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ir kanun teklifi (2/533), Erzurum Mebu
su Hüseyin Avni Beyin, umum zâbitan ve 
mensubini askeriyeye siyanen birer nefer 
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affına dair kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası 318 

10. — Pontüs meselesine ait cürümlerin 
hiyaneti vataniyeden addedilip edilmiye-
ceğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 318 

5. — Takrirler 318 
1. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfeka-

sının, Müdafaai Milliye Encümeninin, Bah
riye Dairesinin Müdüriyeti Umumiyeye 
kalbine dair kanun teklifinin müstaceldi 
müzakere edilmesine dair takriri (2/468) 318: 

320 
6. — İkinci defa reye konulan kanun 320 
1. — Mâlûlini guzatm terfih ve fkdarı 

hakkındaki Kanun 320:321,332,358:359 
7. — Müzakere edilen maddeler 321 
1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be

yin, umum zâbitan ve mensubini askeriye
ye siyanen birer nefer tayını zammına da-

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâ
sası okuncaak : 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
v Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Şer'iye bütçesinden sonra 
Sıhhiye bütçesinin müzakeresi karargir oldu. 
Harb Kazançları Vergisinin sureti tahsili hak
kındaki kanuna müzeyyel lâyihai kanuniye 
müstaceliyet karariyle bilmüzakere 1, 2, 3 ncü 
maddeleri tadilen 5, 6, 7 nci maddeleri aynen 
kabul ve dördüncü maddesi tayyedildi ve heyeti 
ıımumiyesi ekseriyetle kabul olundu. Bilâhara 

Maliye bütçesinin müzakeresine geçilerek 65 ve 
91 nci fasıllar tadilen diğer fusulü aynen kabul 
edildi. Zonguldak memurini zammı maaş ka
nununun ilgası hakkındaki lâyihai kanuniye da
hi bilmüzakere 1 ve 3 ncü maddeleri aynen 2 nci 
maddesi tadilen heyeti umumiyesi ekseriyetle 
kabul olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil

inikat Dahiliye ve Müdafaai Milliye encümenle
rinden Encümeni Mahsusa müntahap zevatın esa
misi tebliğ edildi. Mükellefiyeti Ziraiye Kanu
nunun tefsirine dair Heyeti Vekile Riyaseti tez
keresi Kavanini Maliye Encümenine, Seferberlik 
ve Cephe Zammı Kanununun tefsiri hakkındaki 
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tezkere Müdafaai Milliye Encümenine havale i 
olundu, istihlâk Resmi Kanununun tefsirine 
dair İstida Encümeni mazbatası ruznameye alın
dı. Mâlûlini guzatın terfihine, zâbitana bir nefer 
tayını itasına, Ankara Ziraat Mektebiyle Sul-
tansuyu Çiftliğine, istilâ gören yerler ahalisine 
muavenet icrası hakkındaki kanunun tadiline 
dair levayihi kanuniyenin Şer'iye bütçesinden 
evvel müzakerelerine dair takrirler kabul oluna
rak mâlûlini guzatın terfihi hakkındaki Kanu
nun birinci ve ikinci maddeleri tadilen 3 ve 4 
ncü maddeleri aynen kabul edildi. Heyeti umu-
miyesinin reye vaz'mda ekseriyet hâsıl olamadı
ğından Perşembe günü içtima olunmak üzere 
celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Lâzistan Kayseri 

Ziya Hurşid Atıf 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı efendim? Zaptı sabık aynen ka
bul edildi. 

3. — TEZKERELER 

1. — Ümraniye hâdisesinden dolayı müeb
bet küreğe mahkûm Mehmedoğlu Kürt Hüseyin 
Çavuşum, Af Kanununa tevfikan cezasının 15 
sene hapse tahviline dair Adliye Vekâleti tez
keresi 

REÎS — Ümraniye hâdisesi faillerinden Hü
seyin Oavuş hakkında Adliye Vekâletinden 
mevrut evrakı hükmiye var. Adliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

4. — MAZBATALAR 

1. —Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası 

REÎS — Askerî tekaüt ve istifa Kanununun 
tadili hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası var. 

2. — Harcırah kararnamesinin 22 nci mad
desinin tefsiri hakkında DahiKye Vekaleti tez
keresi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

RElS — Mülkiye Harcırah kararnamesinin 
tefsirine dair Kavanini Maliye Encümeni maz
batası var, 
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3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Şühe

dayı askeriyenin eytam ve eramiline tahsis olu
nacak maaşlar hakkındaki Kanun hükmünün ta
diline dair kanun teklifi ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası (2/388) 

REÎS — Harbde şehidolanlarm veresesine 
dair Kanun hakkında Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası var. 

