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REİS 

B İ R Î N C Î GELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Ragıp B. (Kütahya). 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu, müzakereyi küşadediyorum. Zaptı sabık okunacak (Okundu). 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-
inikat zabtı sabık hulâsası kıraat ve tashihan ka
bul olundu. Erzurum Mebusu Durak B,ey tara
fından verilecek izahatın Pazartesi günü bir cel-
sei hafiyede itası ve İkinci İnönü muzafferiyeti 
münasebetiyle mevrut telgraflara cevap yazılma
sı tensip olundu, Tebdilihava alacak olan zâbitana 
harcırah verilmesi hakkındaki kanunun tesrii 
müzakeresine dair Heyeti Vekile Riyaseti tezke
resi kıraat ve mezkûr kanun ruznameye ithal 
olundu. Tokad Mebusu Rifat Beyin vilâyatta 
bir intihabı memurin encümeni teşkiline dair 
takriri Dahiliye encümenine, Bolu Mebusu Dr. 
Fuat Beyin Ereğli - Ankara ve Aydın Mebusu 

Esat.Efendinin Denizli - Muğla yollarının turu-
ku umumiye meyanma ithali hakkındaki teklif
leri Nafıa Encümenine; Van Mebusu Hasan Sıd-
dik Beyin, Van Şehrinin tahribedilmiş olan su 
yollarının tamirine dair takriri Muvazenei Ma
liye Encümenine, Şahadetnamesiz dâvavekille-
rı hakkındaki teklif, Adliye Encümeni mazbata
sı mucibince Adliye Vekâletine havale olundu. 
Abdülkadir Kemali Beyin Hükümet istikrazatı-
na ve Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Tecili Mü-
cazat Kararnamesine dair tekliflerinin reddi 
hakkındaki encümen mazbataları kabul, Kas
tamonu İstiklâl Mahkemesince tekrar firarına 
talikan idama mahkûm edilmiş olan Osman hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası kabul olu
narak teneffüs için celse tatil olundu, 
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İkinci celse dair lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçilip 

heyeti umumiyesi (32) ret ve (7) müstenkife kar
şı (137) rey ile kabul olunarak Pazartesi günü 
içtima edilmek üzere saat (6) da celseye nihayet 
verildi. 

1 1 . I V . 1337 
Reisievvel Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Ziya Hurşit Feyyaz Âli 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-
inikat ordunun ilbas, iaşe ve maaşatma dair 
Karahisar Mebusu Ömer Lûtfi Beyle Şükrü 
Efendinin sual takrirlerine Müdafaai Milliye Ve
kâletinden mevrut tezkerei cevabiye kıraat olu
narak Müdafaai Milliye Vekilinin huzuriyle mü
zakere edilmek üzere tehir olundu. Siird Me
busu Salih Efendinin Bitlis Vilâyetindeki bâzı 
köprülere ve Ergani Mebusu Emin Beyin, 
Mezrâa - Erzurum tarikma dair takrirlerine Na
fıa Vekâletinden ve Dersim Mebusu Aodülhak 
Tevfik Beyin, Hâkimi münferit teşkilâtına dair 
sual takririne Adliye Vekâletinden cevaben mev
rut tezkereler kıraat olunarak kâfi görüldü. Bi-
lâhara Şimendifer Naklive Tarifesinin tezvidine 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var 
im? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Hükümet istikrazı denmiş. Halbuki Hükü
met ikrazı için söylendi. 

REİS — O yolda tashih ederiz, başka müta
lâa var mı? (Hayır sesleri). Zabtı sabık tashih 
veçhile kabul edildi. 

6. — İSTİZAHLAR 

1. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efen
dinin. Maliye Vekili Ferit Beyin, vazifei vekâlete 
ait hilafı usıd muamelâtına dair istizah takriri 

REİS —- Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 
Efendinin Maliye Vekâletinden istizah takriri 
var, okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maliye Vekili Ferit Beyin vazifei vekâlete 

ait muamelâtta iltizamettiği kanunşikenane ve 
cüretkârane muamelâta artık bir nihayet veril
mesi zamanı gelmiş ve geçmiştir. Evvelâ müd
deti hulul etmiyen düyunat ashabını tevkif ve 
kuvvei musallâha ile tazyik etmek suretiyle tah
sile ;kıyam eden muhasebeciden vâki olan şikâ
yete karşı muhasebecinin maaşına zammetmek 
suretiyle mukabele etmiştir. Saniyen hiçbir 
kanun ve karara müstenit olmıyarak Ağnam 
Resminin elli kuruştan tahsiliyle emaneten kay
dedilmesi hakkında muhasebeciliklere gayrika-
ııuni tebligatta bulunmuştur. Salisen sureti 
merbut olup Eskişehir ve Kütahya muhasebeci
liklerine çektiği telgraf - ki kıraatiyle keyfiyet 
müsteban olacaktır - gerek Meclisten ve gerek 
Heyeti Vekileden bir karar alınmaksızın ve Mü
dafaai Milliye Vekâletinden dahi re'sen lüzum 
gösterilmeksizin yalnız kendi reyi hodiyle ve 
Müdafaai Milliye Vekâletine de teklif etmek 
suretiyle Eskişehir ahalisi gibi fedakâr, tekâlifi 
emiriyesinden başka ikraz ve iane suretiyle her 

bâr hizmeti vatanpervTeranesini ifadan geri dur-
mıyan ve büyük Millet Meclisinin mükerreren 
teşekküratma mazhar olan bir halka karşı dük
kânlarda basma ve patiska gibi eşyaya varınca
ya kadar hiç bir yerde tatbik edilmiyen tekâlifi 
harbiye ve vazıyed usulü vâsi bir mikyasta tatbi-
ka ve bu suretle halkı ızrar ve şimdiye kadar 
şikâyet nedir bilmiyen halkı şikâyet ve hoşnut
suzluğa şevke sebebiyet vermiştir. Vekil Be
yin anifülbeyan ahvali icrası, halkı ve efkârı 
umumiyeyi hiçe sayarak ötedenberi tanıdığımız 
şahsi cüretkârlık mjdır? Yoksa bir kanun ve 
karara iktiran etmiş midir? Keyfiyetin Maliye 
Vekili Ferit Beyden istizahını teklif ederim. 

11 Nisan 1337 
Eskişehir Mebusu 

Abdullah Azmi 

(Kabul sesleri). 
ABDULLAH AZMİ E l (Eskişehir) — Mer

butu okunsun. 
REİS — Merbutu okunacak. 
Maliye Vekâletinden yazılan tezkere sureti

dir : 

Eskişehir ve Kütahya Muhasebeciliklerine 
Muamelâtı nakdiye ihtiyacının temini için mu-

bayaat suretiyle muamele icrasına zaman bulunma
dığı cihetle gerek mültezimin ve gerek aha
li yedinde bulunan buğday, arpa, ot, saman, da-

— 445 — 
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var ve saireye bilâhara tediyat icra edilmek 
üzere acilen vazıyed edilmesi Müdafaai Milliye 
tarafından tasvip ve talep olunduğundan Cep
he kumandanlığının göstereceği lüzum üzerine 
eiheti askeriye ile müştereken derhal vazıyed 
edilerek usul ve kanununa tevfikan vazıyed 
edilen levazıma fiyat takdir edilerek musad-
dak senedin badehu tediye edilmek üzere ashabı 
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yedine itası ve alman levazım miktariyle baliğ 
olduğu miktarın inbası. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Maliye Vekili Bey 
doğru söylemiş, vazifesini yapmıştır. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, müza
kere etmiyoruz. İstizahı Meclise arz edeceğim. 
Efendim, istizah takririni kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul edildi. 

7. — MUHTELIF EVRAK 

1, —• İkinci foıönü muzafferiyeti münasebe
tiyle muhtelif mahallerden mevrut tebrik telgraf
ları 

REİS — İkinci İnönü muzafferiyeti münase
betiyle mevrut, tebrik telgrafları var, okunacak. 

