakat Nezaret, şube küşad etmiyor. 

Sonra beyefendi burada, ne yapalım, ahalinin işle
rini, ticaretlerini teshil için paramız yoktur diyor. Biz
den beşbin lira fazla isteseler idi, vermez mi idik? Ve 
bu para ile yirmi, otuz şube açılmaz mıydı? Bu pa
rayı size veren millettir. 

Dört senedir hükümet, milletin menafiine ait hiç
bir kanunu buraya teklif etmemiştir. Daima ahalinin 
hukukunu takyid ediyoruz. Ziraat ve sanayiin, ticare
tin terakkisi için şube hattı elzemdir, bunu hükümet
ten talep ediyorum, teklif etsinler ve bunda ısrar et
sinler. Yoksa, kemali teessürle söyledikleri beyanatı 
ben de kendilerine kemali teessüfle reddederim. 

HAMDİ BEY (Posta ve Telgraf Mektupçusu) — 
Hatibi muhterem, evvelemirde telgrafa ihtiyacımız 
pek çoktur. Her tarafta şube hatları açılmalıdır. 
Telgraf Nezareti şimdiye kadar hiçbir yerde merkez 
açmadı ve hiçbir şey yapmadı dediler. Bendeniz buna 
karşı erkam ile söyleyeceğim ki, şu üç sene zarfında 
Nezaret yüz tane telgraf merkezi açmıştır. 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 46 21 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

FEYZİ BEY (Diyafbekir) — Rumeli'de cebren 
açtırılmıştır. 

HAMDİ BEY (Devamla) — Cebren yok, tetkik 
edersiniz. Nezarete teşrif buyurarak tetkikatınızı ya
parsınız. 

FAİK BEY (Edirne) — Rumeli, Rumeli diyor
lar .Rumeli Memaliki Osmaniyeden değil mi? 

HAMDİ BEY (Devamla) — Şu arz ettiğim er
kanı, zannederim ki, bir cevabı kâfi teşkil eder. Ne
zaret ve bütün efradı Nezaret ister ki, şebekei telgra-
fiye memleketin bir tarafına yapılsın; fakat bunu 
men eden nedir? Memleketimizin acaba daha başka 
ihtiyacatı yok mu? Her tarafa şimendiferler yapılsın, 
bu, ihtiyaç değil midir? Ne için yapılamıyor, bunun 
sebebini zannederim Heyeti Celileniz benden iyi tak
dir eder. 

Sonra, zammı maaş için para istiyorsunuz da, te
sisat için istemiyorsunuz deniliyor. Bu filhakika, yek-
nazarda doğru gibi gelir; fakat bizim arzumuz, bil
hassa Nezareti narzusu, elimizde mevcut olan şebe
keyi iyi işletelim, ondan sonra tevsi edelim suretinde-
dir. Bir şebekenin iyi işlemesi nasıl olur? Bizde bil
hassa aleti icraiye, memurdur. 

Binaenaleyh, aleti icraiye olan memurun karnını 
doyurur, fikrini endişei maişetten azade bırakabilir-
sek, o zama nişimizi biraz yoluna koyabiliriz. Onun 
için, tesisatı cedidenin birkaç misli fevkinde olarak 
memurlarnı terfihi ile muhaberatın bir tariki intiza
ma ircaı bizce daha ziyade mütehattimdir ve bu zam-
miyatı bu noktai nazardan hareket ederek teklif edi
yoruz. 

Buyurdular ki, hiç olmazsa birkaç merkez küşadı 
mümkün değil mi? Onu da bütçeye koyabilirler. Bil
mem, gerçi memleketimizin ahvali maliyesini tetkik 
ve tahlil etmek salehiyeti bendenize düşmezse de, şu
nu arz edebilirim ki, memleketin bu kadar ihtiyaç 
içinde çırpındığı zamanda telgraf merkezinden ziya
de, düşünülecek daha pek çok şeyler vardır. («Za-
maime de lüzum yoktur» sadaları) 

Arz edeyim. Zamaimi istediğimizin sebebi, şu ha
li buhranda muhaberatın ehemmiyeti vardır. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Hiçbir vakit. 

EIAMDİ BEY (Devamla) — Muhaberatın ehem
miyeti reddediliyorsa hiç söyiemeyeyim. Acaba mu
harebeye ait telgraflar bir saat geri kalırsa bunun 
ehemmiyeti yoktur denilebilir mi? İkiyüz kuruş maaş
lı bir memurun eline böyle mühim muhaberat veri
liyor. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Ama, bey
efendinin buyurdukları da lazımdır. 

HAMDİ BEY (Devamla) — Onun ademi lüzu
munu iddia etmedim, bunu kemali samimiyetle bütün 
mevcudiyetimle kabul ediyorum. Fakat bugünkü ah
vali maliyenin ademi kifayetsizliğinden bahsediyo
rum. 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Reis Bey
efendi, fasıl, inşaat faslı değildir. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Efendi, fasıl doğru
dur. Biz, ne söylediğimizi biliyoruz, sen de dikkat et. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Efen
diler, Hamdi Beyefendinin, telgrafhanelerin tezayü-
düne ve memurinin menafime dair Meclisi Alinin 
meydanım gördüğü halde, bu tesisat için şu kadar tah
sisat isteriz demeleri lazım gelirken, birtakım maze
retler beyan etmesine, hakikaten bendeniz teessüf edi
yorum. Bu teessüfüme zatıalileriniz de iştirak edersi
niz zannederim. 

Demin arkadaşımız, güzelce teşbihatını yapmış, 
demiş idi ki, memleketimizin bir tarafının azasından 
bir damarından kan cereyan ediyor da, öteki taraf 
maazallah mefluç illetine tutulmuş gibi duruyor. Böy
le yerlerimiz varken, kendisi burada Meclise teklif 
etmesi lazım gelir iken, şimdi parayı verecek, mille
tin vekillerine şu yolda beyanı mazeret etmesini bir 
kere düşünmelidir. 

Efendiler, Encümende buna dair bazı şeyler mü
zakere olunuyormuş, ben bunu şimdi burada teklif 
ediyorum deseydi, Meclisi Ali bunu mutlaka verecek 
idi. Onun için, eğer şahsa taarruz etmek bu Mecliste 
caiz olsaydı, hakikaten bazı sözler söyleyecektim; fa
kat söylemeyeceğim. («Yok yok» sadaları) 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Tevfik Efen
di, memur bey, vekili mukayyet, vekili mutlak değil. 

TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Söylediğiniz sö
zü geri alıp, milletin arzusunu yerine getirmenizi ri
ca ederim. 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Usulü mü
zakereye dair söyleyeceğim. Teklif olunan şeyler, ta
mirat ve inşaata giremez. Çünkü, buradaki tamirat, 
inşaata ait tamirattır. Teklif olunan şeyler, mutlaka 
tamirat veyahut yedinci fasıldaki hututu mevcudenin 
tamiratı faslına girecek. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Kabul olunursa, 
dokuzuncu fasıl olmak üzere en sona ilave olunacak. 

REİS — Tesisatı cedide için birtakım takrirler ve
rildi. Hükümet de onun için tahsisat yoktur diyor. 
Bu takrirler üzerinde müzakere cereyan ediyor. Fa-
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sılların hiçbirisine taalluk etmiyor. Yeniden tahsisatı 
munzamme talep ediliyor. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Mü
saade ederseniz, gerek zatı meseleye, gerek usulü mü
zakereye dair izahat vereyim. Usulü müzakere nok
tasından bu bahsin şimdi takip olunması lazım gelir. 
Ne için takip olunması lazım gelir? Zira, tesisatı ce
dide için hükümetin bir faslı mahsusu var idi ki, bu
gün çıkarılmış. 

Demek ki, mücerret, eğer faslı gelsin de orada mü
zakere edilsin diye bekleyecek olursak, ebediyyen o 
fasıl gelmeyecek. (Gürültü) Lütfediniz, rica ederim. 
Mademki faslın yeri geldi, söz söylemek zamanı gel
di. Zira, tesisatı cedide için birtakım takrirler verildi. 
Binaenaleyh, bu fasıl mihverinde takip olunuyor. 

Esasa gelelim : Posta ve Telgraf Nezaretinin işi, 
hükümetin sair işlerine benzemez. Esasen posta işi, 
hükümetin deruhte edeceği bir iş değildir. 

Çünkü, hükümet bunu deruhte etmekle tüccarlık 
yapıyor, sanatçılık yapıyor. Binaenaleyh, bunun büt
çesi tetkik olunduğu vakit, bir tüccarın, bir ehli sa
natın para kazanması için ne gibi tecrübelerle meluf 
ise, ne gibi takibatta bulunması, hareket etmesi lazım 
gelirse, ne gibi cüret gösterilmesi icabederse meseleyi 
o noktadan tetkik etmeli. 

Yoksa, hükümetin sair faaliyetini esasen harekâtını 
tanzim eden düsturlar bunda kaabili tatbik olamaz. 
Heyeti umumiyesi itibariyle yetmişyedi milyon masra
fı olan şu dairenin seksensekiz milyon varidatı var
dır. Demek ki, sarfiyattan fazla hâsılatı var: fakat bu 
on milyonu hâsılatı safiye zannetmeyiniz, bunun çok 
fevkindedir. 

Çünkü, hükümetin kendi hesabına keşide eylediği 
telgraflar ile posta muamelesi ve sair muamelatın 
hiçbirisi hâsılatın dahilinde değildir. Halbuki, onları 
dahil etmek lazım gelir. Nitekim, diğer hükümetler 
bütçelerine ithal eder. O vakit ben eminim ki, vari
dat, belki ikiyüz milyon kuruşa baliğ olur. Demek 
ki, kendi masarifinin iki - üç mislini idare edecek va
ridata maliktir. Mahiyetini iyi anlayalım. 

Diğer yerlerde hükümetin faydasını temin için ve
rilen paranın miktarını bulmak pek kolay değil; fa
kat bunu da kuruş ile temin etmek mümkündür. Ben, 
öyle zannederim ki, para vermek sarfiyat icra eyle
mek, para kazanmak için bir sermaye vazetmek ma
hiyetindedir. Bu böyle olunca, diğer birçok arkadaşla
rımızın ifadelerinden anlaşlıdığı üzere, şu kadar hâsı
lat alacaksınız diye olan teminatını ben tamamen ka
bul ediyorum. 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Pek doğru. 
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — İş

te Nazırı Sabık muhterem de bunu tasdik ediyor. Bu 
şuabattan ve şebekei telgrafiyi böyle hep bir tarafta 
tesis, böyle her tarafa tamimden katiyyen çekinme
meliyiz. Yalnız bunun maddî cihetini, yani telgrafın 
direklerini ve tellerini koymakla maksat temin edil
miş olmaz. Kullanacak memurlar lazımdır. Zannede
rim hükümet, bu noktada biraz müşkilata maruzdur. 
Bugün istediğiniz kadar... 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Müsaade 
eder misiniz? Bir cümlei muterize arz edeyim. Reis 
Beyefendi, öyle müracaatlar var ki, her şeyi temin 
ediyorlar, dediklerini veriyorlar, hattı temdit ediyor
lar ve hatta hattı temdit için teminatta bulunuyorlar. 
Fakat şube açmak mümkün olamıyor. Çünkü memur 
maaşı için karşılık yok. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — De
rnek ki bendenizin tahminim pek doğruymuş, memur 
bulunmuyor. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Me
mur bulunuyor, fakat maaş yok. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Yok, 
yok; memur bulunmuyor diyorlar. 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Memur var, 
fakat maaş bulunmuyor. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — 
Şimdi ne yapmak lazım gelir? Ben, Adliye bütçesi 
hakkında izahat verdiğim zaman yine bu meseleye 
dair söylemiştim. Her tarafta ihtiyaç mevcut, fakat 
hükümet o ihtiyacı ne bir tertip ile, ne bir kaidei rüç-
han ile ne bir kaidei ihtiyaç ile def ve izale etmiyor. 
Katî ve uzun bir müddette tatbik olunacak bir esas 
üzerine halletmiyor. Ya ne yapıyor? Ya siyasî bir lü
zuma binaen, ya mahallinin şikayatmın pek yüksek 
avazesi işitildiğinden dolayı yapıyor. 

Çünkü - tabirim affolunursa, mazur görülürse -
söyleyeyim. İcraat perişan bir surette yapılır. Bende
niz öyle zannederim ki, Adliye teşkilatı için de arz 
ettiğim veçh ile hükümette bu telgraf hututu nereden 
başlayıp nerelere kadar temdidi mukarrer bulunduğu
na dair bir tasavvuru olmalı. O tasavvurda ihtiyacatı 
mahalliyeyi nazarı dikkate almalı. 

Sonra hâsılatını nazarı dikkate almalı. Sonra ica-
batı harhiyeyi nazarı dikkate almalı. Sonra icabatı 
harbiyeyi nazarı dikkate almalı. 