•i. — Düşman tarafından ihrak olunan Sa
karya Ilıca karyesiyle emsali kura ahalisinin 
1338 senesi ağar ve tekalifi saire borçlarının te
hiri tahsili hakkında kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Düşman tarafından ihrak olunan 
bâzı kura ahalisinin aşar borçları hakkındaki 
lâyihai kanuniyeye dair Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası var. 

o. — İktisat Vekâletinin, Ziraat Bankası 31ü-
dürü Umumisi vazaifinİn müdürü umumi mua
vini tarafından ifası hakkındaki tezkereı-i ve Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Ziraat Bankası Müdürü Umumisi 
hakkındaki îktisat Vekâleti tezkeresine dair Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası var. 

6'. — Ferağ ve intikal harçlarının tadiline 
dair kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası 

REÎS — İntikal ve ferağ harçların'n tadili 
hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası var. 

7. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
Sabık Boğazlıyan Kaymakamı Maslııp Kemal 
Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisi hakkıncM kanım teklifi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası (2/352) 

REİS — Maslup Kemal Bey merhumun aile
sine maaş tahsisine dair lâyihai kanuniye hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
var. 

8. — Düşman karşısında müsellehan ve müt-
tefikan firarlarından dolayı idama mahkûm 
edilmiş olan sekizinci fırka hücum taburundan 
Mehmedoğlu İsmail ile beş refikinin idam ceza
larının affına dair kanun lâyihası ve Adliye 

^Encümeni mazbatası 
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REİS — İdama mahkûm sekizinci fırka hü

cum taburundan Mehmedoğlu İsmail ile refikle
rinin affına dair Adliye Encümeni mazbatası 
Arar. 

9. — Düşman karşısından müsellâhan firar 
cürmünden dolayı idama mahkûm edilmiş olan 
IJasanoğlu Ahmed'in cezasının affına dair ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Alay 156 efradından Hasanoğlu 
Ahmed'in affına dair Adliye Encümeni mazba
tası var. 

10. -— Pontüs meselesine ait cürümlerin hı
yaneti vataniyeden addedilip edilnıiyeceğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

Reis — Pontüscülüğün hıyaneti vataniye 
cürmünden addedilip edilmiyeceği hakkındaki Ad
liye Vekâleti tezkeresine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var. Bunlar Heyeti Umum iyeye gel
miştir, ruznameye alıyoruz. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasının, 
Müdafaai Milliye Encümeninin, Bahriye daire
sinin müdüriyeti umumiyeye kalbine dair kanun 
teklifinin müsta-celcn müzakere edilmesiMe dair 
takriri 

REİS — Bahriye Dairesinin Müdüriyeti 
Umumiyeye kalbine dair olan teklifin müstace
liyetle müzakeresine dair altmış imzalı bir tak
rir vardır. 

Riyaseti Celîleye 
Bahriye Dairesinin bu mühim zamanlarda 

vazaifini hakkiyle ifa edememesi nazarı itibara 
alınarak evvelce Müdafaai Milliye Encümenin
ce teklif edilip ruznameyi müzakerata dâhil bu
lunan 27 Şubat 1338 tarihli kanun lâyihasının 
bugün müstacelen müzakeresini teklif ederiz. 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

Trabzon 
Ali Şü&rü 
Trabzon 

Hasan Hüsnü 

Dersim 
Mustafa 

Sivas 
Vasıf 

Erzincan 
Emin 
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Kırşehir 

Rıza 
Muş 

Kasım 
Dersim 

Mustafa Ağa 
Edirne 
Şeref 

Kayseri 
Osman Zeki 

Siird 
Mustafa Sabri 

Karahisarı Sahih 
İsmail Şükrü 

Hakkâri 
Mehmed Tufan 

Gazianteb 
Şahin 
Bursa, 

Şeyh Servet 
Kırşehir 

Müfid 
Kastamonu 

Abdülkadir Kemali 
Erzurum 
Nusrat 
Mardin 
Esad 

Karahisarı Sahih 
Ömer Lûtfi 

Mardin 
Mit had 
Ergani 

Nüzhet 
Sinob 

Hakkı Hami 
Bayezid 

Süleyman Sudi 
Urfa 

Pozan 
Kırşehir 
Sadık 
Cânik 

Süleyman 
Antalya 
Mustafa 

Van 
Haydar 

Yozgad 
Bahrî 

İstanbul 
Ali Rnta 

Bolu 
Oevad Abbas 

Ankara 
Şemseddin 

Maraş 
Mehmed Hasib 

Çorum 
Duraun 

Kastamonu 
Besim 

Kütahya 
Oevded 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Amasya 

Rıza 
Kozan 

Mustafa 
Siverek 

Mustafa Lûtfi 
İsparta 
M. Nadir 
Lâzistan 
Esad 

Mardin 
Derviş 

Kütahya 
Mehmed Ragıb 

Ergani 
Sıra 
Tokad 

Mehmed Rifat 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Karahisarı Şarki 