Erzurum Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, 
Alâiye • Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, 
Vezirköprü Belediye Riyasetinden, Niksar Bele

diye Riyasetinden, Besni Belediye Riyasetin
den, ferbaa Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, 
Niksar Kaymakamlığından, Sivas'ta Mahkemei 
Temyizden, Aziziye Kaymakamlığından, Kır
şehir Belediye Riyasetinden, Şemmer Aşireti 
rüesasmdan Iclülbadir'den, Mudurnu Mü
dafaai Hukuk Cemiyetinden, Diyarbekir'de Ah-
dilıraki Murahhası Sait Sabit imzasiyle, 

REİS — İcabeden. cevaplar yazılacaktır. 
(Muvafık sesleri). 

8. — MAZBATALAR 
1. — Lâzistan Mebusu Osman Beyle refiki

nin, Rize - Erzurum tarikinin inşası hakkında 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/254) 

REİS — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Ri
ze - Erzurum tarikinin turukıı umumiye meya-
nına ithali hakkındaki teklifin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni Mazbatası var. 
(Nafıa Encümenine sesleri). Nafıa Encümenine 
havale edildi. 

2. — Aydın Mebusu Esat Efendinin, ihracat 
Rüsumu Kanununun ilgası hakkında teklifi ka: 

nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/255) 

REİS — Aydın Mebusu Esat Efendinin İh
racat Resmi Kanununun ilgası hakkındaki teklir 

finin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var. Tensip buyurusanız İkti
sat ve Muvazenei Maliye encümenlerine havale 
edelim. (Kavanini Maliyeye de sesleri). 

3. >— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyle rüfekasının, İmalâtı harbiyede çalışan us
talarla mütehassıs zâbitana cephe zammı itası hak
kında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/256) 

REİS — İmalâtı harbiye tezgâhlarmdaki ame
le ve ustalara cephe zammı itası hakkındaki Ab
dülkadir Kemali Beyin teklifinin şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
var, Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale edelim. (Münasip sesleri). 

4. — Amasya Mebusu Hamdi Beyin, Amasya'-
daki Şefkati Islâmiye Yurduna muavenet hak
kındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/252) 

REİS — Amasya Mebusu Hamdi Beyin, 
Amasya'daki Şefkati İslâmiye Yurduna muave
net icrası hakkındaki teklifinin muvafık olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, tensip 
buyurursanız Muvazenei Maliyeya havale edelim. 
(Münasip sesleri). 

5. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
kıptilerin iskânı hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/260) 

REİS — Operatör Emin Beyin, kıptilerle 
aşairi seyyarenin iskânları hakkındaki teklifi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var, Dahiliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

446 
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6. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, kuma

rın men'ine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/261) 

1337 
RElS 

C : 1 
— Muş Mebusu Abdülgani Beyin, ku

marın men'i hakkındaki teklifinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası... Adlive Encümenine havale edelim. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
kumarın men'ine dair teklifi kanunisi (2/278) 

. RElS — Yine kumarın meri'i hakkında, rü-
fekadan diğer bir zatın da bugün verilmiş bir 
teklifi var. Bununla tevhit ederiz. (Evet ses
leri). 

7. — Saruhark Mebusu Refik Şevket Beyin, 
Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebinden mezun 
olanlar hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/258) 

REÎS — 17 Şubat 1330 tarihli kanun muci
bince Harbiye Mektebine dâhil olan ihtiyat zâ-
toitanınm sınıfı muvazzafa nakilleri hakkındaki 
Refik Şevket Beyin teklifinin muvafık olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Mü-
dafaai Milliye Encümenine gönderiyoruz. 

8. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Ni
sabı Müzakere Kanununun* ikinci maddesinin 
tadili hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/247) 

REÎS — Bitlis Mebusu Ziya Beyin, Nisa
bı Müzakere Kanununun ikinci maddesinin ta
dili hakkındaki teklifinin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Tensip buyurursanız 
zaten ruznamei müzakeratımızda nisabı müza
kere hakkında teklifi kanuni mevcut olduğun
dan onunla tevhit ederiz. (Muvafık sesleri). 

9. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, ilmî cereyanları lisanımıza nakil 
için her vekâlete iki bin lira tahsisine dair tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/249) 

RE IS — Abdülkadir Kemali Beyin, asarı 
ilmiyei garbiyeyi tercüme için her vekâlete 
iki bin lira itası hakkındaki teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, okunacak: 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Dünyanın ilmî cereyan ve irfanını lisanımı

za nakletmek üzere her vekâlete ikişer bin lira 

tahsisat verilerek birer nakli irfan encümen
leri teşkili lüzumuna dair Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali Beyin, Encümenimize mu-
havvel teklifi kanunisi nabemevsim olarak ya
pılmış bir teklif mahiyetinde olmakla şayanı 
müzakere görülmiyerek Encümenimizce reddine 
karar verilmiştir. 

26 Mart 1336 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esat Süleyman Sırrı 

Kâtip namına 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Meclise takdim ile teklif ettiğim kanun lâ
yihasında nakli irfan serlevhasını koyduğum 
zaman bunda ısrar etmiyeceğimi arkadaşlarım
dan birkaçına söylemiştim. Bu teklifi böyle 
ceffelkalem reddetmek, zannederim ki Meşru
tiyetten beri yapmak mecburiyetinde olduğu
muz şeyi yapmıyacağız demektir ki bu doğru 
olamaz. Ben zannediyorum ki; memleketin 
hiçbir meslek erbabı kendi mesleki hakkında 

, lâzımgelen tetebbuatta bulunmak için asarı îs-
lâmiye, asarı şarkiye ve garbiyeden hiçbirisini 
eline alıp okumak imkânını göremiyor. Çün
kü bu esasların lisanımıza nakli imkânı düşü
nülmemiştir. Meselâ maarif hakkında (13) se
neden beri sabit bir siyaset takip edemediği
mizin sebebi maarifimiz hakkında eslâfm ne 
tarz takibettiğine dair esaslı bir fikre sahip 
olmadığımızdan ileri gelmiştir. Sonra teşkilâtı 
adliyeyi muntazam bir surette vücuda getire
mediğimizin yegâne sebebi. Bence yegâne sai
kı, adliye teşkilâtı hakkında, adliye hususatı 
hakkında, adaletin tatbiki hususunda başka 
milletlerin neler yaptığına dair malûmatımızın 
olmamasıdır. Keza dahiliye ve zabıta işlerin
de ademi muvaffakiyetimizin yegâne müessiri, 
yegâne sebebi, bu işler hakkında ihtisası kâ
mil erbabının lüzumu kadar bulunmamasıdır. 

— 447 — 
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Binaenaleyh böyle, ceffelkalem reddedilmesi 
ieabeden mesailden olmadığı için bunun ehem
miyetle nazarı dikkate alınmasını ve kabul bu-
yurulmasını rica ederim. 