İşte nazarı dikkate alınacak bu cihetler, gözetilerek 
o husus ve esasları tanzim etmeli. Ve her nazır gel
dikçe onu takip etmeli ve her sene de bizim Posta ve 
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Telgraf Nezareti onun bir kısmını mevkii icraya koy
mak için lazım gelen tahsisatı sureti muntazamada al
malı. 

Eğer hükümet bunu deruhde ederse ve bunu man
tıkî ve ihtiyaca muvafık bir surette tertip ederse, o 
vakit muhterem arkadaşlardan biri kalkıp da filan 
yere kasabaya veyahut karyeye bir telgraf hattı tem
dit edin diye teklifte bulunamaz. Her yerin ihtiyaca-
tını nazarı nasafetle gözetmiş oluruz ve onun hilafın
da hiçbir vakit sadayı şikâyet işitilmez. 

Fakat bu böyle olmaz da bir nazırın kendi içti
hadıyla arz ettiğim veçhile ye böyle perişan bir su
rette müteferrik bir mahiyette hususî şeylerle yapılır
sa, elbette muhtelif memleketlerde bulunan arkadaş
ların kendi mevkilerinin, ihtiyaç noktasından rüçhanı-
na dair birtakım dilller serdederek kendi mevkileri
nin tahtı müsamahada bırakılmasından dolayı pek 
muhik şikâyatta bulunacaklardır. 

Ben Posta ve Telgraf Nezaretini ileride işga îede-
cek zattan rica ederim. - ki tabiî bu bir gıyabî temen
nidir - böyle bir tasavvuru vücuda getirsinler ve bu 
esası Meclise kabul ettirsinler ve peyderpey mevkii 
tatbika koysunlar. 

Postaya gelince, ben yine, Adliye bütçesinde de
diğim gibi, söyleyeceğim. Efendiler, iki düstur vardır, 
ya şimdiye kadar yapıldığı veçhile bu sene de bir te-
şeffii sadr kabilinden olmak üzere bir miktar para 
verelim. Ve bu parayı, vukubulan talepleri nazarı 
dikkate almak üzere Nezarete verelim. Ve işi oraya 
havale edelim. Bu, bir şekildir, arz ettiğim gibi, idarei 
maslahat şeklidir. 

Bunu şimdiye kadar takıp ettiğimiz veçhile bu se
ne de yapabiliriz. Bir, bu şekil var, bir de, kezalik, 
Adliye bütçesinde arz ettiğim veçhile, bir ciddiyet 
şekli var. Bu arz ettiğim temenniyi hükümete tebliğ 
etmek, ondan da icraatın layihai umumiyesini hututu 
daimesini istemek ve o halde zammiyattan tesisatı 
cedide için edilecek masraftan şimdilik sarfı nazar 
etmektir. Tabiî, esas icraatın heyeti muntazamasını 
bu Meclis bilmeli ve her sene peyderpey, bu, mevkii 
tatbika konulmalı ki, bu şikâyatın önü alınmış olsun. 
(«Pek doğru» sadaları) 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Bendeniz 
yine iddiamı tekrar ediyorum ve hatta Zöhrap Efen
di, evvelce beni reddettiği halde, sonradan tasdik etti
ler. Çünkü hututu cedide yapılınca, memurlara da ih
tiyaç var. Üçüncü fasla kadar kabul ettikten sonra ne 
memur koyabiliriz, ne de yeniden tesisat için bir şey 
yapabiliriz. 

Eğer memurlara ihtiyaç yoksa, inşaatı cedideye 
teklif olunan bir miktarı kabul edebiliriz; fakat her 
halde bu fasılda yeri yoktur. Encümende cereyan 
eden muameleyi beyan etsinler efendim. 

HAMDİ BEY (Posta ve Telgraf Mektupçusu) — 
Bendenizin arz ettiğim ,bilmem sui tefehhüme mi 
maruz oldu? Bendeniz, tesisatı cedidenin lüzumunu 
inkâr ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı zamanda bu büt
çeye bu surette para koymayın da demedim. Bütçe
mize, tesisat için ayrıca bir para koymadık, fakat bu 
bapta ayrıca bir teklifimiz var. Bunun için bu tak
rirler şimdi okunmakla, zannederim ki, bir menfaat 
hâsıl olmaz. Encümendeki teklif buraya gelsin, o za
man müzakere olunur efendim. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — En
cümende yoktur diyorlar. 

HAMDİ BEY (Devamla) — Vardır efendim, tah
sisatı munzammemiz vardır. Encümende tetkik edilip 
buraya ge'meyince olur mu? Bunu bu suretle arz et
tim zannederim. 

MEHMET BAHA BEY (Halep) — Reis Beyefen
di, evvelce bu cihet hallolunsun. Hükümet, vardır di
yor. Encümen yoktur diyor. Bu cihet halledilsin, ona 
göre müzakere cereyan etsin. 

REİS — Derdesti tetkik bulunan tahsisatı mun-
zamme meyanında vardır. Encümen bütün tahsisatı 
munzammelerini tetkik etmiş mi? 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Birta
kım arkadaşlar, ihtiyaçtan bahsediyorlar. İhtiyaç, ne
rede yok? Hepimiz biliyoruz. Her yerde ihtiyacı ke
sir var. Şimdi, bu sene, bu dar zamanda olur mu? 
Bunlarla uğraşmaya mahal yok. Rica ederim, bunla
ra kaç defa karar verdik. Maliye Nazırı olmadıkça 
zammetmeyeceğiz dedik. Maliye Nazırı zam kabul et
mediğini söyledi. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Bu 
sözleri demin memurin maaşına zammolunduğu za
man söylemeliydin. 

REİS — Tesisatı cedide için bütçede bir para yok
muş. O halde iptida tesisatı cedide için bir para ve
rilmeli de ondan sonra tesisatı cedide talep etmeli. 
Onun için bu takrirler, tesisatı cedide hakkında bir 
tahsisat geldikten sonra okunabilir zannederim. Bi
naenaleyh takrirleri okutmayacağım. 

HAMDİ BEY (Posta ve Telgraf Mektupçusu) — 
Bendeniz, tahsisat istemeye salahiyetim yoktur; tehir 
buyurun. 

REİS — Memur Bey, Heyeti Vükela ile ve Nazırı 
Mesulü tarafından verilen mezuniyet üzerine buraya 
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gelir, ondan fazla olarak teklifatta bulunamaz. Onı r r 

için beyhude yere teklif edilmesi zannederim faz, 
olur. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Mesele, 
tamamıyle tenevvür etti. Mademki, hükümet, Encü
menden mutalebatta bulunmuştur, bu talep buraya 
geldiğinde müzakere edilmek üzere, şimdilik faslın ka
bulü lazım gelir. Yalnız, bir şey ilave etmek isterim 
ki, vilayetimiz dahilinde tesis edilen telgrafhaneler, 
umumiyetle ahalinin ianesiyle yapıldı. Memurlar maa
şını idare etmiyor. Tesis edilen telgrafhanelerden me
mur maaşını temin etmeyen mahaller var mı, yok 
mu, hükümet bu bapta beyanatta bulunsun. Bendeniz 
öyle bilirim ki, tesis edilen telgrafhanelerin varidatı 
masarifatını temin etmiştir. Temin etmeyen mahaller 
hakkında malumat istiyorum. 

HAMDİ BEY (Posta ve Telgraf Mektupçusu) — 
Hiç varidat vermeyen yirmi tane merkez vardır. Elli 
kuruşa kadar varidat veren kırkiki merkez var. He
yeti umumiyesi itibariyle ikiyiiz kuruşa kadar varidat 
temin eden merkezlerin mecmuu yüzkırkyedidir. İki
yiiz kuruşla bir merkez idare edilmez. Bir müdür, bir 
müvezzi isler. Takdir buyurursunuz ki, bu merkezle
rin hiçbiri, kendi masarifatı mübremesini koruyamı
yor. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Devamla) — Demek 
isterim ki, vaktiyle siyaseten telgrafhane tesis ettiği
miz mahallere ait yerlerdir. Varidatı temin edecek 
yerlere bu itizardan dolayı telgrafhane tesis olunmu
yor. Bahusus bizim vilayetimiz dahilinde Karapınar 
Kazası var. Buralarda telgrafhane tesis olunduğu va
kitte masarifatı temin olunacak, fazla varidat getire
cek. Mademki mahallince telgraf direkleri temin edil
miştir, bu teminata mukabil varidatın masarifi temin 
edip etmeyeceğini hükümet nazarı itibara alarak, hem 
masarifi munzamme talep olunmaksızın tesis olunacak 
mahaller vardır. Bu hususta hükümetin nazarı dikka
tini celbederim. 

REİS — Efendim, dördüncü faslı kabul edenler, 
lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi. 

MEHMET SADIK EFENDİ 
rirler ne oldu? 

(Denizli) — Tak-

REİS — Tahsisatı munzamme yok ki, takrirler 
okunsun. (Gürültü) Tahsisatı munzamme buraya gel
diğinde nazarı dikkate alınır, Encümene gönderilir. 
Takrirlerimiz nazarı dikkate alınırsa, Heyeti Aliyece 
yine Nezarete gönderilir. 

Beşinci Fasıl 
Üçüncü Bap - Masarifi Umumiye 

.Masarifi mütenevvia : 
1. Harcırah 
2. Melbusat 
3. Müteferrik ve bendiye ve prim me

murları mu hassas atı 

826 025 
1 000 0C0 

Posta ve telgraf mektebi alât ve ede
vat esmanı 

4. Fabrika ve depo amele yevmiyesi 
5. Ham eşya ve devri çarh esmanı 
Makine ve tezgâh 
6. Pul beyiyesi 
7. Sai ücreti 

Beşinci faslın yekûnu 

1 490 000 

270 000 
220 000 

650 000 
110 500 

4 566 525 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Reis 
Bey, bu ciheti hal buyurunuz, hükümet var diyor, En
cümen yok diyor. Var mı, yok mu? 

ALİ CENANİ BEY (Halep) 
efendim. 

Aramaya gittiler 

REİS — Beşinci fasıl hakkında söz isteyen var 
mı? («Yok» sadaları) Kabul olunuyor, değil mi efen
dim? («Evet» sadaları) Kabul olundu. 

Altıncı Fasıl 
Posta işletme masarifi : 
1. Pul tabiyyesi 
2. Flurç ve çanta 

3. Menzılhane ve sürücülük 
4. Nakliye 

200 000 
200 000 

6 000 000 
1 400 000 

Altıncı faslın yekûnu 7 900 000 
REİS — Bu faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

Yedinci Fasıl 
Telgraf İşletme Masarifi : 
1. Hututu mevcude direk esmam ve 

tamirat 2 968 912 

2. Hututu mevcude eşya bahası 2 821 828 
3. Nakliye 450 000 
4. Telsiz telgraf makineleri masarifi 72 000 

Yedinci faslın yekûnu 6 312 640 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 
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Sekizinci Fasıl 
Reddiyat : 
1. İadei ücurat 
2. Battala kalan pul esmanı 
3. Ecnebi posta idareleri 

4. Ecnebi telgraf idareleri 

Sekizinci faslın yekûnu 

Yekûnu umumî 

240 000 
10 000 

800 000 
8 000 000 

9 050 000 

74 150 000 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

Posta ve Telgraf Bütçesinin fasılları kabul edildi. 
RIZA BEY (İşkodra) — Hükümetin teklifi, mad-

dei kanuniyesi Encümendedir, tetkik edeceğiz. Pazar
tesi günü Heyeti Umumiyeye gelecektir. 

REİS — Peki efendim. Şimdi İlmiye bütçesine ge
çiyoruz. 