Mustafa 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Antalya 
Halil ibrahim 

Antalya 
Hasarı Tahsin 

Malltya 
Hacı Bedir 

Yozgad 
Feyyaz Ali 

l 
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VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim Şer "iye 

Vekâletinin bütçesinin müzakeresine Meclisi Ati 
karar verdi. Ye aynı zamanda dünden birkaç; me
selenin müzakeresinin bütçeye tercilı eyledi. 
Şimdi bu verilen kararlar kûşei nisyana atılıp 
da yeniden böyle bir tekrirle tekrar tekrar müs
tacel işler meydana çıkarsa intizam muhtel olur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı' Sahib) 
— Efendim zaten Meclisi Âlide kabul edilen usul, 
sistem bozuktur. Bu daima böyle intizamsızlığı 
tevlidedecektir. Biz münhasıran bütçeyi müza
kere edeceğiz. Demişizdir ki; müstacel ve mühim 
bir iş olursa Meclisin kararı ile bütçeye takdi-
men müzakere ederiz. (Jünkü hadisatı ruzmerre 
hergün başka safhalarım irae eder. Hergün önü
müze başka şeyler, mühim meseleler gelir. O gün 
deriz ki bu mühimdir, bunu müzakere edeceğiz. 
Ertesi gün daha mühim bir mesele veyahut 
onun mühim olduğunda ittifak eden bir ekseri
yet olur; onun müzakeresi teklif olunur. Böyle
likle ruzname yeni yeni kararlarla alt - üst olur. 
Esasen kabul edilen usul bozuktur. Binaenaleyh 
bütçenin muntazaman ve biran evvel müzakere 
edilebilmesi için haftanın üç gününü bütçeye 
tahsis ederiz veyahut iki gününü tahsis ederiz. 
Diğer bir veya iki günde böyle mevaddı müh ini
me ve müstaceleyi müzakere edersek, daha mun
tazam is çıkarmış oluruz. Kim teinin eder ki 
yarın 70 - 80 hattâ 120 imzalı bir takrirle ekse
riyeti tutarak şu mesele daha mühimdir. Bunu 
müzakere edelim denmiyeceği neden malûm.' 

Bu şekil Meclisin ruznamei müzakeratını ihlâ1 

eden bir şekildir, bir usûldür. Bendeniz bu usu
lün refiyle kemafissabık haftada üç gün bütçe 
ve bir gün de mevaddı müstacele istizah ve saire
nin müzakere edilmesini teklif ve rica ederim. 
Sonra bütçe ile alâkadar kanunların da alâkadar 
olduğu bütçe ik müzakere olunmasını da Mec
lisi âliniz kabul etmiş bulunuyordu. Onlar da o 
suretle müzakere edilir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim Mec
lisi Âlinin kararı her gün ruznamede bütçenin 
bulunması, mühim ve müstacel mevad olursa, 
heyeti muhterem enin karar iyle ruznameye alı
narak bütçeden evvel müzakere edilmesi yolun
da idi. Vâsıf Beyefendinin takriri bendenizin de 
dâhil bulunduğum bu takrir, şu karara binaen 
şu lâyihai kanuniyenin bugün çıkması merkezin
dedir. Malûmuâliniz ortada bir daire vardır. 
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Tabii o daire ifayı vazife edecektir. Fakat; bit-
tecrübe bu dairenin şekli hazıriyle vazifesini 
ifa edemiyeeeğini takdir eden Müdafaai Milliye 
Eneümeni bu hususda bir lâyihai kanuniye yap
mıştır. Ve bu lâyihai kanuniye bütçe ile tevhi-
den müzakere edilecek diye bugüne kadar kal
mıştır. Halbuki bütçe ile alâkası yoktur. Ne ten
kis vardır, ne de tezyit.. Binaenaleyh kanun da 
gayet kısadır. Dairenin kendisine mürettep işi 
görebilmesi ve bu şekil ve vaziyetten kurtarıl
ması için, bu kanunun çıkması lâzımdır ve bu 
kanun da esas iki, üç maddeden ibarettir. Bir 
en evvel çıkması, arkadaşlarımız tarafından arzu 
edilmiş ve bir takrir verilmiştir. Meselâ bu bütçe 
ile müzakereye başlanacak olursa, belki yarın 
ve belki de öbür günde çıknuyacaktır. Bahriye 
Dairesinin vazifesini bihakkhı ifa edebilmesi 
için - esasen teşkilâtı mevcut bir dairedir. -
kanunun bir an evvel çıkması lâzımdır. Arkadaş
lardan bu kanunun kabul edilmesini rica edi
yorum. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bir meselenin takdimen müzakeresi için arka
daşımızın hepsi böyle talep hakkına maliktir 
ve Meclisi Âli talebederse bittabi müzakere olu
nur. Fakat muhterem arkadaşlardan rica etmek 
isterim ki bugün müzakeresi teklif edilen bir 
maddenin bugün müzakeresi katiyen doğru ola
maz. Ancak ati içtima için talebedilebilir. 
Şimdi meselâ, her gün bendeniz Meclise 
geldim. Falan talan'meseleler müzakere edilecek 
dendi. Halbuki evvelce bendeniz hazır değil
dim. Ne fikir vereceğim .' Zaten nizamnamenin 
ahkâmı umumiyesi de bu lâzimeyi tanzim eder. 
Çok rica ederim, badema bir şeyin aynı günde 
müzakeresi talebedilmesin. Meğer ki Devle
tin siyasiyat ve hariciyesine taallûk eder; o baş
kadır. 