REİS — Lâyiha Encümeni Mazbata Muhar
riri izahat verecek mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — izaha
ta hacet yok, Abdülkadir Kemali Beyin takri-
rindeki esbabı mucibe mazbatası izah edildi. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, bizim her şeyden evvel ilme, fikre ihtiya
cımız var, bu şüphesizdir. Bu ihtiyaç islâm âle
minde ta eski zamanlarda bile pek güzel takdir 
edilmiş, nitekim tazminatı harbiye yerine, bin
lerce altın almak yerine, kütüphaneler alan 
halifeler gelmiştir, fakat bugün her vekâlet ken
disine birtakım paralar tali sis ettirerek güya ki
tap telif ve tercüme ettirecek kabiliyet ve mev
kide midir? Memleketimizde maarifi en ziyade 
temsil eden şurada gördüğünüz Maarif Vekâle
ti yok mu, efendim, bir Telif ve Tercüme En
cümeni vücude getirdi. Encümen azaları muh
teremdir, Onların kifayeti ilmiyeleri hakkın
da söz söylemiyeceğim. Yalnız, bu hususta ka
bul edeceğimiz tahsisat heder olacaktır, yazıktır. 
Şarl Teksiye'nin (Asie Mineure) nam kitabını bir 
zata tercüme ettiriyorlar. Bu zat muktedir, Fran-
sızcayı iyi biliyor. Fakat Anadolu'dan bir ka
rış yer tanımıyor. Bu kitabı bendeniz de gör
düm, birçok ormansız yerlerde orman, acı göl
ler tatlı olarak gösterilmiş. Türkler aleyhinde 
ağzma gelen her şenaat yazılmış. Allah rah
met etsin, Hammer'i A,ta Bey tercüme etti. Böy
le sahibi kifayet, sahibi ilim adamlar getirilmi
yor efendiler. Vekâlette bir adama yüz bin va
zife veriliyor. Bilmem, vekâlette müdiri umu
mi, sultanide muallim, darülmuallimatta ko
münistlik propagandası yapıyor. (Handeler). 
Daha kitabın baştarafı tercüme edilmeden ve
kâletinden avans alıyorlar, parasız kaldığı va
kit, bir destan yaz, sana para verelim, diyorlar. 
O da bir destan yazıyor, (2 500) ü dercep edi
yor. İşte bizim telif ve tercümelerimiz böyle olur. 
Bunların reisi hakkında bir şey söylemiyorum. 
Samih Rifat Beyin kifayeti ilmiyesini biliyorum. 
Fakat etrafında toplanan adamların, fikrimce 
iktidarı ilmîleri kâfi değildir. Fakat Rifat 
Beyden bahsetmem. 

REİS — Besim Bey, eşhastan bahsetmeyiniz, 
muhtasar söyleyiniz. 
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BESİM ATALAY B. (Devamla) — Efendim-, 

şahıslara olan hürmetimi söylüyorum. Pekâlâ, 
muhtasar söyliyeyim. Meydanda bir misal var. 
işte Maarif Vekâleti efendim, isterseniz aranız
dan bir heyet ayırmalı, tercüme edilen kitap
lar meydanda, tarih tercüme ediliyor, Farisicc 
bilmeli, Arapça bilmeli, Şarkın irfanına, Garbın 
ilmine vâkıf olmalı efendiler, o kitabı tercüme 
edecek adam hakkiyle tercüme etmeli, milletin 
parasını da hakkiyle almalıdır. Tercüme, gayri-
müstait ellere, nâehil ellere verilecek olduktan 
sonra hiç lüzumu yoktur. Şu kürsüden, kitaba 
lüzum yoktur, demekten müteessirim. Fakat ne 
yapayım ki henüz ehli yoktur, biz evvelâ mü-
dafaai memlekete ait olan vazifeyi yapalım, on
dan sonra ilim hayatına girdiğimizde bu gibi 
şeyleri düşünelim. (Doğru sesleri). 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, Be
sim Ata!ay Beyin sözlerini ikiye ayırmak lâzım-
gelir : Birisi; Maarif Vekâletinde teşekkül etmiş 
olan Telif ve Tercüme Encümeni ve orada bu
lunan zevatın kifayetsizliği meselesi. Diğeri ve 
bence en mühim olanı; bugün telif ve tercüme
ye lüzum var mı, yok mu? meselesidir. İhtiya
cımız olmadığını ispat etmek için buyurdular 
ki : Evvelâ memleketi kurtaralım. Halbuki bu
nu Besim Beyden - ki kendisi maarifçidir - bek
lemezdim. İlim ve irfan için zaman yoktur. 
Her zaman ilim ve irfan için çalışılmalıdır. Bili
yorsunuz ki her kes mektepten okur çıkar. Çık
tıktan sonra unutur. Ondan sonra mesleki ne ise 
onu takibedecek elinde kitabı yoktur. Bu husus
ta şimdiye kadar hiç bir şey yapılmamıştır. İs
tanbul'da yapılan - maatteessüf eğer doğru ise -
telif ve tercümede menafii şahsiye itibariyle 
alelade bir zemin tutulmuştur. Fakat esasen 
memleketin telif ve tercümeye ihtiyacı vardır. 

Müsaadenizle bir şey arz edeceğim : Harbi 
Umuminin bidayetinde İngiltere'de idim. İngi
lizlerin hazinei irfanının ne kadar yüksek oldu
ğunu anlatmak için Amerikalılarla İngilizler ay
nı lisanla tekellüm etmeleri itibariyle (200) 
milyonluk bir kitle bunların hazinesini dolduru
yor. Böyle olduğu halde Harbi Umuminin ilâ
nı üzerine beynelmilel mukavelâtm muvakka
ten hükümden sükutundan İngilizler istifadeye 
koyuldular. Alman kitaplarını tercümeye baş
ladılar. Buna karşı bir hakîm diyordu ki; bu, 
doğrudan doğruya hırsızlıktır. Çünkü bir kitap 
ne milletin, ne Hükümetin malıdır. Ancak sa-
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bibinin malıdır. Binaenaleyh hakkı telif sahi
bine verilmediğinden dolayı yapılan tercümele
re hırsızlık diyor, ve bunun men'ini talebediyor-
lardı. İngilizlerin irfanen fevkalâde zenginliği 
- ki bizimle kaibili kıyas değildir - olmasına r ağ 
men şimdi hakkı telif ve tercümeden istifade 
etmek için hattâ hırsız denilmeyi bile göze al
dırdılar. 

Efendiler, biliyorsunuz ki, Sevr Muahede
sinde hakkı telif için bir kayıt koydular. Çünkü 
bizim ilmen, irfanen yüks'elmemizi istemiyorlar 
ve istemiyeceklerdir de, şimdi öyle zannediyo
rum ki, bize Avrupanmkiler lâzımdır. Şarkm-
ki bizimdir, ne zaman olsa tercüme edebiliriz; 
bastırabiliriz. Yalnız evvelce yaptıkları gibi; 
Yahya Efendi Divanı, Hersekli Arif Hikmet 
Bey Divanı gibi olmamalı. Avrupanın muhtaç 
olduğumuz ilim ve irfanına ait asarı, bu ilim ve 
irfana agâh erbap varsa, çalakalem tercüme 
etmek ve en fazla erbabına parayı vermek lâ
zımdır. Ve hattâ bugün mümkünse beşer nüsha 
olarak tabı olunsun. Yalnız tercümesini elimize 
almış olalım. 

Efendiler, ilim ve irfan sahası malûmdur. 
Yarın hiçbirimiz bir kitaba iki bin lira hakkı 
telif vererek satınalıp, tercüme edip bastırma
yız, memlekette, ilim ve irfan yoksulluğunu bu 
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suretle idare 'etmiş oluruz bendeniz de Abdülkâ-
dir Kemali Beyin teklifini kabul etmiyorum. 
Maarif Vekâletinin vazifesidir. Maarif Vekâ-
letindeki encümeni teşkil eden zevat ehil olmalı, 
hattâ İstanbul'da varsa getirmeli ve bugünkü 
vaziyetinden istifade ederek hakkı telif ve ter
cüme vermeksizin muhtaç bulunduğumuz asarı 
ilmiyeyi tercüme etmeliyiz ve bastırıp hak sa
hibi olmalıyız. 

REİS — Efendim, söz alan, arkadaşlarımız 
var, müzakerenin kifayetine dair takrirler de 
verildi. (Müzakere kâfi sesleri) Müzakereyi kâ
fi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere 
kâfi görüldü. Reyinize Lâyiha Encümeninin 
mazbatasını arz edeceğim; mazbata reddi mute-
zammındır. (Hayır hayır sesleri) Müsaade bu
run efendim. Lâyiha Encümeni mazbatası kabul 
edilmezse, teklifi kanuni ait olduğu encümene 
gönderilecektir. Lâyiha Encümeninin- mazbata
ca nı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Ellerinizi indiriniz. Lâyiha Encümeninin mazba
tasını kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar. 
Lâyiha Encümeninin mazbatası kabul edildi. 
(Gürültüler). 

Efendim, Lâyiha Encümeninin mazbatası 
kabul edildi. (Doğru doğru sesleri). 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELATI 

1. — Karahisan Sahib Mebusu Mustafa Hu
lusi Efendiye mezuniyet itasına dair Divanı Ri
yaset karart. 