3. — 1328 senesi İlmiye bütçesi. 
REİS — İlmiye Bütçesinin müzakeresine başlıyo

ruz. 
Fleyeti umumiyesi üzerinde mütalaa var mı? 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Efen
dim lütfen dinleyiniz, bendeniz ilmiye bütçesinde mu
harrer olan usulde bir nokta-i mühimme göremiyo
rum, yani bir nokta-i mühimmeyi fusûl meyanında 
göremiyorum. Mesela ne gibi : Bab-ı Meşihat'ta bi
lumum muamelât-ı Şer'iyye ve utanın merkezi olan 
Fetvahane-i âliyi hepiniz görmüşsünüzdür. Ben o Fet-
vahane-i âli namı ile olan Daireye Fetvahane demek
ten haya ederim, çünkü neden? Öyle, ahkâmı Şeriy-
yenin iftası ve muamelâtının icrası için teşkil edilmiş 
bir Daire, öyle harap ve yebab, aşiyane-i gurab bir 
halde mi olmalıydı? Burada görmüyorum, keşfiyyat 
icra edilip de şu kadar bin kuruş teklifle milletin şe
refine münasip bir surette Fetvahanenin inşa edilme
sine dair bir teklif ve talep göremiyorum. Efendim, 
var mı? («Yok» sadaları.) 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Birçok yerleri
miz yıkık. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Devamla) — Siz 
affedersiniz, birçok yerler değil. Bakın bir kere harap 
bir yer var mıdır? Bunu, rica ederim, iyice düşünü
nüz, bunun maneviyatını da düşünün. Rica ederim, 
bu sene mümkün değilse, gelecek sene teklifte bulun
malı. Bendeniz, bunu, bir vesika-i lazime addede
rim. («Doğru» sadaları.) Halbuki bunlar söylenmedi 
değil, söylendi; fakat niçin nazar-ı dikkate alınma
dı 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — İçinde
kiler iş görsün a birader, sen ne söylüyorsun rica 
ederim. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Devamla) — Halbu
ki içinde onyedi tane ulema-yı benâm elinde hakayık-i 
Şer'iyyeyi tetkik edeceğiz diye hararetin 37-38 derece
de hükümfermâ olduğu bir zamanda birbiri üzerin
den bakıyorlar; gidip görebilirsiniz, bu böyledir. Ben
deniz, bunu hamiyyeten söylediğim gibi, zat-ı âlileri
nin harniyyeti de benden aşağı değildir, yani nazar-ı 
dikkat-i âliyi celbediyorum. Bendeniz, makaamat-ı 
resmiyyeden ziyade maddî ve manevî ehemmiyeti ha
iz olduğunu takdir edeceğinize şüphe etmem. Saniyen 
Müsteşar efendiden bir şey daha soruyorum : Efen
dim, Bab-ı Meşihat-1 ülyada bir Kassam Mahkeme
si vardır, bunun, işi başından aşkın; fakat, ruhun ta-
sarrufatınm tecelliyatı aza iledir. El, göz olmayınca 
ruhun tecelliyatı tezahür etmez, orada on Müşavir Hâ
kimler var; fakat maatteessüf eller, vesait-i icraiyye 
noksandır. Ne için üç, dört Kâtip ilave edilmiyor? 
Evet, bazı işler günü gününe görülmüyor, sabahtan 
akşama kadar, geceye kadar onların tetkikat icra 
ettiğini bendeniz yemin ile temin ederim. Fakat ne 
yapsın ki vesait noksandır. Şu halde, ruh-u Devlet ve 
Şeriat demek olan bir Daire-i İlmiyyede milletin mü
racaat ettikleri şeyleri günü gününe gördürmek ve 
milleti memnun etmek için üç Kâtibin ilavesini teklif 
ederim, bunu hiçbir zaman bu milletvekilleri diriğ, 
etmez. Bunun da nazar-ı dikkate alınmasını teklif 
ederim. Başka söyleyeceğim söz çok, fakat vakit mü
sait değildir. Onun için bu kadar kâfidir. («Kâfi» sa
daları.) 

MUSTAFA HAKKI BEY (İsparta) — İlmiye büt
çesinin Bab-ı Meşihat bütçesi olduğunu düşündüğüm 
vakit, gözüm bu kapının medresede açılan kanadına 
ilişiyor. İlmiye tabiri, ilim maddesiyle alakadar med
reseler denilince, tabiî, hatıra ilim ve ilmi talim ve 
tamim. Ders, medrese ve tedris gelir. Demek, bizim 
iki Maarif Dairemiz var. Biri Maarif Nezareti, biri 
Bab-ı Meşihat. Bunun birisi dünyevî ilimlerin mer
cii, biri dinî ilimlerin mercii. Burada düşünüyorum, 
bizim ilim ile, marifet ile iştigal eden iki büyük mü
essesemiz olduğu halde, bizde ilim ve marifet ne için 
bu kadar eksik? Diyorlar ki İngiltere'de Maarif Ne
zareti, resmî marifet müessesesi yok. öyle olduğu 
halde ingilizler'de marifet ve ilim, ne için o kadar 
ileri gitmiş? Acaba bunun sebepleri ne? Bu suale kim
seden cevapta istemiyorum, kendim cevap vermekte 
istemiyorum. 
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Hep biliyoruz ki, medreseler, bir vaktin Darülfü
nunları idi. Yalnız İslâmiyeti değil, Osmanlılığı dahi 
tam bir feyizle feyizdâr etti. Bu dava da uzun bir da
vadır, isbatı, en söz anlamayanları iskât edecek ae-
recede kolaydır, bunu da geçiyorum. Medreselerden 
yetişen zevatın en parlak ve son numunesi Cevdet 
Paşadır. Ona karşı da kimsenin diyeceği yoktur, böyle 
olduğu halde, şimdiki medreseler bu kadar düşmüş, 
mazisi bu kadar müşa'şa olan medreselere Meşrutiyet 
devrinde yeni bir hayat gelmek lazım geldiği halde 
bunlara tam bir hayat verilemedi. Medreselere yalnız 
şöyle böyle bir fünun-u cedide ilavesiyle iktifa edil
di. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Eliniz
deki kâğıdı okuyunuz. 

MUSTAFA HAKKI. BEY (Devamla) — Ben elden 
okumam, kafadan okurum, Benim medreselere dair 
bazı ihvanımca şiddetle husumet ve bazılarınca şid
detle muhabbet suretinde görünen bir tuhaflığım var, 
bu tuhaflığımı anlayanlardan birisi dedi ki, medresele 
rin imtihan mevsimidir, seni davet ettireyim, gel, gör, 
hangi derse gidebilirim Sen kâtipsin, kitabetten an
larsın, seni Kitabet dersine çağırtayım, peki dedim ve 
gittim, 170 küsur efendinin imtihanları yapıldı, im
tihan suallerini tertip sırasında mümeyyiz arkadaşla
rımın bazıları elkab-ı resmiyye nedir, muharrerat-ı 
gayr-i resmiyye nedir gibi şeyler istediler. Bendeniz 
dört ianeyi bulan bu suallere bir şey ilâve etmek is
tedim, bu da medreselere fünun-U cedide ilâvesin
den ne gibi faydalar hâsıl oldu, bu faydaların yanın
da ne gibi mahzurlar kendisini gösterdi, bu faydala
rın çoğalması ve zararların bertaraf edilmesi için 
ne gibi tedbirlere ihtiyaç var? 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ona 
Maarif Nazırı güç cevap verebilir. 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Mual
lim efendi de, buna cevap veremezler demek istedi. 
O halde Kitabet dersi okutmamışsınız derim dedim, 
razı oldular. Sonra evrakı tetkik ettiğimizde bakı
yorum ki yarısı iyi mütalaalar yürütmüşler fakat ya
rısı içinde tuhaf tuhaf cevaplar var. 

MEHMET EFENDİ (Gümülcine) — Bu, İl
miye bütçesi mi? 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — İlmiye 
bütçesi üzerine söz söylüyoruz, ne soruyorsunuz, an
lamıyorum. Burası yürüttüğüm mülahazaların yeri 
ve mercii değil midir? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Evet 
merci burasıdır, buradan iyi merci olur mu? 

MEHMET EFENDİ (Gümülcine) — Senin ne 
vazifen, sen İlmiye bütçesinden bahset. 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Evet 
benim vazifem, siz vazifenizi öğreniniz. Hoca efen
di hazretleri! Benim vazifem olduğu için söylüyorum. 
(«Devam» sesleri) Evet bunlar arasında sultan ke
limesini (sad) ile yazanlar var. Osman kelimesini 
(sin) ile yazanlar var; fakat yarıya yakın bir kısmı 
nazar-ı dikkati calip ciddî mütalaalar yürütüyorlar. 
Arzu ederdim ki bunları burada birer birer arz ede
yim. Arz edeydim de elimizdeki kabiliyetler işlen-
se neler kazanacağımız anlaşılaydı fakat vaktimiz 
pek kıymetlidir, faydalar var, zararlar da var. Fay
daların çoğaltılması, zararların bertaraf edilmesi gayet 
az himmetle kaabildir. Değerli mütalaalar, muhakeme
ler yapıyorlar. 

Bendeniz, medreselerden pek çok hayır bekle
yenlerdenim, gaçenlerde Varteks Efendi arkadaşım 
ile hususî görüşürken, lâtife olarak diyordu ki, - bu
nu tekrar ederim hususî olarak söylüyorum, bun
dan mana çıkaracağım - diyordu ki, ben elimde ik
tidar olsa akbaşlılan da karabaşlıları da keserim, 
yani papazları da, hocaları da. Ben dedim ki... (Şid
detli gürültüler, «sözünü geri alsın» sadaları) 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Bunu 
söyleyen alçaktır, böyle şey caiz olur mu? 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Efen
dim rica ederim hususî olarak konuşuyordum, bun
dan mana ve ibret çıkaracağım, müsaade buyuru
nuz. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Bunu 
söyleyen namussuzdur, alçaktır. Ve size de teessüf 
ederim ki bunu burada söylüyorsunuz, kim söyle
miş ise alçaktır, namussuzdur, Allah belâlarını ver
sin. Nedir bu hakaret be? 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Sözü
mü geri alırım, artık susunuz efendim, sözümü geri 
aldım. 

REİS — Müsaade buyurun. 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Artık 
susunuz efendim, sözümü tamamen geri aldım; artık 
siz, söylemek için bahane arıyormuşsunuz. İnsaf 
buyurun, söylediğim eğri, doğru benimdir, benim de 
hakk-ı kelâmım var. İnsaf buyurun. 

REİS — Hakkı Bey! Meclis-i Mebusan sahası 
haricinde hususî surette vuku bulan muhaverat, hat
ta Encümenlerde söylenen sözler bile burada, bu kür
süde söylenmez. 
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razı olur mu? Hilaf-ı Şer'dir. Allah, bu gibi şeylere 
razı olmaz. 

REİS — Sadede geliniz. 
MUSTAFA HAKKI EFENDİ (Devamla) — 

Efendim, biz, o sarıkların altındaki başların, düşü
nür baş olmasını istiyoruz. Bunun için de medrese
lere fedakârlık yapmalıyız. Hiç fedakârlık yapılmı
yor. Ne yapılıyor? Üçbuçuk kuruş veriliyor fü-
nun-u cedideye meselâ... 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Âli 
kısmını bıraktınız, süfli kısmından bahsettiniz. Şim
di bütçeye avdet ediniz, bakınız. 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Efen
dim, bendeniz ümit ettim ki, arkadaşlarımız insaf 
ederler de benim hususiyetimi nazar-ı dikkate alır
lar; üç aydır az söyleyen kimse bugün neye çok söy
lüyor derler sandım. Teessüf ederim. Demek istiyo
rum ki... 

REİS — Sadede efendim. 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Sadet 
dahilindeyim. Demek istiyorum ki, gazetelerle hal-

I kımızı tenvir edecek bir halde değiliz. Zaten bizde 
| bir Monteskiyö, bir Janjak Ruso, bir Volter yetiş

mek ihtimali yoktur. Çünkü yazımız yok, dilimiz 
yok. Bunlar yazısız, dilsiz anlatılamaz. Fransızlar 
Meşrutiyeti hüsn-ü telakki etmişler. Çünkü kendi
leri vaktiyle muktedir alimler tarafından okutulmuş
lar. Tabiiyet nedir, metbuiyyet nedir, halka iyi, iyi 
anlatılmış. Bizde, bunları, olsa olsa, ulema anlata
bilir. Hakikaten ulema her vakit söylediğimiz veçhile 
Enbiyanın veresesidir. Bunu yapmalıdırlar, vazifele
ridir. Bunu yaptıkları vakit bizim başımızın tacı
dırlar. Bendeniz istiyorum ki, şu ulema, bu vazife
yi ifa etsin. Başımız üzerinde yer tutsun. Flatta sair 
dinler Ruhanileri de bu deyni yoluyla ifa etsinler. 
Bugün Misyonerlerde bizim ulemaya nisbetle daha 
iyi yetiştirilmiş zevat görüyorum. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Allah 
Allah! 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Yahu sen ne olu
yorsun? 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Ben 
Müslümanım Hoca Efendi. Eğer fetva veriyorsanız... 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — İstiğraf et! 
MUSTAFA HAKKI EFENDİ (Devamla) — Her 

vakit istiğraf ederim. Medreselere karşı fedakârlığa 
ihtiyaç var. (Şakir Efendiye hitaben) Hoca Efen
di, sizi dinlemiyorum diyorum. Pek ufak fedakâr
lığa ihtiyaç var. Bütçe içinde ufak tefek rakamlar 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Sö
zümü geri aldım diyorum efendim. (Gürültü) 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Taib ve müstağfir ol
sun! 

MUSTAFA HAKKI EFENDİ (Devamla) — 
Efendim, artık icap etti, biraz fazla söyleyeceğim. 
Bendeniz üç aydan beri, görüyorsunuz, gayet az söz 
söyleyenlerdenim. Şiddetle icap olmadıkça söyle
mem. Az söylemeyi fazilet sayarım. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Keş
ke söylemeyeydin. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Keşke söylemez 
olaydın. 