REİS — Efendim Bahriye Dairesinin Müdü
riyeti Umumiyeye talhvili hakkındaki lâyihai ka
nuniyenin... 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim em
sali vardır. Biz de ona istinaden söyledik. 

REİS — Evet, emsali çok vardır efendim. 
Bahriye Dairesinin Müdüriyeti Umumiyeye kal
bi hakkında olan kanun lâyihasının bugün müs-
tacelen müzakeresini teklif ediyorlar. Bir de
fa 'bunda istical var. Müstacelen müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Hayır sa-
daları) (Ekseriyet yok sadalan) Efendim müs 
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tacelen müzakeresini kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın. Müstaceliyeti ile müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

TAHSİN B. (İzmir) — Perşembeye yetişmek 
üzere. 

RE IS — Müsaade buyurun reye koyacağım. 
TAHSİN B. (İzmir) — Müstaceliyeti ile de

mek istiyorum Reis Bey. 

REİS —• Efendim bu bir defa müzakere et
mek mânasını istilzam eden müstaceliyettir. 
Şimdi bugün müzakeresini arkadaşlar teklif edi
yorlar, onu da reye vaz'edeceğim. Bugün müza-
(keresini kabul edenler lütfen -el kaldırsın. Ka-
foul edilmemiştir. Aynı surette bir takrir daha 
var. Maslup Kemal Bey ailesine maaş tdısisine 
dair olan Kanunun tesrii müzakeresine dairdir. 
Eğer arzu buyurursanız reyi âlinize vaz 'ede
ceğim. 

TAHSİN B. (İzmir) — Beyefendi bendenizi 
dinlemiye mecbursunuz. O kanunlar bugün mev
kii müzakereye konacak olursa geçen günden ka
lan ve bugüne talik olunan kanunlar geri kalır. 

REİS —• Reye koyduğum kanun yoktur. 
Tahsin Bey. Reye konan evrakı varidedir. Bugün 
müzakeresinden ba'hsetmedim. Efendim burada, 
tesrii müzakeresi diyor, bugün demiyor efendim. 
Efendim müstacel ruznamemiz vardır. Bunu da 
o müstacel ruznameye alırız. (Muvafık sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bunun 
ehemmiyeti maihsusası vardır. Mühim bir ailedir. 
Millî mefkurenin kurbanıdır bu adam. 

REİS — Evet bendeniz de reye koyacağım. 
Efendim. Müstacel mevad meyanma alınmasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın (Kabul sada
ları) Kabul edilmiştir. 

2. AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılanna izin verilme nine 
dair Divanı Riyaset karan 

REİS — Efendim, mezuniyet hakkında Di
vanı Riyaset kararı var, okuyacağız. 