REİS — Karahisan Sahib Mebusu Mustafa 
Hulusi Efendi, Karahisan Sahib'in düşmandan 
istirdat ve istihlâsı münasebetiyle bir ay mezuniyet 
verilmesini talebediyor. Divanı Riyaset de bir ay 
mezuniyeti tasdik ediyor. Divanı Riyasetin tas
vibi veçhile Mustafa Hulusi Efendiye bir ay 
mezuniyet itasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

2. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Mapavri 
Nahiyesinin kazaya tahviline dair teklifi kanu
nisi (2/276) 

REİS — Lâzistan Mebusu Osman Beyin 
(Mapavri) Nahiyesinin kazaya tahviline dair 
teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
dinin, şehit zâbitan ve efrat ailelerine ait vergi 
borçlan ve aşar rüsumunun bu seneye ait olmak 
üzere tahsil edilmemesine dair teklifi kanunisi' 
(2/277) 

REİS — Abdülhalim Çelebi Efendinin şehit 
zâbitan ve efrat ailelerinin Hükümete olan 
borçlarının bu sene tecil edilmelerine dair tek
lifi kanunisi var; Lâyiha Encümenine haval'e 
ediyoruz. 
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5. — TAKRİRLER 

1. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
dinin, Ankara'da kapalı çamaşırhaneler inşasına 
dair takriri 

REÎS — Abdülhalim Çelebi Efendinin, An
kara 'da kapalı çamaşırhaneler inşası hakkında
ki takriri var; teklifi kanuni mahiyetinde de
ğildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bele
diyeye. 

REÎS — Tensip buyurursanız Dahiliye Ve
kâletine havale edelim. Dahiliye Vekâletne ha
valesini tensip buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsınlar. Dahiliyeye havale edildi. (Sıhhiyeye 

1. — Harcirah Kararnamesinin onuncu mad
desinin tefsir edilmeline dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Harcirah Kanununun tefsiri lüzu
muna dair. Divanı Riyaset kararı var, o oku
nacak 

Divanı Riyaset kararı 
İstanbul'dan gelen bâzı memurin aileleri 

için harcirah itası lâzımgelip gelmiyeceği gö
rülen lüzuma mebni Riyasetçe ledette-
zekkür Harcirah Kararnamesinin onuncu 
maddesinin birinci fıkrasında aile mas
rafı şunlara verilir : Daimî memuriyet
lerle bir tarafa gönderilenlerden yahut 
merkezi memuriyetini tebdil edenlerden mahalli 
memuriyeti cedidelerine nakledilecek ailesi bu
lunanlara ilââhiri... ve on dördüncü maddenin 
fıkrai ulâsmda dahi (Aile masrafı ailenin hini 
naklinde verilir). Şeklinde muharrer olan metni 
kanundan anlaşılan mâna ve ruha göre İstanbul 
ve sair mahallerde bulunan zevattan tâyin edil
dikleri memuriyetlere emri tâyinleri tebliğ edil
diği mahalden mevkii memuriyetlerine kadar 
kendilerine ve ailelerine harcirah itası tabii 
ise de Anadoluya iltihak eyledikten sonra her 
hangi bir memuriyete tâyin edilenlerle hidematı 
umumiyede istihdam olunmak üzere Alelıtlak 
davet edilen ve Anadoluya muvasalatından son
ra emri tâyini icra ve tebliğ kılınan memurlara 
ve ailelerine harcirah itası lüzumu kanunisinde 
tereddüd edildiğinden Harcırah Kararnamesinin 

de sesleri). 
REÎS — Sıhhiyeye de tebliğ ederiz efendim. 

, 4. — Kütahya Mebusu Betim Aialay Beyin, 
Ecnebi ismi taşıyan şehir adlar%nvn tebdili hak
kında teklifi kanunisi (2/279) 

REÎS — Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin, gayrimrllî şehirler isimlerinin tebdiline dair 
teklifi .var. Teklifi kanuni mahiyetinde olduğu 
için Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bu, Mecalisi Umu-
miyeye ait vezaiftendr. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Evvelce 
böyle bir şey vardı yarı kaldı, itmam edilmedi. 

mezkûr onuncu ve on dördüncü maddelerinin 
siyyanen tatbikini temin için meselenin tefsiri 
lüzumunun Heyeti Umumiyeye arzına karar ve
rildi. 

9 Nisan 1337 , 
Büyük Mllet Meclisi Reisisanisi 

Dr. Adnan 

REÎS — Tensip buyurursanız Kavanini Ma
liye Encümenine gönderelim, bilâhara Encüme
nin mazbatası üzerine müzakere ederiz. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Divanı 
Riyasetin; istanbul'dan gelen,, memurin aileleri 
hakkında böyle bir tefsir hakkı var mıdır? Ne
reden böyle bir hakkı vardır? Anlıyamıyorum. 
Divanı Riyasete, tefsir hakkı nereden verildi? 

REÎS — Efendim, Divanı Riyaset tefsir yap
mıyor. Mclise ait bir meselenin tatbikini hâmil 
olan müşkülât ' dolayısiyle tefsiri Meclise arz 
ediyor. Tefsir dermeyan "etmiyor; Meclisin tak
dirine bırakıyor. 

HASAN B. (Trabzon) — Bunun muhtacı tef
sir olduğuna bir karar verilmedikçe tefsir hak* 
kında muamele icrasına kalkmak doğru değil
dir. Bakalım Heyeti Umumiye bu maddei kanu-
niyeyi muhtacı tefsir görüyor mu? (Ret sesleri). 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Bu me
sele Memurini Devlete ait olan bir meseledir. 
Divanı Riyaset nasıl bundan bahseder? 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, Müsaade 
buyurun, istanbul 'dan gelen "efendiler iki kısım 
üzerine' geliyor: Bir kışımı, burada lüzum görü-

4. — TEZKERELER 
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lerek geliyor veyahut lüzum görülmeksizin; pek 
yakın hısım, akraba ve ahibbası buraya geliyor, 
bir memuriyete tâyin olunuyor ve memuriyete 
tâyin olunduktan sonra ona telgraf veriyor ve 
telgrafta diyor k i : Sen filân yerde filân me
muriyete tâyin olundun; gel diyor... Kanunen 
buna harcirah verilebilir. Fakat ikinci bir kısım 
var ki, istanbul'da arayan, soran olmamış; 
orada karnı acıkmış, burada bir memuriyet al
mağa kendiliğinden gelmiş, burada gezmiş, do
laşmış, bir memuriyet almış ve memuriyet al
dıktan sonra da ailesini getirtecek oluyor ve di
yor k i : Benim ailem İstanbul'dan gelecek veya 
geldi, bunlara harcirah verin ve ben de İstan
bul'dan geldim ve buraya geldikten sonra bir 
memuriyete tâyin olundum madem ki, öyledir, 
bana da harcirah veriniz diyor. Bizim vekillerin 
bolca sıemahatini görünce her daire elini, avu-
cunu açıyor, altı ay evvel İstanbul'dan gelip de 
aramış, taramış memuriyet bulmuşlar. Böyle pek 
çok Meclis dairesinde de efendiler, Meclis dai
resinde bulunan memurlardan bu kabil memur
lar var. 

Bunlar diyorlar k i : Biz İstanbul'dan geldik. 
Burada bir memuriyete tâyin olunduk; şu hal
de başka dairelerin verdiği gibi bize de ve aile
lerimize de harcirah verin diyor; idareyi tazyik 
ediyorlar. İdare de meseleyi Divanı Riyasete 
arz ediyor, Divanı Riyaset şaşıyor: Başka dai
relere bakıyor, Vekil Beyefendilerin semahatı 
çok .... İstediklerine istedikleri kadar veriyorlar... 

Bu-dairedeki memurlara gelince • Bunlar da 
diyorlar ki; mademki başka dairelerde memurla
ra böyle harcırah veriliyor; siz de öylece bize ve
rin.... 