MUSTAFA HAKKI EFENDİ (Devamla) — 
Birçok hakikatlar var ki, onları dağarcığa atar gibi 
ruhuma dolduruyorum. Belki sırası gelir, belki gele
cek içtimaa esaslı malûmatla mücehhez olarak esas
lı tetkikat ve tetebbuat icra ederek gelirim. O zaman 
bu dertleri söylerim, istediğim surette açar, yaparım 
diyordum. Ruhumda sakladığım şeyler bugünler ru
humu çatlattı. Söylediğim şeyler, o çatlaklardan dö
külen şeylerdir. Vakit vakit kendi kendime söyledi
ğim şeyleri ta buraya kadar getirmişim. Bunu sakat 
ve zelle addediyorum. Neden şahs-j harice hücum 
ediyorsunuz? Burada hazır bulunmayan Varteks 
Efendiye... (Gürültü) 

MEHMET SADİK EFENDİ (Denizli) — Kim 
söylemiş ise. 

REİS — Sadede irca ediniz, sözü geri alınız efen
dim. 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Ben 
hata ettim diyorum, daha ne istiyorsunuz? 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Bu
rası mahril-i alidir. Böyle sözler söylemeyin rica 
ederim. 

REİS — Sözünü geri aldı ve sadede girdi. 

MUSTAFA HAKKI EFENDİ (Devamla) — Sa
det dahilindeyim. Kaani oluyorum ki, bizim memle
ket, gazeteler vasıtasiyle kendini pek toplamayacak. 
Olsa, kaalellah kaale Resûlüllah diyen vaizler him
metiyle, ancak bu tarikle kendini toplayacak, halkı
mızı bunlarla tenvir edeceğiz. Bu halde... 

ŞAKIR EFENDİ (Tokat) — Ne hacet. Başını 
kesiyordun ya. 

MUSTAFA HAKKI EFENDİ (Devamla) — Ho
ca Efendi, sen anlamazsın. Söz alır, buraya gelirsin, 
benim söylediklerimi tenkit edersin; hakkın budur. 

SAKİR EFENDİ (Tokat) — Var ya. Böyle söz 
mü söylenir burada? Senin müntehiplerin bu söze 
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çıkarmıştım. Onlardan sarfınazar ediyorum, ne ya
payım; söyleyeceğim şeylerden vazgeçiyoruh. Fakat 
meselenin çene yormaya da, baş ağrıtmaya da değeri 
vardır. Eğer başka defa bu kürsüye gelip söz söyle
yecek olursam gözünüzü yaşartacak elim hakikatler 
söyleyeceğim sanırım. 

Şimdi, yalnız Fünun-u Cedide muallimlerine mü
teveccih olmak üzere 128 bin kuruş bir şey talep 
ediyorlar. Fasıllar geldiğinde onları ayrı ayrı isteye
ceğim. Eğer kabul buyurulursa şu 128 bin kuruş bir 
tuz, biber parasıdır. Lütfen kabul ediniz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Hü
kümet mi istiyor? 

'MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Tam 
tahkik edemedim. Artık bendenizden sonra müdafaa 
etsinler. Şevki teessürle söylediğim sözlerden dolayı 
müteessirim, müteessifim. Hususiyetime bağışlayacak
larını zannediyordum. Anlıyorum ki, pek titizlik edi
yorlar. Eğer 'sözlerim kusur ise, cezası nefsime aittir, 
cezalandırdınız. Bundan sonra da bana kimse bir şey 
söyleyemez, hakları yoktur. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Hüs
nüniyetini herkes takdir eder. Benim tezkiyem pek 
kâfi değil ama. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) —- İlim denildiği 
vakit hatırınıza ne geliyor? Elbette ulumu şeriyye ile 
beşerin ihtira ettiği birçok ulum hatırınıza gelmek lâ
zım gelir. Ulumun tahsili için birtakım medreseleri
miz vardır. 

Bu medreselerde ulumu Şeriyyeden başlka ulumu 
Arâbiyye ve bazı ulumu Yunaniyye de okunur. Ulu
mu Şeriyyenin esasları âkla müstenit olduğundan, 
bunların taliminde ulumu asriyyeye vukufun ne de
recelerde lâzım olduğu derkardır. Bizim Şeriatı Gar-
ramız, saadeti dareyni mütekeffil olduğundan biz her 
mesele-i Şeriyyeyi akıl ile muvazene etmeye mecbu
ruz. 

Hatta Ulemayı Kiramımız bir kanun vaz ederek 
demişlerdir ki, (İza taarazalaklu). Akıl ile Nakil bir
birine mütearız gelirse, biz Nakli, Akıl ile tevil etme
ye mecburuz. Onun sebebi nedir? Çünkü Naklin esası 
Akıldır. Biz Aklı, Nakle karşı zayıf tutsak, Naklin 
esası çürümüş olur, Nakil de hiç kalır. 

Biz Allahü Teâlâ Hazretleninir vücudunu delaili 
akliyye ile biliyoruz. Peygamber Efendimiz Hazretle
rinin Nübüvvetini hakeza Akıl ile biliyoruz, ispat edi
yoruz. Demek ki herhalde Akıl, Nakle müreccahtır. 
Binaenaleyh, Ulumu AJkliyyenin tahsili herşeyden ak
demdir. Herşeyden evvel bize lâzımdır. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Hü
sün ve kubh meselesini unutmayınız. 

CEMİL EFENDİ (Devamla) — Bundan maksa
dım şudur ki, Ulumu Şeriyyeyi bilmek, Ulumu Ak-
liyyeyi bilmeye mütevakkıftır. Ulumu Akliyye ise, 
Ulumu Tabiîyye, Kimyeviyye ve Felekiyye ve saire
dir. Bunları tadat etsem sadetten pek uzun olur. Bi
naenaleyh, en mühimlerinden bahsettim. Bunlar ise 
Medarisimizde, bilhassa Vilayattalki Medarisimizde 
ok unmamak tadır. 

Ulumu Arâbiyye ise pek nakıs bir surette tahsil 
olunur. Tahsili Arabi'ye on seneden ziyade bir zaman 
sarfolunmâkta iken bir Kürt veya bir Türk, Arapça 
şivesine muvafık yazı yazan pek mahduttur. Ulumu 
Yunaniyye okunuyor, bu ulum ise şahsı huraf attan 
sayılmaktadır. Biz beyhude vaktimizi bunların tahsi
linde zayi ediyoruz. 

Bunların yerine tecrübe ve imtihan ile müsbet olan 
Ulumu Tabüyyeyi, Ulumu Kimyeviyyeyi ve Ulumu 
Felekiyye ve Ulumu Jeolojiyyeyi, Ulumu Biyölojiy-
yeyi ve bunlar gibi ulumu mühimmeyi öğrenmek lâ
zım gelir ki, sair milletler gibi biz de taali edelim. 
(Alkış). 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Efendiler, Beyrut şehri ne kadar mühim olduğunu za-
tıâlileri bilirsiniz. Beyrut'ta bulunan her bir ehli İs
lam, şimdiye kadar bir medreseye malik değildir. Şim
diye kadar bunların vazaif ve vacibatı diniyyelerini 
kendilerine tarif eder bir medreseye malik değildir. 
Bir Müderrisin maaşının tahsisi için Babı Cehli Me-
şibatpenahiye bir defa vuku bulan arz ve istirham şim
diye kadar bir semereye nail olmamıştır. 

O kadar ehli İslam vardır ki, vazife-i diniyyele-
rini İâyıkıyle bilmek için bir müderrise, bir medrese
ye muhtaçtırlar. Bir müderris yoktur. Müderrise bir 
maaş tahsisini rica ettik, istirham ettik, Makamı Ce
hli Meşihattan şimdiye kadar bir müderris tayin olun
mamıştır. İnsanın insaniyyeti ilimle kaaimdir. 

Hayvaniyyeti yemekle kaaimdir, ilim lazımdır, 
Mahafetullah lazımdır. Mahafetullah ise, Ulemayı Di-
niyyenin irşadiyle hâsıl olur. Bunlar Kuvve-i Aske
ri yyeye muadildir. 

Ne vakit bir yerde bir mabed, Mahafetullaha ait 
tesisat hâsıl olursa, o, Kuvve-i Askeriyye gibi bir kuv
vettir, onları ila etmeliyiz efendiler. Dine riayet ve 
takviye etmeliyiz. Çünkü bunlar Mahafetuilâhı temin 
eder. Beynennas asayişe, salaha hizmet eder. Bunu 

1 takViye eden şeylerdendir. 
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Binaenaleyh, bunu diriğ buyurmayınız, rica ede
rim. Beyrut'ta Ulûm-u Dîniyyenin tedris ve talimi 
için Müftü vesaire bir istirham yazmışlar dediler. Se
nede bu medresenin tahsisatı 116.000 'kuruştur. Bunu 
ihsan edin. Selâtîn-i İzâm, bu kadar hayrat vücuda ge
tirmişler. Fakat Beyrut, bir köy şeklinde idi, hatıra 
gelmemişti. Binaenaleyh, buna medrese filan vakfe
dilmemiş, şimdiye kadar alâhâlihî kalmıştır. Bu med
rese olursa, faydalıdır, bütün nâs için faydalıdır. Bâb-ı 
Meşihat tarafından bu 116.000 kuruşun tahsisi için bir 
teklif vaki olursa, zannederim ki, dirîğ buyurmazsınız. 
Bu lâzımdır efendiler. Taşra Müderrisleri için iki mil
yon kuruş tahsis olunduğu halde, Beyrut için bir Mü
derris maaşı olarak şimdiye kadar tahsis edilmemiş
tir. Onu da, Beyrut için bir Müderris maaşının tahsi
sini de Makam-ı Meşîhat'tan rica ederim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Hiç 
tedris olunmuyor mu? 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Devamla) — 
Hayır efindim, yoktur, Beyrut'ta öyle bir şey yoktur. 
Evkafımız mazbuttur, elimizde değildir. Fakat sair 
milletler dinlerine ait hizmetlerini îfâ ediyorlar. Çün
kü onların evkafları elindedir. Halbuki biz mahrumuz, 
elimizde bir şey yoktur. Onlar vazîfe-i dîniyyelerini 
icra ediyorlar. Binaenaleyh, nazar-ı dikkat-i âlîlerini 
rica ve istirham ve celbederim. («Takrir ver» sadaları) 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Sarfı
nazar ettim. Yalnız bir iştikâname vardı, Müsteşar Be
yefendiye takdim ettim. Na ar-ı dikkate alınmasını 
rica ediyorum. Çünkü çok şeyler var ki, bu mecliste 
söylemeye teeddüp ediyorum. 

AHMET EFENDİ (Bursa) — îlmiyye bütçesinin 
heyet-i umûmiyyesİ hakkında şimdiye kadar söz söy
leyen arkadaşlarımızın sözlerini hulâsa edecek olursak, 
Makam-ı Meşîhat tarafından ıslah-ı medârise ehem
miyet vermedikleriyle hulâsa edilebilir. Makam-ı Me
şihat, taraf-ı Hazreti Hilâfetpenâhiden dîn-i mübînin 
muhafazasına memur oldukları halde, bu dîn-i mübî
nin muhafazası ancak medârisih ıslahı ulemâ-yı dîniy-
ye yetiştirilmesine vabeste olduğu halde, katiyyen 
ehemmiyet verilmediğini görüyoruz. Evvelemirde, 
Makam-ı Meşihatın Ulûm-u Dîniyyeyi neşr-ü-tâmî-
mc dair teşkilâtı yok. Makam-ı Meşîhat'ta bir Ders 
Vekâleti var. Ancak İstanbul medârisine bakabilir. 
Taşrada katiyyen teşkilâtı yok. Taşrada, ulemâ-yı dî-
niyye adetâ yetim çocuklar gibi kalmışlardır. Hiç sa
hibi yoktur, sahipsizdir. Hattâ bugün Makam-ı Meşi
hata sorsanız, Memâlik-i Osmaniyyede ne kadar me-
dâriz vardır, bunfların Müderdisleri var mıdır?, Mü

derrisler ehil midir, aç mıdır, tok mudur, bunlardan 
katiyyen kendilerince malûmat yoktur. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Efendim, Müder
rislik irsen intikal ediyor. 

REİS — Hükümet cevap verir. 
AHMET EFENDİ (Devamla) — Hattâ Bursa, 

İstanbul'a bu kadar yakın olduğu ve Makarr-ı ulemâ 
bulunduğu halde, bugün oradaki medreseler münka
riz oluyor. Vilâyetlerde birer Dârülmüalllimîn-i İpti-
daiyye yapılıyor, talebe oraya gidiyor. Çünkü, kendi
leri, orada ifâm, iksâ ediliyor. Medrese için hiçbir 
şey düşünülmüyor. Bu halde, medreselere kimse ge
lemiyor. 

Halbuki Maarif Nezâreti, mekâtib-i iptidâiyye 
için muallimin yetiştiriyor. Mdkâtib-i iptidâiyye, di-
niyye demek olduğundan, bu Ulûm-u Diniyye müte
hassısları tarafından idare olunmak lâzım geldiği 
halde ve o da, Makam-ı Meşihatın asıl vazifesi oldu
ğu halde, ondan sarf-ı nazar etmiş, yalnız Eimme, 
Hutebâ ve Müdderrisin ve Fukahâ yetiştirmek için 
çalışıyor, kat'iyyen ehemmiyet vermiyor. Şimdiye ka
dar ehemmiyet verildiğini görmedik. Bunlar için na
zar-ı dikkatlerini celbederim. Ne yapmışlar, ne yapa
caklar? Bu bâbdaki mütâlâaları, arzuları nedir? Be
yan etmelerini teklif ediyorum. 