Heyeti Umumiyeye 
İsimleri âtide muharrer zevatı kiramın ta

hakkuk eden mazeret ve esbabı sıhhiyelerine 
binaen hizalarında gösterilen müddetlerle mezu
niyetleri 3 . VIII . 1338 tarihli ve 23 ncü Divanı 
Riyaset içtimamda tensip kılınmakla Heyeti 
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I Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efen

dim. 
Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 

I Dr. Adnan 

REÎS — Feyzi Efendi (Malatya) nm üç ay 
mezuniyetini tabip raporuna müsteniden kabui 

I edenler lütfen el kaldırsın üç mah mezuniyeti 
kabul edilmiştir. 

Mustafa Hilmi Efendi (Niğde) nin iki ay 
mezuniyetini tabip raporuna müsteniden kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hilmi Bey (Ardahan) nm bir ay, mezuniye
tinin tarihi hitamından itibaren ve temdiden ka-

I bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Temdiden 
I olamaz 
I • REİS — Efendim, Meclisi Âlinin temdiden 

olamaz diye bir kararı yoktur. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Efendim sıra-
I siyle olmalıdır. Burada beki iyen arkadşlar 
1 vardır. Diğerleri ne olacak! 
I REİS — Müsaade buyurun, onlara da var, 
1 sırayı bozmuyoruz. Rica ederim efendim. 

Dursun Bey (Çorum) un iki ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırın. Kabul 
edilmiştir. 

Vehbi Bey (Bitlis) in üç ay mezuniyetini 
I kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil-
I mistir. 

Atıf Bey (Bayezid) in, üç ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Recai Bey (Trabzon) un, üç ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Abdülkadir Kemali Bey (Kastamonu) nun 
yirmi gün... (Kaçıncı sadaları) Efendim arka
daşınızın, validesine mühim bir ameliyat yap
tırmak üzere yirmi gün mezuniyetini... (Muva-

I fık sadaları) Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

6. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN 
KANUN 

1. — Mâlûlini guzanm terfih ve ikdan hak-
I kındaki Kanun 

REİS — Efendim, geçen içtimada müzakeresi 
| hitam bulmuş ve heyeti umumiyesinin reye 
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vaz'ında nisabı ekseriyet bulunamamış olan bir 
kanun vardı. Mâlûlini guzat hakkında... O za
man. nisabı ekseriyet bulunamadığından tekrar 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi is
timal buyurunuz. 

Buyurun Tahsin Bey ruznameye dair bir şey 
söylüyordunuz. 

TAHSİN B. (İzmir) — Efendim Perşembe
ye yetişmek üzere encümeni mahsusa havale 
edilmiş bir kanununuz vardı. Bunun bugün mü
zakeresini Heyeti Celile kabul etmiştir. 

REİS — Efendim bir encümeni mahsus teş
kil edilmiştir. Mazbatayı hazırlamışlar. Fakat 
zannederim, azayı kirama tevzi edilememiştir. 
(Edilsin; sadaları) Rica ederim arkadaşlar, ta 
biî tevzi edilecektir. 

Bu tevzi edilinceye kadar ruznameye başlı-
yalım. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 

umum zabıtan ve mensubini askeriyeye siyyanen 
birer nefer tayım zammına dair kanun teklifi 
(2/533), Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Umum zabit an ve mensubini askeriyeye siyyanen 
birer nefer tayını zammı hakkında kanun teklifi 
(2/534), Müdafaai Milliye ve Maliye Encümeni 
mazbataları 

REİS — Şimdi efendim ruznamede ma-
lûmuâliniz geçen gün Şer'iye Vekâleti bütçesine 
tercihan müzakeresini kabul ettiğimiz ve kısmen 
hallettiğimiz zâbitana bir nefer tayını itasına 
dair olan lâyihai kanuniye vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Reis Bey usulü müzakereye dair 
arz edeceğim. Zâbitana bir nefer tayını 
ilâvesine dair olan teklifi kanuninin bütçeye te
siri malîsini hesap ve tetkik edebilmek üzere 
müsaadenizle bunu bir, iki gün için geri almak 
istiyoruz. Maliye Vekâletince tetkikatmı yapıp 
bütçeye olan tesiri malîsini tetkik edeceğiz. 
(Pekâlâ sadaları) 

REİS — Efendim Maliye Vekili Bey bu lâ
yihai kanuniyenin kendisine birkaç gün için 
tevdiiyle bütçe üzerine tesiri malîsini tetkik ve 
bu noktai nazardan fikrini söylemek üzere ken
disine iadesini teklif ediyorlar. Maliye Vekâle
tine verilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
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2. — Mıntaka ziraat mekteplerinin Ziraat 

Bankası tarafından idare edilmesine dair müşte
rek encümenin kanun teklifi ve mazbatası 

REİS — Efendim Ziraat mektepleri hakkın
daki lâyihai kanuniyenin müzakeresine bağlıya
cağız. İktisat ve Muvazenei Maliye encümenleri
nin müşterek mazbatasını okuyacağız. Muvazenei 
Maliye ve İktisat encümenlerinin müşterek maz
batasını okuyacağız. 