Rica ederim efendiler; şu kanunda tefsir ik
tiza edecek bir şey varsa tefsir edelim; memur ol
madan buraya gelmiş ve buradan tâyin edilmiş j 
olanlar; bize de ve gelecek ailemize de harcırah 
verin diyorlar, başka daireler veriyor, burası 
da versin diyorlar efendiler. Şu halde tefsire 
ihtiyaç var mıdır? Zannederim ki, tefsire ihti- î 
yaç yok. Bu kabil olan memurlar harcırah ala
maz. Mesele budur. (Alamaz sesleri). 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, Harcırah 
Kararnamesi Divanı Riyasetçe muhtacı tefsir gö
rülmüş. Tefsir; ibaresi, mânası, medlulü, tama-
miyle anlaşılmıyan şeyler içindir. Bu mevaddı 
kanuniye hakkında varit olabilir. Bendeniz 
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Harcırah Kararnamesinin zikredilen maddele
rinde muhtacı tefsir hiçbir şey göremiyorum ve 
bu maddeler çok zamandan beri, bilhassa Divanı 
Muhasebatça tetkik edilmiş ve sarahati lâzime-
sinden hiçbir şüphe kalmamak için memurinin 
ne suretle harcırah alması lâzımgeleeeği vaktiyle 
halledilmiş bir meseledir. Şunu arz edeyim ki, 
meselede iki nevi harcırah mevzuubahistir. Biri 
memurun kendi harcırahı, diğeri aile harcırahı... 
Aile harcırahı memurinin harcırahının fer'idir. 

Esasen memur harcıraha nasıl kesbi istihkak 
ederse onun ailesinin de harcırahı ona tâbi olur. 
Malûmu âlileri olduğu üzere bir memur memuri
yete tâyin edildikten sonra mehalli memuriyeti, 
tâyin edildiği bir yerden başka bir yer ise, bu
lunduğu mahalden gideceği mahalle kadar, evve
lâ mesafenin uzaklığına göre harcırah Kararna
mesine tevfikan hesabedilip harcırahı tesviye edi
lir. Eğer o memur ya tesadüfen ve hattâ mezu-
nen tâyin edildiği • mahalli memuriyette buluna* 
cak olursa, ama ne suretle ve ne sebeple olursa 
olsun, ister esbabı hususiyeye müstenit olsun, 
ister esbabı resmiyeye mütaallik, mezuniyeti res-
miyeye müstenit bulunsun, hattâ Mebusanı Ki
ram harcırahı da böyledir. O adam başka yer
den oraya gidecek değildir ki, harcıraha kesbi 
istihkak etsin. Binaenaleyh, Efendi Hazretleri
nin izah ettikleri gibi, ya meşagili zatiyesini ve
ya muamelâtı hususiyesini görmek için gelmiş bir 
zat burada bir vazifeye tâyin edilmiş olursa, 
tamamen mahalli memuriyetinde bulunan bir 
adam gibi, bir vazife ile tavzif edilmiş oluyor, 
Bunun için harcırah mevzuubahis olamaz. Asıl 
olan memurinin harcırahı verilemediği takdirde, 
fer 'î olan aile harcırahının verilmesi de esasen 
varidi hatır olamaz. (Doğru sesleri). Binaena
leyh, kanunun ne şümul, ne de iphamı vardır. 
Sarahati kanuniye dairesinde muamele icra edil
mesi icabeder ve muhtacı tefsir bir madde değil
dir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendiler, yolsuz 
olarak bütün dairelerde harcırah veriliyor, mil
yonlar gidiyor, (Tazmin etsinler sesleri), bunun 
bir çaresine bakmalı. (Tazmini lâzımgelir ses
leri). 

HACI AHMET HAMDİ B. (Muş) — Bir 
memur buraya gelmiş de buradan tâyin olunmuş 
ise artık buradan nereye gidecek ise oraya ka
dar harcırah alabilir. Fakat buraya kadar harcı
rah verilmiş ise bunu tazmin ettirmelidir. 

— 451 — 



t : lft İ İ .4 . 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Madem- I 

ki Meclisi Âliden soruyorlar, Vekâletlerin bu 
baptaki cüreti şayanı sualdir. Ben de tazminini 
talebederim. 

REÎS — Efendim, mevzuu müzakere Harcı
rah Kanununun bir maddesinin Divanın tered
düdü üzerine Heyeti Umumiyece tefsire ihtiyaç 
görülmesidir. Fakat cereyan eden müzakere, 
tefsire lüzum olmadığı yolundadır. Şimdi reyi 
âlinize Divanın kararını arz edeceğim. Kabul 
etmediğiniz takdirde tefsire lüzum olmıyacağı 
tabiîdir. Bu hususa dair elimde bir takrir de yok
tur. Mesele yalnız zabıttan ibaret kalıyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, mü
saade buyurun. Söz söyliyeceğim, mesele tenev
vür etsin. Hükümet doğrudan doğruya bâzı 
eşhası istanbul'dan celbediyor ve onlara me
muriyet veriliyor ve sonra ailelerine harcırah 
veriliyor. Teklifim yalnız ona aittir. Diğerle
rine şümulü yoktur. Keyif için buraya gelip de 
harcırah almak doğru değildir. . 

MÜfit Ef. (Kırşehir) — Bendenizin anlamış 
olduğum mesele; Divanı Riyaset harcırah mese
lesinde tereddüdetmiş. Meclis diğer şuabatı 
idare gibi elde mevcut bulunan bütçeye tâbi de
ğil, kendi bütçesini, kendi hususatmı kendisi 
tanzim etmiş bulunduğundan burada tereddüd
etmiş ve bu tereddüde binaen bir tefsir istiyor. 
arkadaşlarımız, Harcırah Kararnamesinin sara
hatinden ve bunun tefsire ihtiyacı olmadığından 
bahsile buradaki Divanı Riyasetin vermiş oldu
ğu takriri kabul etmemek için söz soyuyorlar ve 
bu söz kendi dairemizden huruç ederek diğer 
dairelere kadar sirayet ettiriliyor. Bizim bugün 
Yalnız Meclisin Bütçesi hakkında vukubulan 
tefsir teklifine dair söz söylemekliğimiz icabe-
der. (Şiddetli gürültüler ve ayak patırtıları). 

FEYZİ Ef. (Malatya) — öyle ise her daire
ye bir kanun yapalım. Teessüf olunur. 

REİS — Divanın teklifi veçhile maddenin 
tefsiri için Kavanini Maliye Encümenine hava
lesini münasip görenler ellerini kaldırsın. (Ret, 
ret sesleri). Peki efendim. Reddedildi. (Hande
ler). 

Arzunuz başka, kararınız başka... 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Gerek 

memuriyet talebi için ve gerek hususatı resmiye-
nin tesviyesi için buraya gelip de memuriyet 
alanlara harcırah verilmez ve burada memuriyet j 
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alanların hariçten gelecek ailelerine harcırah 
verilmemesi hakkında bir karar verilmesini tek
lif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Ankara'ya her ne suretle olursa olsun, nere

den gelirse gelsin, buradan tâyin olunan memu
rine geldikleri mahallerden buraya kadar har
cırah vermiş devair var ise bittetkik bu bapta 
verilen harcırahların tazminini teklif eylerim'. 

Muş > 
Ahmet Ha m di 

(Muvafık sesleri). 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'dan gelip de burada memuriyete 

tâyin edilenlerin ne kendilerine, ne de ailelerine 
Harcırah verilemiyeeeğinden şayet verilmiş 
olanlar mevcut ise istirdat olunmasını teklif ey
lerim. 

İçel. Mebusu 
Şevki 

(Muvafık sesleri). 
REİS — Efendim, bu takrirleri şayan.] müza

kere görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Teklif
leri şayanı müzakere görüldü. 

Tensip buyurursanız Kavanini Maliye Encü
menine gönderelim. 

Efendim, bir teklif daha var. 

Riyaseti Celileye 
11 Nisan 1337 

Hükümetin daveti üzerine buraya gelmiş ve 
ihtiyaca binaen memuriyete tâyin edilmiş olan 
zevatın ailesine aile harcırahı verilmesini teklif 
eylerim. 

Erzurum 
Salih 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, müsaa
de buyurursanız teklifimi izah edeyim. 