EMİN EFENDİ (Şam) — Geçene sene Şam Mü
derrisleri izin, umûm sırasında maaş tahsis olunmak 
için bir defterinin irsali Makam-ı Âl-î Meşîhatpe-
nâhiden Şam Vilâyetine yazılmış idi. Orada, bir def
ter yapılmış; Meclis-i İdare-i Vilâyetten tasdik olun
muş, hiçbir şey verilmemiş. Sait Vilâyetlere verildiği 
halde, Şanı Vilâyeti mahrum edilmiş. Bunun sebe
bini Müsteşar Efendi söylesin. 

SAİT EFENDİ (Meşihat Müsteşarı) — Sadık 
Efendi Hazretleri Fetvahanenin inşası için talepte 
bulundular. Vâkıâ, Fetvahane yeniden tamire muh
taçtır. Bunun için Maliye Nezâretine yazıldı; İlm'iyye 
bütçesinde inşaat masrafı mevcut olmadığından, Ma
liye Nezâreti tarafından yapılmak lâzım geliyordu. 
Fakat, bütçenin bu seneki hâl-i hâzırına nazaran, se-
ne-i âtiyeye tâlîk edelim dediler. Bunun üzerine, tabiî, 
bir şey demlemedi. Bâb-ı Meşihata mürettep olan ve-
Zâif, iki kısma tevakkuf eder: Biri, Medreselerin, di
ğeri Şeriyyenin ıslahına dâirdir. Her iki husus hak
kında, mühim, mühim hatveler atılmıştır. Şimdiye 
kadar Medârisin dîniyye ve Şer'iyye ile beraber, 
fünûn-u mütedâvilenin de tedrisi taht.-ı elzemiyyette 
görüldü. Ve şimdiye kadar, 25 dershane küşâd edil
di. Bu dershanelerde ulûm-u mütetâvile tedris olun-
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maktadır. İmtihanlar da icra kılınıyor. Mebûsîn-i ki
ramdan bazı zevat da bulundular, hattâ takdir ettiler. 
Vaktiyle Medaristen yetişen zevatın bir kısmı, mek
tup bile yazmağa muktedir olmadıkları halde, bugün 
epeyce vukuf peyda ettiklerini iisân-ı şükran ile be
yan ettiler. Binaenaleyh, bu bapta bir şey yapılmı
yor demek doğru değildir zannederim. Yalnız bu 
sene 25 dershanede fünûn-u cedide tederrüs eden 
talebe-i ulûmdan terfî-i sınıfa muvaffak olanlar var 
ki, imtihanları yeni icra olundu, onun neticesinde 
taayyün etti. Taksil-i sabıkları akîm kalmamak ve 
ileriye götürmek için daha üç dershane küşâdına lü
zum var, onun için bazı tahsisat talep ediyoruz. 
Onun zammını rica ederiz. Mademki Medarisin 
ıslahında cümlemiz alâkadarız, bunun da kabul 
edileceğinde şüphe 3^oktur. 

Gelelim Taşra Medarisine: Her Livada, her Ka
zada birer Müderris mevcuttur. Bunların bütçe dahi
linde tahsisatı var. Bir de, müstahikkin tertibinden 
bazı müderislere maaş veriliyor. Müstahikkin tertibi, 
şehrî 1 500 liradan ibarettir. Bu 1 500 lira, tevzi ve 
taksim olunmuş bitakım efrat uhdesine geçmişi bu 
onların içinde, olabilir ki, efrat uhdesine geçmiş, 
olabilir ki bazı tevziat da vukua gelmiştir. Fakat 
verildikten sonra bir hakk-ı müktesep şeklini aldığın
dan, onlardan nez'etmek muvafık değildir. Ve bu 
1 500 lirayı belki biz serpmiş olsak, ulemâ-yı İs-
lâmiyyeye birer kuruş, ikişer kuruş ya düşer ya düş
mez. Eğer cidden arzu buyurulursa bu tertibe bir 
zam icra ederseniz. Bunun hakkında da bir madde-i 
kanuniyye teklif etmiştik, o dairede tevzi ederiz. Ma-
hakimin ıslahı için de atılacak hatveler, birkaç esasta 
toplanır. Birisi, Hükkâm-ı Şer'in maaşlarının hadd-i 
kifayeye iblâğdır. İkincisi, Ketebenin tavzifi; üçün
cüsü, Hükkâm-ı Şer'a mâzûliyyet maaşı tahsisi. Dör
düncüsü, kendilerine harcırah itası; ondan sonra 
Tevkît usûlünün lüzumu gibi hususlardan ibarettir. 
Bu meseleler, bidâyet-i Meşrûtiyyetten beri arîz ve 
amîk düşünülüyor ve bazı esaslar da tatbik olundu. 
Saye-i Meşrûtiyyette, Hükkâmın maâşâtı, şimdi bir 
dereceye kadar münasip surete iblâğ edilmiştir. Kes-
tebe-i Şer'iyye de tavzif edildi. Vaktiyle hâsılat ile 
idare ediliyordu, herkes zannediyordu ki, Ketebe-i 
Şer'iyye celb-i mağnem için bu işlere bakıyorlar, 
bu, bir kanuna müstenit değildir; öyle değildir. Şim
di, sâye-i millette herkes kendi maaşlarını alıyor
lar; terakkiye bir mukaddime oldu. Mâzûliyet maâ
şâtı için de bir madde-i kanuniyye yapıldı ve za
ten Meşrûtiyet îeâbâtından idi. Bir memur, azl olun

duğu vakit, kendisine mâzûliyet maaşı verilmek lazım 
gelirdi.Nasılsa verilemiyordu. 

Bunun icabını düşündük; esbâb-ı mûcibesiyle 
beraber Heyet-i Vükelâya gönderildi. Onlar, mad
de-i muvakkate şeklinde bunu kabul ettiler. Memû
rîn-i İlmiyyeden mâzûliyet âidâtı kesilmeye de baş
landı. Kesilen âidât, 36 000 kuruş derecesini buluyor. 
Şimdi tahsis edeceğimiz mâzûliyet maâşâtı ise 32 000 
derecesindedir. Halbuki bütçeye zammolunduğun-
dan dolayı maaş veremedik. Lütfen, Muhassasât-ı 
Zâtiyye bütçesinde mâzûliyet varidatını sütûn-u mah
suslarına kaydediniz; rica ederim. 

Öteden beri, Hükkâm-ı şer'a harcırah verilmiyor. 
Fakat bunlar başka teshîlâta mazhar oluyorlardı. 
>Malûm-u âlîniz, İimiyye Tekaüt Sandığı, Bâb-ı 
Meşihatta bulunuyordu. İkraz muamelesine devam 
ediyordu. Biri, memuriyete tâyin olunduğu zaman, 
ona iki maaş nisbetinde ikraz ediliyordu. Bu iki 
maaş alınarak mahall-i memuriyetlerine gidiliyordu 
ve kendilerine de târîh-i tâyinlerinden itibaren maaş 
veriliyordu. Memurîn-i Mülkiyye hakkında cari ol
duğu gibi, işe başladıkları tarihten itibaren maaş 
verilmiyordu. Vaktâ iki, İimiyye Tekaüt Sandığı, Büt
çe Kanunu mucibince Maliye Nezâretine devrolun-
du, onlar, bir sene daha ikraz muamelâtına devam 
ettiler ve dediler ki, bu sene devam edelim, siz mua
melesini yapınız, yine iki maaş nisbetinde ikrâzâta 
devam edelim. Yine iki maaş nisbetinde harcırah 
alana ikraz edelim; o suretle 1327 senesinde idare 
ettik. 1328 senesi bidayetinde Maliyeden bir tezkere 
geldi, ondan sonra memûrîn-i İlmîyyeye de memû-
rin-i Mülkiyye gibi harcırah verilmek lâzımdır ve 
verilecektir. 

ISizin bütçenizde memûrîn-i İimiyye harcırahı 
mevcuttur. Noksanını ikmâl ettirirsiniz. Şimdiden 
bunlara başlayınız, harcırah veriniz ve işe mübaşeret
leri tarihinden itibaren maaş veriniz. Bu itibarla, 
işe mübaşeretle tayin tarihleri arasındaki bir müd-
det-i hâliye kalıyor, ondan Maliye Nezâreti istifade 
etmiş olacak. Bu da bütçeye zam sayılmaz. 01 bapta
ki teklifimin bütçede fasl-ı mahsusunda kabulünü 
istirham ederim. 

Ondan sonra, İmam Yahya Hazretleriyle bir 
itilâf name akdedildi. İmam Hazretlerine bazı selâ-
hiyyetler verildi. 'Mahâkim-i Şeriyye Teşkilâtı icra 
ettiler. Defâtir-i mahsusasını Bâb-ı Fetvaya gönder
diler. Makam-ı Sadaretten sual ettik, «İtilâfname 
mucibince memuriyetlerini tasdik edeceksiniz ve 
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maaşlarını da bütçenize ilâve edeceksiniz» dediler. 
Biz de yazdık; maaşlarının kabulünü istifham ede
riz. 

Geçen sene Harameyn-i Mühteremeyn Mebusla
rı tarafından bir takrir verilmişti. Takdirat-ı Şeriy-
ye Mahkemeleri talep olunuyordu. Makam-ı Sada
retle Bâb-ı Fetvaya yazıldığı gibi, Adliye Nezâreti
ne de soruldu. Onlar dediler ki, Cidde'den başka 
yerde teşkilât yoktur, istediğiniz gibi teşkilât yapar
sınız. Vaktiyle orada vukua gelen cerâimin muha
kemesi Dîvân-ı Temyiz namiyle eskiden kalma dî
vanlara aitmiş. Onlar Mekke-i Mükerreme, Medine-i 
Münevvere Naiplerinin taht-ı riyasetinde dört kişiden 
mürekkep olarak teşekkül eden bir heyet huzurunda 
rüyet olunurmuş. Şimdi biz, mahalli ulemâsından 
mürekkep ve dört âzâ ve mahallî Kadılarının riya
seti altında olmak üzere teşekkül etmesi ve bu dâva
ların usul-ü Şeriyye dairesinde rüyet edilmesi mu
vafık olur dedik. Makam-ı Sadaret de bunu muvafık 
görerek mahalline işar olunmuş ve teşkilât icra olun
muş, işe başlamışlar. Mahalleri Hâkimleri tarafın
dan cetveller de geldi; rüyet ettikleri, epey mühim 
dâvalardır. Şimdi bunların, bütçede bulunamadığın
dan, ihtimal ki maaşları verilemiyor. Hicaz Vilâye
tinden de bir tahrirat var. Bu teşkilâtı, Hükümetin 
tensibiyle yaptık. Ahalî-i mahaliyye üzerinde pek 
hüsn-ü tesir hâsı etti. Eğer bunların maaşlarını 
vermezseniz, bu mahkemeleri lağvetmek lâzım gelir. 
Bu ise, sû-i tesir hâsı eder diyor. Binaenaleyh, bu
nun da kabulünü istirham ederiz. 

iBir de Akabe Kazası vardır. Ahiren teşkil bu-
yurulmuş, tahsîsât-ı Şeriyyesi vaz olunmamış. Sair 
Kazalarda ne derece maaş veriliyorsa, onlara da o 
derece maaş verilmesi, Makam-ı Meşîhattan yazıl
mıştır. 

Bir de, teşkilât-ı Adliyye icra edilmesinden dolayı, 
bazı Vilâyetlerde Mahâkim teşkiline lüzum görüldü. 
Vaktiyle Hâkim-i Hukuk riyasetinde vazifeyi ifa et
tiklerinden, onlar da ayrıca bir Mahkemede bulunu
yorlar. İki vazifeyi birden ifa ederlerdi. Şimdi, ay
rıldıkları için, Mahkeme lâzım geliyor. Mahallerinden 
gelen, Devaire vuku bulan işârâta nazaran icârât 
defterine 'bir miktar zammı lâzım geliyor. Onun da 
fasl-ı mahsûsunda nazar-ı dikkate alınması rica olu
nur. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Müs
teşar Efendi! takdim ettiğimiz varakaları inşallah na
zarı dikkate alırsınız efendim. 

SAİT EFENDİ (Meşihat Müsteşarı) — Elimiz
den geldiği kadar uğraşırız, elimizden geldiği kadar 
gece gündüz uğraşırız. 

REİS — Efendim, şimdi heyeti umûmiyyesi hak
kında söz isteyenler bitti, fasıllara geçmek için reye 
vaz edeceğim; fakat ekseriyyetimiz olmadığından, yir
mi dakika teneffüs edelim. («Ekseriyyet var» sada-
ları). 

Yirmi dakika teneffüs efendim. 