Muvazenei Maliye ve İktisat encümenlerinin 
müşterek mazbatası : 

Ziraatin terakki ve inkişafa mazhar oldu
ğu yerlerde bu muvaffakiyetin avamili tetkik 
olunursa görülür ki başlıcalari; ziraat itibar mü
esseseleri, ziraat sendika veya kooperatifleri ve 
ziraat tedrisatıdır. İşbu tesisata erbabı ziraatin 
yaşayışını ıslah etmek ve âtisini düşünmek ve 
mâruz olabileceği zaiyata karşı tedbir ittihaz et
mek, hulâsa bir cümlede ziraat halkının mukadde
ratı iktisadiye ve içtimaiyeye karşı mücehhez ol
maları için icabeden içtimai teminat ve muave
neti esasat ve müessesesatmı ilâve edince Avru
pa'nın en mühim zirai diyarmdaki bu bahse mü
tedair tekmilâtm sernamelerinin zikrinden iba
ret bir mülâhhas tablosunu arz etmiş oluruz. 

Fransa'da 1884 te kurulan ziraat sendika
larının memleketlerine, ziraat ve ziraatçilerine 
ait hidematı pek azîm olmuştur. Âdeta Fransa 
ziraatini derin bir harabiden kurtarmış ve onu 
bugünkü hale isal eden avamilin birincisi ol
muştur. Bu sendikaların hizmetleri mütaaddit 
cihetlerden mütalâa edilebilir. Fakat en esaslı 
olanları mubayaat kooperasyonu, alât ve edevat 
kooperasyonu, istihsal ve satış kooperasyonıı-
dur. Bu esaslarda kurulan binlerce müessese
ler ve cemiyetler mevaddı ziraiyenin mevaddı 
ziraiye fiiistihsalinin ucuzlamasını ve cinslerinin 
iyileşmesini, husulü istihsalin tekemmülünü hulâsa 
hem müstehlikler ve hem de müstahsıllar için 
âzami menafii temine hizmet etmiştir. Mevaddı 
ziraiyedeki sahtekârlığa karşı en mühim ve 
muvaffakiyetli surette mücadele edebilen yine 
bu müesseseler olmuştur. Fransa'da sendikala
rın himmetiyle yeni doğmaya başlıyan umuru 
ziraiye yirmi beş, otuz senelerden beri bilhas
sa kıredi meseleleri sayeside bugünkü haline 
gelebilmiştir. Erbabı ziraat; tohum alât, hay
van, gübre gibi istihsalata elzem olan vesaiti 
tedarik etmek için paraya veya kırediye muh
taçtır. Zürram istihsalde ve istihsal miktarm-
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da âmil olan bu pek mühim ihtiyacını temin 
edöbileeek ancak ziraat kredi müesseseleridir. 
İşte sırf bu maksadı mühimle memleketi
mizde de Ziraat Bankası tesis edilmiş ve kuv
vetli temellere istinadettirilmişti. Fakat kemâ
li teessürle itiraf etmek mecburiyetinde bulu
nuyoruz ki elyemv mezkûr müessese maksadı 
te,sisini temin edebilmek şöyle dursun, kendi
sinden muntazar hidematın şayanı zikir bir kıs
mını olsun ifa edebilmekten pek uzaktır. Hal
buki asıl maksadı tesisine ve bugünkü ihtiyaca 
nazaran çalışması icabeden usule göre ıslahı 
nihayet iş başına muktedir mütahassıslar, mü
dürler celp ve tâyini ve iki yüzü hayli müteca
viz şubelerini mütemadi murakabeleri altında 
bulundurarak yeni maksatlara göre mesailerini 
tanzim için müdürü umumilerin icabı kadar 
yine mütahassıs müfettişlerle takviyesi ve ni
zamnamesinin mütehassıs heyetler marifetiyle 
tekrar tetkik ve tadili gibi hususata mütevak
kıftı. Bu himmeti Millî Hükümetimizden hal
kımız pek haklı olarak bekler ve Devletimizin 
başlıca menbaı varidatını teşkil eden bu ziraat 
kısmının vergileri miktarı da istihsale tabaan 
kendiliğinden tezayüdederdi. Bu hususta ne 
kaçlar geç kalınmış olursa olsun yine derhal 
işe başlama'k zamanıdır. Bundan başka bünyei 
iktisadiyemizin elyevm en esaslı mesnedi olan 
ziraatın terakki ve inkişafı için gerek talebe 
yetiştirecek ve gerek halkımıza amelî surette 
işi öğretecek tedrisata pek mühim bir mevki 
vermek mecburiyetindeyiz. Bu bahiste en baş
ta mmtaka ziraat mektepleri gelir. Bu mektep
lerde tedrisatın daha amelî olabilmesi çiftlik
lerin ve sanayii ziraiyenin mümkün olduğu 
kadar geniş bir surette tatbik ve iraesine 
vabestedir. Halbuki hali hazırda olduğu gibi 
mektepler iktisat Vekâletine merbut kaldıkça 
bu emniyenin istihsali kabîl olamıyacağmdan 
bir dereceye kadar bütçe muamelâtı itibariyle 
iktisadi bünyeye sahibolabilmek ve iktisadi 
müesseselere daha ziyade yaklaşmak için mez
kûr mekteplerin, ıslahı elzem olan Ziraat Ban
kasına raptmı ve ancak programların tanzimi 
ve tedrisatın teftişi ve muallim maaşatiyle ta
lebe masarifinin tediyesi hususlarının kemakân 
iktisat Vekâletinde ipkasını tedrisatı mevcude-
de evveli ıslahat olarak kabul ettik. Bu bapta 
tanzim kılman lâyihai kanuniye merbutan tak
dim kılınmış olmakla süratle Heyeti Umumiye-
nin nazargâhı tetkik ve tasvibine arz ve Zira-
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at Bankası bütçesiyle birlikte müzakeresi istir
ham olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Müstafi 
Kâtip 