REİS — Yahya Galip Bey söylesin, siz ondan 
sonra. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Şimdi Be
yefendi bunda iki cihet var: Birisi, bir dairenin 
kendi idaresi dahilindeki bir memuru oradan 
oraya tahvili için ve İstanbul'daki bir memuru 
bir yere tâyin etmek için salâhiyeti var mıdır, 
yok mudur? Bir kere bu taayyün etmeli. Har
cırah meselesinde her kes istediği muameleyi 
yapamaz. Etrafı çevrilmiştir. Eğer İstanbul 
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memurinini buraya tâyin etmek hakkını haiz ise, 
oradan tâyin ettiği memurun harcırahını bura
ya kadar verir, fakat oradan buraya bir memur 
tâyin edilir mi, edilemez mi ? 

ŞERÎF B. (Sinob) — Oradan buraya kadar, 
bir memuru tâyin edemez. 

YAHYA GALÎP B. (Devamla) — Bunu tah
tı karara almalı, bunu hangi daire verdiyse 
tazmin ile mükelleftir. Biri budur. 

Şimdi, ikincisine gelince: Memur ailesiyle be-
ralber bir memlekete giderse ailesine ait olan 
harcırahını alır ve yoksa kendisi evvel gider, 
sonra ailesi giderse alamaz. Bizim bildiğimiz, 
hangi daire bunu verirse bunu tazmin eder. 
Mesele budur ve bundan başka Ibir usul yoktur. 
"Eğer.Heyeti Vekile kendi kendine bir usul it
tihaz etmiş ise elbette bir gün tetkik edeceğiz. 
Yine kendileri' tazmin ile mükelleftir ve yaptığı 
hesap elbette bir gün tetkikten geçecektir. Bu
nu Divanı Muhasebat tahakkuk ettirmiştir. Son
ra burada, buraya gelen bir adamı memuriyete 
tâyin ederek ve filân yerden geldi, diyerekten 
harcırah verilse o zaman sahtekârlık yapar, bi
naenaleyh tazmine mecburdurlar ve bu muayyen 
iken ayrı ayrı tetkikata hacet yoktur, ayrı ayrı 
tekliflere lüzum ne olabilir? İstanbul'dan bir 
memur tâyin edilip buraya gelemez. Buraya 
gelir, ondan sonra tâyin edilir. Binaenaleyh ora
dan gelenlere harcırah da verilemez, diye mad
de tâyin edilmesi lâzımgelir. (Muvafık sesleri). 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu tek
lifler mevhum bir mesele üzerine gidiyor, ma
lûmu âlileridir ki elde mevcut kavanin var, bu 
kavanin ya icra ediliyor veya icra edilmiyor ve 
bu kavanin hilâfında hareket eden kimseler var
sa madde tâyin edilmelidir ve ondan istizah ya
pılmalıdır. 

Yoksa elimizde bir kanun varken ayrıca bir 
kanun yapmak doğru değildir. Elimizde bir ka
nun var, bu kanuna kim muhalefet etmiştir? 
Bunu kim yapmış ise madde tâyin edilir. Faz
la para kim vermiştir, kim israf etmiştir, bu su
retle istizaha davet edilir ve tazmini lâzımgelir, 
ıskatı lâzımgelir, kararımızı o zaman veririz, ben 
bunun aleyhindeyim. Binaenaleyh mevcut ve 
muayyen! üzerine görüşülmelidir. Şimdi ise mev
hum bir mesele üzerine münakaşa ediliyor. Efen
dim harcırah fazla veriliyormuş. Veren kinr? 
Hangi daire kanuna mugayir hareket etmiş? 
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Elde Harcırah Kanunu var. Madde tâyin ede
rek o "Vekili burada istizaha davet ederiz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, takriri
mi izah edeyim mi ? 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
eğer isim tâyin edilerek istanbul'dan buraya 
eelbedilmiş bir memur var ise malûmu âliniz 
Harcırah Kararnamesine tevfikan hem kendisi, 
hem ailesi harcırah alabilir ve o hakkı haizdir. 
Fakat zannederim ki vekâletler bunu arzu ettik
leri memurların lehine suitevü ederek diyorlar 
ki; mademki bulunduğu memuriyetten itibaren 
tâyin edildiği mahalli memuriyetine kadar har
cırah alması lâzımdır, binaenaleyh istanbul'dan 
gelen bir efendinin de buraya kadar veyahut 
gideceği mahalle kadar harcırah alması lâzım
dır. Bu yanlıştır efendim. Çünkü istanbul'da 
bulunan bir memur için bura Hükümetinin, se
ni falan yere tâyin ve nakil ettim, demeye 
hakkı yoktur değil mi efendim? Binaenaleyh 
böyle, isim tasrih edilmiyerek davet edilmemiş 
ise her ne şekilde olursa olsun, İstanbul'dan 
gelen memurların ne kendi hesaplarına, ne de 
ailelerine harcırah verilmesi doğru değildir. 
Çünkü Merkezi Hükümet burasıdır. O erci bâzı 
vekâletler suhulet olmak üzere İnebolu veyahut 
Antalya'ya çıkan memurları ihtiyarı masrafa 
mecbur etmemek için buraya gelmeden tâyin 
ediyorlar ve kendisine, tebliğ ediyorlar. Fakat 
zannediyorum ki o itibarla da ancak Antalya'
dan ve inebolu'dan buraya kadar harcırah ala
bilir, yoksa istanbul'dan kendi arzusiyle gelen 
memurların harcırah alması doğru değildir ve 
aile için harcırah almasına da hakkı yoktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, mesele
de iki şık vardır : Biri; doğrudan doğruya Istan-
bul'dan kendi hesabına buraya gelmiş ve bilâ-
hara memuriyetle kayırılmış bir efendinin aile
sini getirmek için harcırah almıya hakkı yok
tur ve esasen buna harcırah verilemez. Benim 
^klifim; Hükümetin görmüş olduğu lüzum üze
rine İstanbul'da memur iken İstanbul'dan bu
raya aldırılmış ve burada kendisine bir memu
riyet verilmiş ise tabiî bu adam kanuna tevfi
kan harcırah alacaktır. Mesele budur. Çünkü 
Hükümet kendisini orada vazifesi olduğu hal
de gördüğü lüzum üzerine buraya eelbetti. Fa
kat kendi hesabına buraya gelenlerin ailesine ve 
kendilerine harcırah verilemez. Çünkü bunlar 
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kendi arzusiyle, kendi nam ve hesabına gelen 
bir kısımdır. 

HÜSEYİN AVNt B. (Saruhan) — Harcırah 
kısmım ikiye ayırmak icabeder. Bir memur 
her halde memuriyete tâyin edildiği noktadan 
gideceği yere kadar, gerek kendisi ve gerek ken
disinin yanında götürdüğü ailesi için Harcırah 
Kararnamesine tevfikan harcırah almıya mec
burdur. ikinci bir kısım; kendi arzusiyle gelen 
zevattır. Bunlar kendi nam ve hesaplarına gel
diği için ne aile harcırahı ve ne de kendile
rinin harcırahı verilmez. Ancak bâzı vekâletle
rin erbabı fen ve ihtisas namına celbettikleri ze
vat vardır ki »bunlar için harcırah itası gayet 
tabiî ve zaruridir. Arkadaşlar arasında, umumi
yetle bir şey verilmemesi, gibi bir cereyan hisse-,, 
diyorum. Bu, elbette doğru olamaz. Erbabı fen 
ve ihtisas namına her kim celbedilirse harcırah 
itası zaruridir. Fen ve ihtisas namına icabeder-
se Amerika'dan bile adam celbedilir. 

Efendiler! şimendifer memurlarını nazarı 
itibara alalım. Gerçi milletin israf edecek para
sı yoktur. Fakat bu gibilere harcırah itası gayet 
tabiîdir. Bu gibilerin men'i yoluna gitmek doğ
ru değildir. Maruzatım bundan ibarettir efendim. 