Hitam-ı Celse 
Saat : 3.55 
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İKÎNCÎ CELSE 
Küşad Saati : 4.40 

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

— < e s » — < • • 

REİS — Ekseriyyetimiz hâsıl oldu, müzakereye iptidar ediyoruz. 

V. — SUALLER ve İS' 

İstizahlar 
/. — İstanbul Mebusu Bedros Hallaçyan Efendi 

ve rüfekasının, «Halaskar Zabıtan Grubu» namı al
tında neşr edilen nizamname ve beyannameler hakkın
da Harbiye Nezaretinden istizah takriri. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Söz istemiştim efendim. 
Eğer siz bu Meclisi bütün bütün şey ediyorsanız, ka
bulü hakkında -söyleyecektim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, takrirde he
men izahat itası talep ediliyor. Binaenaleyh, tarafı Ri
yasetten şimdi Harbiye Nazırı Paşa Hazretlerine teb
ligat ifa edilecektir. Gelecek cevap, tabiî ki, Heyeti 
Aliyyeye arz olunacaktır. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Fakat bendenize söz ver
mediniz mi? 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Zabıtta mu
harrerdir. 

SERVET BEY (Trabzon) — Reis Bey, ben bir 
söz istiyorum. 

REİS — Neye dair? 

SERVET BEY (Trabzon) — İlmiyye bütçesinin 
heyeti umûmiyyesine dair söyleyeceğim. 

REİS — Efendim, Harbiye Nâzın Paşa Hazretle
rinden deminki istizah üzere cevap varid oldu, onu 
okuyacağız. Lütfen dinleyiniz. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
21 Temmuz sene 1328 tarihli ve 10 numaralı tez-

kere-i aliyye-i Riyasetpenahilerine cevaptır. 

Bugün Meclisi Vükelâ münakit ve asayiş ve selâ
meti memlekete müteallik müzakeratı mühimme ile 
meşgul olunduğu cihetle Meclisi Mebusana azimete 
imkân olmadığından, Kanunu Esasinin otuzsekizinci 
maddesine istinaden yevmi istizahın Perşembe günü-

fİZAHLAR (Devamı) 

I ne tehiri talep olunur. Ol bâbda emrü ferman hazreti 
| menlehül emrindir. 

20 Şaban, sene 1330 ve 
21 Temmuz, sene 1328 

! Harbiye Nâzın 
1 

Nâzım 
SEYYİT BEY (İzmir) — Reis Beyefendi, Nezâ

retin şu tahriratından anlaşıldığına göre, tehirin sebe
bi, bugünkü Meclisi Vükelâda vukua gelen müzake-
rat olduğu gösteriliyor. O halde, Perşembeye kadar 
tehire hiç lüzum yoktur. Mademki Pazartesi günü 
Meclisi Vükelâ yoktur, Pazartesi günü gelip izahat 
vermelerini talep ederim. 

Bendenizin teklifim budur. 
ESAT PAŞA (Draç) — Malûmu âlileri, Nazır, 

Kanunu Esasinin kendilerine bahşettiği selâhiyyetten 
bahsederek, Perşembeye kadar talikini talep ediyor 
ve mesuliyyetini deruhte eden Vükelâ, her vakit tehir 
edebilir. Bu, bizim Meclisimizce bir teamül haline 
gelmiştir. Bizim bildiğimiz, istizah takrirleri aylarca 
teahhür etmiştir. 

Öyle birtakım takdirlerdir ki, şimdi cereyan etmiş 
olan ahvali, işte bu Heyeti Âlinize arz etmiştim; fa
kat bugün, yarın onlara hiç kulak verilmedi. İki gün 
sonra geleceğinden dolayı böyle bir tacil gösterilme
sini bendeniz hiç münasip görmem ve Heyeti Âliniz 
de bunu münasip görmeyecektir. Harbiye Nazırının 
talebi veçhile, Perşembeye kadar talikini bendeniz de 
teklif ederim. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Efendim, Vükelânın, yal
nız talebe hakkı vardır. Kanun-u Esasinin otuzseki-
zinci maddesinin fıkra-i ahîresi mucibince, ki, Esat 
Paşanın o fıkrayı güzelce okumasını teklif ediyorum. 
Yalnız talebe hakkı vardır, tehire hakkı yoktur. Tehir 
edecek, gününü tâyin edecek, bu Meclisin kararıdır. 
Binaenaleyh, yalnız talep edebilirler. Nitekim, kendi-

— 637 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 46 21 Temmuz 1328 (1912) C : 2 

— 638 — 

letin şimdiki hâlinde Vükelânın mühim meşguliyeti 
vardır, bunu siz de takdir edersiniz. Heyet-i Vükelâ 
size dese ki, sizin, hâl-i hâzırı, idrakinize bırakıyorum, 
bizim meşguliyyetimizi takdir edersiniz, mühlet verin 
derse, bundan o mühleti diriğ eder misiniz? 

SEYYİT BEY (İzmir) — Böyle demiyor, bugün 
meşguliyyet-i Vükelâ var diyor. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Ben diyo
rum ki, bunların tehir talebini kabul edelim ve za
manın nezaketi, Devletin meşguliyyetini de bilelim. 
Buna hepiniz razı oluyorsunuz. 

ESAT PAŞA (Draç) — Allah razı olsun. 
SERVET BEY (Trabzon) — Seyyit Beyefendi, 

illet olarak bugün Meclis-i Vükelânın mün'akite bu
lunduğunu ve Pazartesi günü bu illet mevcut bulun
mayacağı cihetle o gün buraya gelip, Harbiye Nâzın 
Paşa Hazretlerinin izahat vermesini izah ettiler. 

Ali Osman Efendi refikimiz da, Heyet-i Vükelâ
nın gayet mühim işlerle meşgul bulunduğunu bizim 
idrakimize havale etti. Bendeniz, fikirlerine iştirak 
edeceğim. Eğer Perşembe gününe kadar Heyet-i Vü
kelâ burada arz-ı vücûd etmezse.. (Handeler) 

REİS — Efendim, iptida Harbiye Nâzın Paşa 
Hazretlerinin Perşembeye tehir talebini reye koyaca
ğım. Sonra Pazartesiye tehir edilmesine dair Seyyit 
Bey ve arkadaşları tarafından vuku bulan teklifi reye 
koyacağım. 

Efendim, evvelemirde Harbiye Nâzın Paşa tara
fından vuku bulan talep, ki, Perşembe gününe tehir 
talebidir, onu reye koyacağım. Eğer ekseriyet hâsıl ol
mazsa, Seyyit Bey ve arkadaşlarının teklifini, Pazar
tesi gününde istizahın icrasını reye koyacağım. Bina
enaleyh, evvelemirde Harbiye Nâzın Paşa Hazretle
rinin teklifini, reye koyuyorum ki, Perşembe gününe 
tehirini talebine dairdir. Kabul edenler ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Kabul olunmadı efendim. 

O halde Pazartesi gününe tehir edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) İstihzahın Pazartesi gününde 
icrası kabul olundu. 

EDİLEN MEVAD 

NACİ BEY (Trablusgarp) — Bizim de sözü
müz var, mühim bir meseledir. Onun için sükût 
edemeyiz. 

REİS — Şahıslarına ait söyleyeceklermiş. Buyu
run efendim. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, burada bulunmadığım halde, arkadaşlar-

leri de talep ediyorlar. Zaten esbâb-ı mucibe olmak 
üzere bugünkü Mecli's-i Vükelâda müzakere edilmek
te olduğunu beyan ediyorlar. Esat Paşanın dediği gibi, 
başka suretle birtakım beyanatta bulunuyorlar ki, 
o beyanatı biz nazar-ı dikkate alalım da, bunun neti
cesine kadar tehirini kabul edelim. Perşembeye tehir 
talebini muvafık görelim. Halbuki, vâki olan esbâb-ı 
mûcibe-i te'hîr yalnız bugün içindir. Binaenaleyh, Pa
zartesi günü bugünkü esbab mevcut olamayacağından, 
'herhalde Pazartesi günü gelip izahat vermesini teklif 
ederim. («Muvafık» sadaları) 

ESAT PAŞA (Draç) — Ekseriyet, istediği surette 
yapar. Ekseriyet elinizdedir. 

SEYYİT ©EY (Devamla) — Hak da bizde, haki
kat da bizde, Kanun-u Esâsî de bizdedir. 

İSMAİL HAKİKİ BEY (Bağdat) — Efendim, ek-
seriyyete nahak yere burada bir hitapta bulunuyorlar. 
Geçen sene, daha evvelki seneler, daima Meclis-i Me
busan İstizah ettiği vakitte, istizahın zaman-1 müzake
resini kendi tâyin etmiş, hattâ geçne sene Mahmut 
Şevket Paşadan öyle bir talepte bulunduğumuz vakit 
hemen gel demiştik. Hangi meselede idi? Lütfi Fikri 
Beyin tevkifine gûyâ teşebbüs olunması meselesiydı. 
O ehemmiyetsiz meseleyi Kanun-u Esâsiye, Meşru-
tiyyete gûyâ darbe addederek Harbiye Nazırına he
men gel diyen bir Meclis, şimdi ne için Perşembeye 
kadar beklesin, teamülünü bozsun'? Kanun-u Esasinin 
ahkâmını unutsun? Hakikî esbâb-ı mucibe varsa din
leriz. Nitekim, geçen sene Arnavutluk meselesinde 
demişlerdi ki, muhaberenin neticesini bekleyelim, ba
husus bugün bu mesele de mühimdir ve vahimdir. 

O hadde, tehirine mahal kalmıyor, hak ve hakkani
yete en ziyade muvafık olan usul budur. 

MEHMET TBVFİK EFENDİ (Kengırı) — Vâki 
olan beyanat üzerine söz söylemeye hacet kalmadı. 
Pazartesi gününe kadar tehir edelim. Pazartesi reye 
koyalım, kâfidir. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Arkadaşlar, 
benim, mütâlâamı dinleyin. Siz de biliyorsunuz ki, Dev-

VI. — MÜZAKERE 

3. — 1328 senesi İlmiye bütçesi. (Devam) 

REİS — tlmiyye bütçesine devam ediyoruz efen
dim. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Reis Bey, şahsıma ait meseleye dair söz söyleyece
ğim. 
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dan İsparta Mebusu Hakkı Bey, beynimizde cere
yan eden birkaç latifeyi ciddiyyete koyup, burada der-
meyân etmiş. 

KİRKOR ZÖHRAiP EFENDİ (İstanbul) — Cid
diyete koymadı, 'lâtife olduğunu tasrih etti. 

O H A N N E S VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Teşekkür ederim. 

'Bilirsiniz ki, ben onu söylediğim vakit, halta 
orada İlmiyeden arkadaşlarımız da vardı, onlar da 
beni severler, ben de onları severim. Öyle ciddiyete 
ait bir mesele olaydı, tabiî öyle geçmezdi. Onun 
için, o meslekte olan umûm muhterem ulemâya 
ve papazlara ihtiramım vardır; fakat ciddî olanlara 
hörmet ederim. 

EMANÜEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Hahamları unuttun. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Ciddî olmayanlara hiç ihtiramım yoktur. Bizim İs
parta Mebusu Hakkı Bey, Parlmana daha yeni ola
rak geldiğinden ve bu gibi sözleri anlamadığı için 
onu söylemiştir. Rica ederim affediniz. 

REİS — Hakkı Beyefendi, böyle bir şey söyledi
ler. Makam-ı Riyasetten, hariçte hususî surette vu
ku bulan mükâlemat Meclis-i Mebusan kürsüsün
den söylenmez diye ihtar edildi, kendisi de teessüfle 
sözünü geri aldı. Binaenaleyh, şimdi Varteks Efen
dinin verdiği izahat üzerine mesele bitmiştir. 

Ilmiyye bütçesinin heyet-i umümiyyesi hakkında 
evvelce söz alan arkadaşlarımız söz söylemişti. Hü
kümet de cevap vermişti; fakat fasıllara geçmek 
için de reye koymadık. 

Şimdi, Servet Bey biraderimiz söz söyleyecekler. 
Ondan sonra fasıllara geçeriz. 