Çorum 
ismet 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Âza 
Yozgad 

Feyyaz Âli 
Âza 

Sivas 
Mehmed Rasim 

İktisat Encümeni Reisi 
Menteşe 

Dr. Tevfik Rüştü 
Kâtip 
Mezun 

Âza, 
izmit 

Abdullah 
Âza 
Bolu 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 

Ali Cenani 
Aza 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Âza 
Kayseri 
Rifat 
Âza 

Edirne 
Faik 
Âza 
içel 

Mehmed Sami 
Mazbata Muharriri 

Bulunamadı 

Âza 
Eskişehir 

Eyüb Sabri 
Âza 

Erzurum 
Asım 

Tıınalı Hilmi 

Türkiye dâhilinde açıümış ve açılacak mıntaka 
Ziraat mekteblerinin Ziraat Bankası tararından 

idaresine dair lâyihai kanuniye 

1. — Türkiye dâhilinde İktisat Vekâletince 
elyevm açılmış ve bundan böyle açılacak mınta
ka Ziraat mekteblerinin muamelâtı hesabiye ve 
idariyesi Ziraat Bankası tarafından «* tedvir 
olunur. 

2. — Ziraat Bankası işbu mekteblerin iş
letilmesine lâzım olan sermayeyi vazı ve muh-
tacoldukları alât ve edevat ve levazımı ziraiye 
ile (hayvanatı muhtelifeyi tedarik eder. 

3. — Her mektebin varidatı umumiyesin-
den 'bilûmum işletme masrafiyle harikanın vaz
ettiği sermayenin ve arazi bedelinin % 8 faizi 
ve sermayei nakdiye ile makina ve hayvanatın 
% 30 itfa bedeli ve umuru hesalbiyeyi tedvir 
eden memurun maaş ve masrafı tenzil edil
dikten sonra kalacak varidatı sâfiyenin yüzde 
ellisi mektebin tevsiu tekâmülâtına, yüzde otuz 
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beşi mektepten çıkacak talebenin şahsi teşeb-
büsatı zi ray esini teshil iein muhtacoldıığıı ser-

* mayeyi şeraiti mahsusa ve hafife ile tedarik 
edebilecekleri bir taavün sandığı sermayesinin 
teşkiline tahsis ve yüzde on beşi. mektep mual-
limînine ikramiye olarak tevzi olunur. 

4. •— Üçüncü maddede zikredilen Talebe Ta
avün Sandığının sureti teşekkül ve idaresi İk
tisat Vekâletince tanzim olunacak 'bir nizamna
me ile tesbit olunur. 

5. — Mıntaka mekteplerinin tedrisatını tan
zim ve teftiş ve çiftlik idaresinin muamelâtı feiı-
niyesini murakabe hususatı iktisat Vekâletine 
aidolup muallimin maaşatiyle talebenin masarifi 
iksaiyyesi de vekâleti mezkûre bütçesinden tes
viye edilir. 