REİS — Efendim, söz alan 12 arkadaşımız 
var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Efendim, müzakereyi kâfi görmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rüldü. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Evvel-' 
ki koyduğun rey ekseriyeti haiz ise ikinci defa 
reye koymıya lüzum yoktur. Rica ederim elinde 
kanun var efendim. 

RElS — Müsaade buyurun efendim, takrir
ler okunacak : 

Büyük Millet Mecflisi Riyaseti Celilesine 
Her vekâletten şimdiye kadar verilmiş olan 

harcırahların tetkikatını ifa etmek üzere Mec
lisi Âliden birer heyet intihap edilmesini ve hi
lafı kanun verildiği tahakkuk edecek harcırah^ 
ların âmiri sarfından tazmin ettirilmesini tek
lif eyleriz. 

Malatya Ergani 
Lûtfi Emin 

Riyaseti Celileye 
Umum vekaletlerce birçok memurine Harcı

rah Kararnamesi ahkâmına muhalif bir surette 
harcırah ve aile harcırahı verildiği anlaşılmak-
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tadır. Vekâletlerin harcırah muamelâtını tetkik 
etmek üzere Meclisten üç zatın memur edilerek 
bu gibi tahakkuk edecek yolsuz sarfiyatın sârif-
lerine tazmin ettirilmesini teklif eylerim. 

11 Nisan 1337 
Bitlis 

Hüseyin Hüsnü 

RElS — Efendim, müzakere kâfi görüldü, 
icabederse sahibi takrirler izahat verir. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'dan gelen memurine verilen yolsuz 

harcırahların tetkiki zımnında Meclisten üç za
tın intihabını ve bunların yapacağı tetkikata 
göre karar ittihazını teklif eylerim. 

11 Nisan 1337 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu takrirleri 
bir encümene verelim, sonra idari mahiyette bir 
karar verelim. Ondan sonra nazarı itibara alın
sın, böyle alelacele olursa yanlışlık yapmış ola
cağız. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Müza
kereyi kâfi gördünüz. Takrirler de okundu. 
Evvelâ nazarı dikkate alman iki takrir... 

HAŞÎM B. (Çorum) — Reis Bey, bir takrir 
daha var, okunsun. 

REÎS — Müsaade buyurun Haşim Bey! 
Müzakere kâfi görüldü, hakkı kelâmınız kalma
dı, takrir okunacak efendim. 

Efendim, iki takrir nazarı dikkate aldınız 
ve şayanı tetkiktir. Tabiî bunlardan hangi kı
sım harcırah muvafıkı kanun ve hangi kısım 
harcırah muvafıkı kanun değildir. Bunları 
yani bu takrirleri kavanini Maliye Encümeni
ne gönderelim. Bu bir... (Hayır hayır sesleri). 

ikincisi : Üç takrir vardır, arkadaşlarımız 
tarafından verilmiş, Meclis tarafından üç zat 
tefrik olunsun ve Harcırah Kararnamesine ve 
Meclisin mukarreratma muhalif harcırah ve
rilmemesini tetkik etsin yollu; diğer okunmıyan 
takrirleri de Heyeti Celilenize arz ettikten son
ra birer birer reyinize arz edeceğim. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Reis Bey 
bu takrirler münasebetiyle söz vermeye mecbur
sunuz. 

Riyaseti Celileye 
Takrirlerin Kavanini Maliye Encümenine 
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Karesi 
H. Basri 

Riyaseti Celileye 
Dersaadetten buraya tâyin olunan memurla

ra harcırah verilmez. 
Balâdaki maddenin Harcırah Kanununa ilâ

vesini teklif eylerim. 
Malatya 

Feyzi 

5. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, İstanbul'
dan gelen memurine verilecek harcırahlar hak
kında teklifi kanunisi (2/280) 

Makamı Riyaseti Celileye * 
Harcırah itasına dair Kararnamenin berveçhi 

/ir tadilini teklif eylerim. 
11 Nisan 1337 

Çorum 
Haşim 

Madde 1. — İstanbul ile havalii saireden 
kendi arzusiyle gelip de açıktan bir memuriyete 
tâyin olunanlara tâyin olundukları merkezden 
tâyin olundukları mahalle kadar harcırah veri
lir. Efradı ailesi olduğu halde kararname mu
cibince bunlara dahi harcırah ita kılınır. 

Madde 2. — İstanbul ve bilâdı saireden 
memur iken Hükümeti Milliye tarafından vâki 
olan talep üzerine gelenlere efradı ailesi dahi 
gelmiş ise tahvili memuriyet eylediği mahalle ka
dar mezkûr karanamc dairesinde onlara da har
cırah verilir. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddeler hi
lâfına olarak bir gûna harcırah verilmiş ise faz
lası istirdat edilir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

Madde 5. — İşbu kanun 23 Nisan 1337 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Efendim, bu ayrı bir tadilname ve 
teklifi kanuni şeklinde olduğu için Lâyiha encü
menine gönderiyoruz. 

Şimdi efendim, Basrı Beyin takriri bütün 
takrirlerin Kavanini Maliye Encümenine gönde
rilmesine dairdir. (Ret sadaları). 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Etekler do
lusu verilen harcırahlara bendeniz do muarızım. 
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Yalnız korkuyorum, alelacele verilecek bir karar 
ile belki yanlış bir karar vereceğiz ve yanlışlığa 
meydan vereceğiz. 27 Teşrinievvel tarihli tanzim 
ettiğiniz bir kanun var, bu kanunda işgal altın
dan kurtulup gelen memurine ilk iltica ettiği yere 
kadar harcırah verilmesi Meclisi Âliniz tarafın
dan kabul edilmişti. (Bununla alâkası yoktur 
sesleri). 

Meselâ takrirler içerisinde Muş mebusu 
Ilamdi Beyin bir takriri var ki, her nereden 
olursa olsun Ankara'ya kadar gelecek memurine 
gerek kendilerine ve gerek ailelerine harcırah 
verilmesin diyor . Halbuki bu evvelce kabul etti
ğimiz kanuna münafidir. 

ikincisi hatırı âlinizdedir ki, Maliye Vekili 
Ferit Beyefendinin huzTıriyle bu harcırah mese
lesi Mecliste uzun .uzadıya müzakere edilmişti. 
O vakit de idari mahiyette verilmiş bir karar ol
duğunu bendeniz hatırlıyorum. (Yok sesleri). 

BİR MEBUS B. — O karar bilâkis tenziline 
dairdir. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Sonra, 
efendiler! Ayrıca Harcırah Kararnamesine mü-
taallik olmak üzere madde tarzında bir teklif ya
pılıyor. Bendeniz yine bol bol verilen harcırah
ları tamamen kesmek ve yolsuz verenleri mesul 
etmek şartiyle hiç olmazsa inceden inceye tetkik 
etmek üzere bu takrirlerin Kavanini Maliye 
Encümenine havalesini rica ederim. Belki efen
diler, bilâtetkik yanlış bir karar vermiş oluruz. 
rica ederim hissimize tâbi olmıyarak bunu doğ
rudan doğruya alelûsul encümene verelim. (Doğ
ru sesleri). 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂ B. 
(Saruhan) — Efendiler! Bendeniz Heyeti Ve-
kileyi teşkil eden arkadaşlarımın reylerini alma
dığım için Heyeti Vekile namına söz söylediğimi 
iddia edemem. Yalnız kendime ait olan husu-
sat hakkındaki fikrimi arz etmeklik mecburiye
tinde kaldığımı hissediyorum ki, bunu arzu bu
yurursanız Heyeti Celileniz diğer arkadaşlarıma 
da teşmil edebilir siniz efendim. Şüphe 
yok ki efendiler giriştiğimiz büyük dâvadan şe
refle çıkabilmek için Muhtaç olduğumuz en kuv
vetli vasıta paradır efendiler! Milletin menabii 
varidatı da hepimizin bildiği raddededir. Şu 
halde paraların israf edilmemesi hususunda itti
fak etmiyecek veyahut o kuvvetli ittifaka dâhil 
olmıyacak içimizde hiçbir fert yoktur. Hiçbi-
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rimiz israf taraftarı değiliz. Vekiller Heyeti 
Muhteremenizin intihabettiğiniz ve içinizden iti
mat ederek ayırdığınız arkadaşlarımzdır. ve 
bunlar vazifelerini ifa ederken kendilerine sel-
lemehüsselâm bir salâhiyet de verilmiş değildir. 
Harcırahın sureti itası hakkında kanun vardır. 
O kanunun tadil edilmiş maddeleri vardır. He
yeti muhteremenizin de bunlara ilâveten irşa-
datı vardır. Eğer bu irşat ve karar haricinde 
hareket etmiş bir vekiliniz mevcut ise onu is
tediğiniz şekil ve surette mesul etmek esas iti
bariyle salâhiyetiniz dahilindedir. 