ISERVET BEY (Trabzon) — Efendim, Tlmiyye 
bütçesinin hej^eti umümiyyesi hakkında söz alıp, 
bu kürsüye geldiğim zaman arkadaşlarım nazarı 
hayretle bakarlar. Çünkü bendeniz ona kaaniim ki, 
gerek heyet-i umûmiyyesinde ve gerek heyet-i husu-
siyyesinde her bütçeye mütehassıs arkadaşlarımız ta
rafından söz söylenirse, vazifemiz teshil edilmiş olur. 
Bendeniz arzu ederdim ve ederim ve öyle oldu, 
İlmiyye bütçesinde, İlmiyyeye mensup rüfekamız, ke
mâliyle izahat versinler, ne eksik varsa herbirerleri-
miz nazarında taayyün etsin. Onların fikirlerine işti
rak etmekle işi nihayetlendirelim. Onları kemâl-i 
dikkatle dinledim. Hükümet tarafından cevap veren 
Müsteşar Beyefendiyi de dinledim, gördüm ki, ar
kadaşlarım bir meselede çokça ısrar ettiler. Meda-

ris Teşkilâtı, Medariste gösterilecek teceddüdat üze
rine söz söylediler. Cevap olarak Müsteşar Beyefendi 
de, İstanbul Vilâyetinde yirmibeş dershane açıldığı
nı söylediler ve işe Merkezden başlanması lüzumunu 
beyan buyurdular. İşte Merkezden başlanması lüzu
munu bendeniz iki sebebe mâtûf olarak kabul ede
ceğim, ya kemmiyyeti, ya keyfiyyeti vardır. Bendeniz 
iddia edeceğim ki, kemmiyyet ve keyfiyyetçe İstan
bul Vilâyetinden hiç de dûn olmayan ve belki de bu
radan çok olan bir mahallî hiç hatıra getirmediler. 
O da hakikaten hiçbirinizin hatırına gelmez. Çünkü, 
Vilâyet merkezi değil, çünkü, liva merkezi değil, çün
kü, Kaza merkezi Trabzon Vilâyetine mülhak, Of 
Kazası. Temin ederim efendiler, Of Kazasında yüze 
karib medrese vardır. Orası, bir menba-ı ulama olan 
bir yerdir. Acaba Hükümet orada bir şey yapmış 
mıdır? Bâb-ı Meşihat, Of Kazasına ait bir şey dü-
şünmüşmüdür? Zannediyorum. Çünkü, daire-i intiha-
biyyem olduğu için olsa herhalde malumatım olacak
tı. Bir bu Of Kazası memur-u mahsûsunun yahut 
Daire-i mahsûsasının nazar-ı intibahına arz etmek 
için buraya çıktım. 

İkincisi, bundan daha mühim bir meseleyi, gerek 
onların ve gerek zât-ı âlînizin nazarı dikkatinize arz 
edeceğim. 

Efendiler, Meşrutiyetten sonra büyük bir teşkilât, 
Memâlik-i Osmaniyyede büyük bir feyz başlamıştır. 
O feyz daha ziyade izah edeceğim Maarif bütçesin
de gelecektir. O feyz, yalnız Dârülmualliminler fey
zidir; yani Maarif Nezâreti dört sene, beş sene zar
fında bir iş yapmışsa, Dârülmuallimînleri yapmış, 
başka hiçbir şeyi yapmamıştır. O vakit, tafsilâtiyle 
arz ederim ve o Dârülmuallimînlere her yerde görür
sünüz ve ben de gördüm ki, ekser Medâris talebesi 
gidiyor. Çünkü, Dârülmuamlimînlerde para var, alt
mış kuruş, seksen kuruş mahiye para veriyor. Onun 
için, Medreseden Dârülmuallimîne bir seyelândır 
akıyor. Şimdi, bu, memleketlerde büyük bir sû-i te
sire meydan veriyor. Bunu yapan, tabiî, aklı başın
da olan adamlar değil, cehele ve fesede güruhu di
yorlar ki, «Hükümet bu Dârülmuallimînleri mahsus 
açıyor. Bu mektepler bir fikr-i mahsus tahtında açıl
mış, icabedilmiştir. Ne için? Bütün insanlardan ga-
ye-i dîniyyeyi kaldırmak için. Çünkü, mekteplere 
ehemmiyyet verilmiyor. Medrese talebesini oraya 
sevk ve ihale ediyor. Bunun için bu mektepler açılı
yor» Rica ederim, Bâb-ı Meşihata şiddetle rica ede
rim. Medârise yapacağı himmeti, hangi Vilâyet mer
kezinde Dârülmuaîlimîn açılmış ise, o Vilâyet mer-
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kezindeki Medreseden başlamak üzere yapsın. En na
zik bir noktadır. Hepinizin nazar-ı dikkatini celbe-
derim. 

((«Kafi» sadaları) 
ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 

İcmâlen söyleyeceğim. Bir mukaddime yapayım ki, 
hedef-i taarruz Olmayayım. Mahâkim-i Şeriyye üze
rine söyleyeceğim. Şer-i şerif başka şeydir, Mahâ-
kim-i Şeriyye başkadır. Bunun için yanlış telakki 
buyurmayınız. Bendeniz Şer-i şerifi en mükemmel 
kavânînden mükemmel bilirim ve buna bir Müslü
man kadar prestís ederim, bunu biliniz. 

Şimdi efendim, bizim çok çeşidi şeylerimiz ol
duğu gibi, en çeşitli şeylerimizden birisi de Mahâ-
kim. Bizde Mahâkimin envâı vardır: Mahâkim-i 
Nizamiyye. Mahâkim-i Nizamiyyenin Mehâkim-i 
Ticariyyesi var, muhtelifesi var, varoğlu var. Evelleri 
bir mahkeme varmış; mahkemey-i Şeriyye. Hâkim-i 
münferit huzurunda herkes muhakemesini söyler, hâ
kim de Haikemtü der, bitirmiş. O bahtiyar zaman
lar geçmiş. Şimdi Mehâkim-i Şeriyye, benim bildi
ğim, eski hâlden çıkmış, ihkak-ı hak için değil, mah-
zâ, iptali hak için bir müessese hâlini almış. (Gü
rültü, «Kabul etmeyiz» sadalan) («Bu fazla» sada
ları) 

Ben, Şer-i şerife mugayir bir şey söylemedim. 
Ben, ispat edeceğim. Yaramızı açalım ki, merhem 
sürelim. 'Ne var efendiler? Şimdi ispat edeyim, na
sıl iptal-i hak ediyorlar. 

MEHMET CESRt EFENDİ (Trablusşam) — 
Bazıları desin, ne için hepsi söylüyor? 

SABRİ EFENDİ (Bursa) — Bazıları olacak. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
Şimdi gelelim, biz birtakım kavânin yapmışız. 

Meselâ demişiz ki, beş bin kuruştan yukarı dâva
lar için şahit dinlenmesin. Bunda bir fayda var mı? 
Elbette fayda olmasa yapılmaz. Bunun faydası ne
dir? Zamanede nâsın ahlâkı fesada varmış, üç-beş 
kuruşa tamaan varıp yalan yere şehadet ediyor. Bu
nun önünü almak için bir kanun yapmışız. Halbuki, 
mahkeme-i Şeriyyeye beşyüz bin lira için iki şahit 
götürür, hükmoldu gitti. 

SABRİ EFENDİ (Bursa) — O, hükmü şer'i; 
ne yapsın? 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
— Zaman, mekân ve bazı husûsâtın iktizâsiyle ta
hassüs ve tagayyur eder. Hâkim-i Sultan derse ki, 
filan hususatta şöyle hareket edilsin. (Gürültüler) 
Sözümü kesmeyin canım. Ben her hâlde benim sözü

mü doğru olmak üzere söylemiyorum, kendi kanaa
timi söylüyorum. 

Şimdi, Arşimed'in dediği gibi, demişti ki, «bir 
nokta-i istinat bulun, ben de dünyayı yerinden kı
mıldatayım.» Siz de bana iki şahit getiriniz, ben size 
İstanbul'u maledeyim, bütün İstanbul'u. 

AHMET KEBSİ EFENDİ (Yemen) — Şahit-
j lerin yalancı olduğu anlaşılırsa ceza tâyin olunur. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
— Şimdi bir de Tefrik-ı Vazâif Kararnamesi var. 
Öteden beri bu Tefrîk-ı Vazâif Kararnamesi filan 
filan davası, Mahâkim-i Nizâmiyyede görülsün de
mişler, filân, filân davalar da Mahâkim-i Şeriyyede. 
Bunun da bir üçüncü sınıfı var; o dâvalar, hem Ma
hâkim-i Nizâmiyyede görülecek, hem Mahâkim-i 
Şeriyyede görülecek. Meselâ, bir akaar davası. Müd-
deî gelir, benim aleyhimde Mahkeme-i Şeriyyede ba
bamdan kalma bir dâva ikame eder. Ben derim, 
canım Mahkeme-i Nizâmiyyeye gitsin, niçin kor
kuyor? Oraya vardığım gibi, iki şahitle beni devire
cekler, benim bu itirazıma Hükkâm, kat'iyyen ha-
vale-i sem-i itibar etmezler. Ben, icabederse fihris
tini getirdim. Bu itirazı Nüvvâb-ı Şer dinlememiş 
ve Meşihatta bunları tasdik etmiştir. Herifin elinde, 
müddeâaleybin elinde tapusu var, sened-i Hâkanî, 
var; babası tasarruf etmiş, sonra kendisi tasarruf 
etmiş, gitmiş; fakat Mahkeme-i Şeriyyede onlar iki 
paraya yaramaz. En kavî silah, orada, şahittir. Ona 
hiçbir şey mukabele edemez. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Se
ned-i Hâkanîler o kadar muntazam değil ki. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
— Anladık efendim. Bu, muamelât-ı İdare keenlem-
yekündür. Bu çatallık neden icabediyor? O da Hü
kümetin Mahkemesidir, öbürü de Devletin Mahke
mesidir. Bizde Mahâkim-i Nizâmiyyeden sâdır olan 
îlâmâtın bile Mehâkim-i Şeriyyede hükmü yoktur. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Vardır, 
var. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
— Yoktur, hükümettirdik, îlâma katiyyet kesbettir-
dik. Mahkûmunaleyh vefat etti, terikesine müracaat 
edeceğim. Mahkeme-i Şeriyyeye götürdüm, ailemi, 
«canım, işte bu aile ile benim bunda..» dedim. Hâ
kim ne der bana? iBunu tanımam der. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Buyruldî-i âlî ile 
i verilir. 
j ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) — 
| İşte birisi Misbah Efendi. Buada size bir mesele söy-
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leyeyim. Eğer Misbah Efendi söylemeseydi hatırıma 
gelmezdi. Bak nasıl iptal-i hak olunur söyleyeyim ki, 
derdimize çare bulunsun. Siz burada bu kadar sözler 
söylüyorsunuz. Ben, bir ayda bir kere, buraya bir ke
re geliyorum, bir söz söylüyorum. Misbah Efendi 
söylemeseydi hatırıma gelmezdi. Halep'te bir han 
vardır. Bu hanı kırk-elli seneden beri tasarruf etmiş
ler. Tedâvül-ü eyâdî var, sened-i Hâkanî var, her 
şey mükemmel. Böyle olduğu hâlde, mahkeme-i 
Şeriyyede gayet munsif bir Hâkim var ki, bu vaka 
en munsif bir hâkimin zamanında cereyan ediyor. 
Bu Hâkim, gayet munsif, gayet mütedeyyindir; fa
kat öyle bir ahlâkı var ki, vakıf bir yer dendi mi, 
hemen hükmeder. Çünkü. Allah'ın malıdır der. San
ki bütün âlem, cihan, kâinat, Arz ve mâfîhâ Allah' 
in değilmiş de, vakfedilmiş yerler Allah'ın imiş, he
men iki şahitle hükmeder. Koca onbeş bin, yirmi 
bin lira eden bir hanı bu adam gasbetmiş diye, o 
koca hanı elinden aldılar. Kırk, elli, yetmiş, seksen 
adam maişetleri oraya münhasırdı. Şimdi onlar sız
lanıp duruyorlar. İşte Misbah Efendi de ispat eder. 

RAİF EFENDİ i(Erzurum) — Çöp gibi şahit ol
mazsa. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
Evet çöp gibi şahitle yaptılar. Şimdi bu hallere bir 
çare bulunmak icap etmez mi? 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — 
Bazan usul-ü hukukiyycye tatbik eder. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Devamla) 
— Canım Mahâkim-i Nizamiyyeyi kaldıralım da 
Mehâkim-i Şeriyye yapalım. Bu çeşitli Mahkemeleri 
ne yapmalı? Bir vazife, bir selahiyet meselesi çıksın. 
Cünha mahkemesindeki müddeî, müddeâaleyh gibi 
oradan oraya gitsin, ne çıkar bundan? kaldıralım da, 
Mahâkim-i Şeriyye şekline dökelim. Dünyada hiçbir 
devlet yoktur ki, bizim gibi çeşitli Mahkemesi ol
sun. Bir akaar dâvası hem Mahkeme-i Şeriyyede ve 
hem de mahkeme-i nizamiyyede görülüyor. Ticaret 
Mahkemesine bir iflâs dâvası açılır, medyunun ka
rısı, gider, Mahkeme-i Şeriyyede kocasınn aleyhin
de muvâzaaten bir dâva ikame eder. İşte filan yer 
benimdir der, o inkâr eder. İki şahit getirir. Hük
medilir, îlâm-ı şer'î meydana çıkar. Mal, mülk, fi
lan gitti. Alacaklılar meydanda kaldı. Niye Mahke
me-i Nizamiyye de, «bu îîâm-ı Şeriyyeyi tetkik et
mek, benim salâhiyetim haricindedir» der. Bendeniz 
diyorum ki, bir mükemmel Tefrik-i Vazâif Kararna
mesi yapılsın. Mahâkim-i Şer'iyyenin selâhiyeti taay- J 

yün etsin. Hangi dâvaları niyet edecekse, onları ni
yet etsin. Hangi dâvaları göreceklerse, sırf onları 
görsünler. Veyahut hepsini oraya havale edelim. 
Şu teşevvüşten kurtulalım. Bu biçare muhâsmıîni eza
dan, cefadan kurtaralım. Sözüm bundan ibarettir. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Refik-i muh
teremim Artin Efendinin sözleri içinde bazı hakikat-
lar var. Bendeniz de inkâr etmem, fakat bendeniz 
zannediyorum, şu bütçe vesilesiyle burada söyledi
ğim şu sözlerden bir fayda hasıl olmayacak. Dört 
seneden beri Makam-ı Meşihat bize usul-ü muhâ-
kemâta dair bir kanun göndermişti. İki defa tebed
dül etti. Eğer encümen, bunu tetkik eder, Heyet-i 
Umumiyyeye gönderir ve Artin Efendi de bu bapta 
olan vukufunu sırf burada sarf buyurursa ondan bel
ki bir semere çıkar. Yoksa burada müzakerede bü
tün arkadaşlarımız ile beraber iştirak ederiz. Bu, 
zapta geçmekten başka hiçbir neticeye müncer ol
maz. Rica ederim. Böjde vakıfane olacak teklifleri, 
biz, müsmir olacak yerlerde sarf edelim. Şimdi Mec
lisin tatiline meselâ bir saat var. Bu bir saati buna 
sarf etmekten ise, müsaade buyurun da bu bütçeyi 
çıkaralım. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Yok, 
cevap verilsin efendim. 

SAİT EFENDİ (Meşihat Müsteşarı) — Bende
niz de bu iş hakkında bir, iki söz arz edeyim. Ma-
hakim-i Şeriyye, ihka'k-ı hak için değil, iptâî-i hak 
için teessüs etmiş gibidir diye sarf olunan ifâdeyi 
katiyyen reddederim. Öyle değildir. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Umu-
miyyetle reddederiz. 

SAİT EFENDİ (Devamla) — Mahâkim-i Şe
riyye, ahkâm-ı Şeriyye dairesinde hüküm verirler: 
«El-beyyinetü lilmüddei velyeminü alâmen enkere» 
Fazla olarak tezkiye olunur. Tezkiye olunduktan 
sonra Hâkimler tarafından «makbülüşşahâdedir» de
nildikten sonra, onların şahadetine binaen hükmeder
ler. Verilen hükümler kamilen esbabı Şeriyyeye 
müstenittir. Esbâb-ı Şeriyyeye müsteniden verilme
yen hükümler Fetvâhâne-i Âlice nakzolunur. Maa-
hâzâ nâsın ahlâfına tayerân eden fesâddan dolayı 
bazı takyîdata da lüzum görüldü. Bunun hakkında 
bir Usûl-ü Mühakeme-i Şeriyye Kanun Lâyihası 
tanzim edildi. Hattâ evvelki celselerde Konya Me
busları tarafından teklif edilmişti. Meclis fesholundu. 
Meclisin fesholunmasından dolayı yeniden teklif edil
mek lâzım gelir. Onu teklif edeceğiz. İnşallah bu ge
lir, uzun uzadıya teklif edilir. 
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REİS — Efendim, Müsteşar (Beyin ifâdâtını kâfi 
görenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kâfi görül
dü. Heyet-i umumiyyesi hakkındaki müzakereyi kâfi 
görerek fasıllara geçilmesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Birinci Fasıl 
Birinci Bap - İdare-i Merkeziyye 

Maâşât : 
1. Makam-ı Meşihat-ı İslâmiyye ve Müsteşarlık 

maaşı ile Meşihat muhassasatı 348 000 

2. Fetva emaneti 120 000 

3. îdarei merkeziye memurini 3 509 800 

4. Mektebi kuzat 327 600 

5. Eytam dairesi 542 400 

6. Kassamı umumî ve beytülmal ida-
resi 554 400 

7. Meclisi meşayih 33 600 

8. Mileli ecnebiyede bulunan müftü-
1er ile Kıbrıs Kadılığı ve Nekaabet alel 
eşraf 244 200 

9. Müstahdemini müteferrika 504 600 

Birinci faslın yekûnu 6 084 600 
REİS — Söz isteyen var mı? («Hayır») Kabul 

edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi. 
İkinci Fasıl 

Tarik muhassasatı : 
1. Mazulin ve müstahikkini riacli il

miye muhassasatı 1 900 000 
2. Dersi âm ve zeyl meşayihi ve fü-

nunu cedide muallimleri maaşatı 5 301 600 

İkinci faslın yekûnu 6 084 600 
REİS — Söz isteyen var mı? 
SAİT EFENDİ (Babı Meşihat Müsteşarı) — İkin

ci fasılda fünunu cedide muallimleri için zam teklif 
edilmek lazımdır. 

REİS — Fasıl kabul olundu. 

Üçüncü Fasıl 
Levazım : 
1. Meremmet 5 000 
2. İcarat 28 937 
3. Tenvir ve teshin 32 500 
4. Mefruşat 40 000 
5. Kırtasiye ve evrakı matbua 99 000 

Üçüncü faslın yekûnu 205 437 
SAİD EFENDİ (Babı Meşihat Müsteşarı) — Efen

dim, teşkilatı Adliye icra olunduğundan dolayı Ma

hakimi Seriye ayrı odalarda bulunmaya mecbur oldu
lar. Bundan, fasla 62 585 kuruşun zammını teklif 
ederim. («Anlayamadık» sadaları) 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Taşralarda ma-
hakimi seriye ile mahakimi nizamiye vazaifi ayrıldı
ğından dolayı mahakimi seriye için ayrıca yer tedarik 
olunacağından bedeli icarını istiyorlar. 

CEMAL BEY (Kütahya) — Efendim, Maliye Na
zırı olmayınca zam teklifinin kabul olunmamasına ka
rar vermiştik. 

SAİD EFENDİ (Meşihat Müsteşarı) — Bu hu
susta Heyeti Vükelanın da kararı vardır efendim. 

REİS — O halde üçüncü faslı kabul edenler elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

(Dördüncü fasıl okundu) 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Dördüncü faslın 
birinci maddesine eîviye, kaza ve nevahi naip maaşatı 
olarak 198 600 kuruş, ikinci şuhudu aleîhükm mad
desine 36 000 kuruş, üçüncü eytam müdürleriyle ke-
tebe ve Medinei Münevvere tahkikatı seriye kâtibi 
maddesine 88 200 kuruş; dördüncü hademe maddesine 
304 420 kuruş: sonra Akabe'de teşkil olunan kazada 
mahkemei seriye teşkilatı için dördüncü faslın birin
ci maddesine 18 000, üçüncü maddesine 6 600, dör
düncü maddesine 2 520 kuruş; Medinei Münevvere'de 
teşkil olunan taziratı seriye mahakimi aza ve müstah
demini ile ketebe maaşatına... 

HASAN ŞEYBÎ EFENDİ (Mekke) — Yalnız 
Medinei Münevvere değil, Mekkei Mükerreme de. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Hayır efendim, 
yalnız Haremeyni Muhteremeyne 72 000; dördüncü 
faslın üçüncü maddesine 18 000, dördüncü maddesine 
3 600 kuruş zam kabul edlimiştir. Bunun yekûnu 
747 960 kuruş ediyor. Bundan başka olarak, Maka
mı Meşihat, Edirne Vilayetindeki Havsa Nahiyesinin 
kazaya tahvil olunacağından bahs ile tahsisat istiyor. 
Kazanın daha teşkilatı yapılmamış, henüz kuvvede
dir. Tabiî teşkilat yapılırsa, mahkemei seriye için ay
rıca tahsisat verilebilir. Onun için zannederim ki, onun 
şimdiden bütçeye ithaline lüzum yoktur diyorlar. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ben
deniz yalnız şunu söyleyeceğim. Her tarafa nevahi 
nüvvabı gönderildi. Bunlardan maatteessüf istifade 
olunmuyor. Halbuki bunlardan büyük istifadeler et
mek imkânı vardır. Onun için rica ederim, Bab-ı Me
şihat bunları nazarı dikkate alsın, bunlar ne gibi dea-
viyi rüyet edebilecektir, bir talimatnamei mahsus ile 
tayin edilsin. 
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SAİD EFENDİ (Meşihat Müsteşarı) — Bir ni
zamname yapıldı, Babıali'dedir. Yarın, öbürgün çı
kacaktır. 

MEHMET HAMZA BEY (Basra) — Basra Vila
yeti dahilinde birtakım kazalar ve nevahi vardır. Ora
daki ahali Caferi mezhebine salik olduklarından do
layı, gerek oradaki naipler olsun, gerek nevahi naip
leri olsun, vazifeleri yoktur. Bunu Heyeti Muhtereme-
nin nazarı dikkatine arz ederim. Vazifesiz olarak maaş 
alıyorlar. Ahali hiç müracaat etmiyorlar. Yani vila
yetlerin senede iki, üç müracaatı bile yoktur, hususen 
kazalarda... 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Ahali 
Caferiye mezhebine mensup olduğundan dolayı mı? 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Azi
zim, siyaseten lazımdır. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Hakkı 
saltanatı tecelli ettirmek için elzemdir. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ben
deniz bu faslın üçüncü maddesi hakkında söyleyece
ğim. Müsteşar Efendi Hazretlerinden bir şey soraca
ğım. Geçen sene İlmiye bütçesi müzakere edilirken, 
bendeniz takdim ettiğim bir takrir ile münasip bir ka
nun layihasını bir an evvel ihzar edip Meclise gönde
rilmesini teklif etmiştim. Bu hâlâ gelmedi. Ne oldu, 
bu bapta lütfen izahat versinler. 

SAİT EFENDİ (Meşihat Müsteşarı) — Efendim, 
evvelâ evvelki Mebus efendiye cevap vereyim. Maaş 
tahsis olunan Nüvvab, vuku bulacak iş'ar-ı mahal
lî üzerine tayin olunup lüzumsuz olanları da ahar 
mahalle tayin olunur. Bu itibarla Nevahi Nüvvabı-
na lüzum yoktur demek pek muvafık olmaz, çünkü 
Merkez-i Kazaya oniki saat mesafede bulunan bir 
Nahiyeden bir izinname almak için Merkezi Kaza
ya kadar gitmek lâzım geliyor. Bazı deavi için de 
lüzum vardır. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Tah-
rir-i terikat için de faydası vardır. 

SAİT EFENDİ (Devamla) — Evet efendim, 
tahrir-i terikat için de lüzum vardır. Maahaza, bun-

larm vazaifi hakkında bir talimatname kaleme alın
dı, müzakere olundu, yakında İrade-i Seniyyeye ik
tiran edecektir ve bunlar da o zaman suret-i matiu-
bada tanzim edilir. Nizamnamesi de tanzim edilmiş
ti, ŞÛra-yı Devlete gitti. Şûra-yı Devlet, onun ka
nun ve nizam kısımlarını tefrik ediniz, kanun olan 
kısmı kanun olsun, ve nizam kısmı da nizam olarak 
çıksın dedi. Biz kanun olan kısmını çıkardık, Şû
ra-yı Devlette derdest-i müzakeredir, nizam kısmını 
da göndereceğiz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ben
deniz, Müsteşar beyefendi hazretlerinden rica ede
cek idim ki, gelecek seneyi, ki bütçemizin tetkiki es
nasındaki Mahakim-i Şer'iyyenin rü'yet etmekte ol
duğu deavinin gerek müddet-i faslına ve gerek adet
lerine dair bir istatistik getirsinler. 

SAİT EFENDİ (Devamla) — İnşallah getirece
ğiz efendim. Hatta bu sene tanzim etmek için ma
hallerinden istihsal-i malûmat ediyoruz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ara
bistan'a giden Nüvvabin, maatteessüf ekserleri Arap
ça bilmiyorlar, bu başka nıemuriyyetlerc kıyas ola
maz. lhkak-ı hak ve temin-i adalet için Arabis-
tana giden Nüvvabin Arapçaya vukufları zaruridir. 
Binaenaleyh, Meşihat-ı Aîiyyenin nazar-ı dikkatle
rini celbederim. Şimdilik bu kadarla iktifa ederim. 

SAİT EFENDİ (Devamla) — Mahakim ve Hük-
kam-ı Şer'iyye hakkında bir nizamname kaleme alın
mıştır, derdest-i müzakeredir. Mahakim-i Şer'iyye
nin ıslahı için ne gibi esasları nazar-ı dikkate alın
ması lâzım ise hepsini dercettik. 

REİS — Efendiler Pazartesi günü yine bütçele
rin müzakeresine devam edeceğiz. Bir de, maîûm-u 
âliniz, kabul edilen istizah takriri var, Yemen me
selesi var. Hükümet gelirse o da ruznameye dahil
dir. 

Ekseriyet olmadığından Meclise nihayet veriyo
rum. 

Hiiam-ı İçtisna 
Saat : 5.25 
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