Fakat efendiler! Bir madde tâyin edilme
den, aynı zamanda şunu da ilâve etmek mec
buriyetindeyim ki, vekiller, salâhiyeti kanuni-
yesini doğrudan doğruya istimal edecek bir 
mevkide değildirler. Doğrudan doğruya mua
melâtı hesabiyeye memur olmak üzere her ve
kilin nezdinde birer de Maliye Vekâletinden tâ
yin edilmiş muhasip vardır ve onlar da bu mu
amelâtı tetkik ve kontrol etmek mecburiyetin
dedir. Şunu arz etmek istiyorum ki, Heyeti 
Muhteremeniz' maddi bir misal göstermedikçe 
sırf zanne müstenit olarak bir (anket parlman-
ter) şekilnde bu vekâletlerin harcırah meselesi
ni, sarfiyatını kontrol etmesini arzu etmesi doğ
ru bir şey değildir. Binnetice, bu salâhiyetinizi 
sual ile, istizah ile istimal edebilirsiniz ve bu si
zin en kuvvetli hakkınızdır. (Gürültüler). 
Efendiler, dinliyecekseniz arzı malûmat edeyim. 
Yok dinlemiyecekseniz sarfı nazar edeyim. (De
vam sesleri). Bir vekil kanun haricinde mua
mele yapmış ise, binnetice yine ondan mesul 
olacaktır ve çünkü onların murakıbı var, Di
vanı Muhasebat vardır. Onun için bu meselede 
teenni ile düşünmenizi rica ederim. 

REÎS — Efendim; takrir, Basri Beyindir. 
Sahibi takrir izah etti. Vekil Bey de cevap 
verdi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bizim 
de takririmiz vardır. Okunsun. Takririm hak
kında izahat vereceğim. 

RElS — Zatı âlinizin takririnize nöbet gel
diği zaman söylersiniz efendim. 

Takrirleri birer birer reye koymak lâzımdır. 
(Basri Beyin takriri tekrar okundu.) 
(Ret sesleri). 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Usulü müza

kereye dair söz isterim Reis Bey! 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vekâletlerin verdikleri harcırahların tetkiki

ni kabul etmek vekillere ademiitimat zehabı
nı vermemek için bu (baptaki takrirlerin reddi
ni ve her hususta istizah salâhiyetimizi istimal 
edebileceğimiz şüphesiz olmakla meseleye göre 
müzakere edilmesini teklif ederim. 

11 Nisan 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

(Ret sesleri). 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, bu 

meseleyi, şimdiki müzakereyi ihdas eden takrir 
biliyorsunuz ki Divanı Riyasetin teklifidir. Or
ta yercte teklifi kanuni şeklinde bir şey yoktur. 
Yekdiğerinden muhtelif "mânada birtakım tak
rirler var efendim. Bu takrirler nedir T Yani 
ne mahiyettedir? Ne olacaktır? Ne sual takri
ri, ne istizah takriridir. (Tekliftir sesleri). Efen
dim, müsaade buyurun. Teklif ise encümene git
mesi lâzımgelir. isteniliyor ki encümene gitme
sin, bunun hakkında karar verilsin. Eğer mad
di bir suiistimal varsa, harcırahlar üzerinde bir 
anket varsa, o madde üzerine müzakere ederiz. 
Fakat bir kere madde göstermek lâzım. Son
ra bu takrirler, karar vermek üzere encümene 
girebilir, yoksa bu takriri kabul etmekle bir teb
liğ mi yapacağız? Anlamıyorum. Takrirlerin 
hiçbirisi bir şeye, maddî bir esasa istinadetmi-
yor. Evet, bir şüphe üzerine Iböyle bir şeyi ve-
fiyorlarmış. Rica ederim, müzakere çok uzadı 
ve lüzumsuzdur. Vaktimizi geçiriyoruz. Ya en
cümene verelim veyahut reddedelim. Eğer tak
rir sahipleri içinde verilmiş bir şey bilen varsa, 
falan vekâlet şöyle yaptı, diye söylesinler, lâzım-
gelen muamele yapılsın. 

REÎS — Efendim, şekli müzakere iki nok
tada taayyün etti : Birisi; (takrirleri encümene 
vermek, diğeri; sual ve istizah ile bu mesele te
min olnabilir. Ruznamei müzakerata geçelim) 
dir. Takrirlerin bir encümene havale edilmesi
ni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İçinde
ki okunmıyan takrirler nasıl encümene gider? 

ÎKTÎSAT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. 
—• Efendiler! bu meselenin çok büyük ehemmi
yeti vardır. Heyeti Muhteremeniz israfat vuku-
bulmaması hakkında ne kadar takyidatta bulu
nursa o kadar takdirlere seza ve hüyük hizmet 
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ifa etmiş olur. Fakat tou yapılan teklif, vekâ
letler nezdindcki tahsisat meselesine bir arka
daş memur edildi mi bu (Anket Parlmenter) 
olur ki bu, ademiitimat mânasını tazammun 
eder. (öyle değildir efendim sesleri). Madem
ki Heyeti Muhteremeniz bu fikrinde ısrar edi
yor, Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa Hazret
lerinin huzuriyle müzakere edilmesini rica ede
rim. (Hayır sesleri). 

Riyaseti Celileyc 
Harcırah hakkındaki kanun sarihtir. Ayrı

ca bir karar veya kanuna ihtiyaç yoktur. Hi
lafı kanun hareket eden olursa bunlar hakkın
da sual ve istizah kapıları açıktır. Binaenaleyh 
bu baptaki müzakerenin kifayetiyle ruzname-
ye geçilmesini teklif eylerim. 

11 Nisan 1337 
Sinob 

Hakkı Hami 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. İndiriniz ellerinizi efendim. 
Bu takriri kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Hakkı Hami Beyin takriri kabul edildi. 

Bir takrir daha var. Onu da okuyayım. Fa
kat mesele kalmadı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, takririmde madde var, okunsun. 
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RElS — Efendim, tekliflerin okunmasını ka

bul ediyor musunuz? (Hayır, hayır sesleri). 
FEYZİ Ef. (Malatya) — Efendim, takrir 

okunsun. 
REİS — Rica ederim Feyzi Efendi, oturu

nuz. Riyaset kemali bitarafı ile vazifesini ya
par. Efendim, okunmıyan üç takrir vardır, 
okunsun mu? İstiyor musunuz? (Hayır, hayır 
sesleri). 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Kemali bitaraf iyi 
ihlâl eden kim oldu Reis Bey? Madde tâyin 
edilecek takrir okunmadı, söylüyorum. 

REİS — Hangi takrir, nedir? ve sırası gel
memiştir. Üç takrir vardır, daha okunmadı. 
Meclis kararı katisini izah etti. İstiyorsanız 
okutayım. (Hayır, hayır, hacet yok sesleri). 

6. — Bolu Mebusu Tunolı Hilmi Beyin, Ereğli 
Kömür Havzasının iman hakkında telûifi kanu
nisi (2/275) 

REİS — Demin verdiği, Ereğli Kömür Hav
zası hakkında, Tunalı Hilmi Beyin takriri var. 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Demin Süleyman Sırrı Beyin teklifi kanuni
si Adliye Encümenine havale edilen takrirlerle 
tevhidedil. Meclis ruznameye geçti. (Gürül
tüler). Efendim, on dakika teneffüs. 

(îkinci celse hafidir) 
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