6. — Mıntaka ziraat mekteplerinin halihazır
daki tedrisat programları İktisat Vekâletince 
her mmtakanın ihtiyacına göre ıslahen ve tev
si an tanzim ve bilhassa talebemin amelî -bir su
rette yetişmesi esbabı temin olunur. 

7. — Ziraat Bankasının işbu kanunla kendi
sine devrolunan mektepleri ne suretle idare ede
ceği İktisat Vekâletince ayrıca yapılacak bir 
nizamnameyle tesbit olunur.-

8. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
ıneriyilieradır. 

9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İktisat 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvakkat madde — İşbu kanun ahkâmı el-
yevın Ankara Ziraat Mektobi namiyle Anka
ra'da mevcut mektebin mıntaka mektebi ad ve 
itibar olunarak tecrübeten tatbik ve hâsıl ola
cak netayice göre bundan böyle açılacak mınta
ka mekteplerine aynen teşmil olunur. Ankara 
Mıntaka Ziraat Mektebinin mevcut mebani ve 
arazisi ve .demirbaş eşya ve alât ve. . edevat ve 
makine ve 'hayvanatına mütehassıs bir 'komisyon 
marifetiyle kıymet takdir edilerek eşya ve em
vali mezkûre Ziraat Bankasına devir ve kıymeti 
mukaddere bankanın Hazinei Maliyedeki mat
lubuna mahsufoolunur. 

İCRA VEKİLLERİ HETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendiler Encümeni Mahsusun 
yaptığı bir mazbata vardır. Bugün Heyeti Ali-
yenizde müzakere edilmesi için tanzim edilmiş 
ve tevzi de edilmiştir. Heyeti Vekile bugün 
- Muvafakatiniz olursa - Mecliste hazır buluna-
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i mıyacak. Müzakere zannederim. Heyeti Vekile 

huzuriyle olacaktır. Binaenaleyh, Heyeti Ve
kile" huzuriyle de olması zannederim, zaruridir. 
Tensip buyurursanız, bunu Cumartesi günü 

I müzakere ederiz. Cumartesi gününe talik ede
lim. 

REİS — Efendim, mazbatalar da şimdi da
ğılmıştır. Cumartesi günü müzakeresine devanı 
etmek üzere müzakerenin tehirini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. O hal
de şimdi ziraat mektepleri hakkındaki müza
kereye devam edeceğiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, Ziraat Bankası bütçesi müzakere ediliyor-
ken memleketin taali ve terakkisi için ittihazı 
lâzım gelen tedabirden en mühim olmak üzere 
memleketimize alât ve edevat celbetmek ve bun
ları umuru ziraiyede işletmek ve istimal etmek 
usulü düşünülmüştü. Bunun en mühim esasını 
teşkil eden alât ve edevatı ziraiyedir. Bunları 
celbetmek ve işletmek hususunda mütehassıslar 
celbetmek düşünülmüştü. Bugün ziraat mües
sesesi olarak yegâne Ankara Ziraat Mektebi 
vardır. Bugün bu mektebin bile levazımat ve 
ihtiyacatmı celp ve tedarik edecek bütçede bir 
para mevcut değildir.Bu gibi nevakısı süratle 
tedarik etmek ve zamanında yetiştirmek üzere 
banka, masrafa iştirak etmek istiyor. Bu cihet 
bu mekteplerin müstahsil bir hale ifrağını te
min ettiği için encümen bunu kemali memnuni
yetle kabul etti İktisat Vekâleti de tabiî kabul 
buyurmuştur. Şimdi gerek mevcut mektep,ve 
gerekse bundan sonra açılacak mekteplerin şu 
lâyihadaki şerait dairesinde lâvazımatmı celb
etmek ve mütehassıs getirerek bir numune ha
lini almak için oradaki mektep talebelerinin is
tifadesini ve mekteplerden çıkacak talebenin 
istikbalini temin için husule gelen istihsalâttan 
bir şey ayrılmıştır. Zannediyorum ki, Heyeti 
Celileniz bunu kabul eder. Kanunun heyeti 
umumiyesinden ziyade maddelerle iştigal et
mek üzere müzakerenin kifayetiyle maddelere 
geçilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, başka söz istiyeıı var mı? 
(Hayır, sadalan) Başka söz istiyeıı yok. He
yeti unıumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi 
görüp maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. Birinci 

| maddeyi okuyacağız : 
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Türkiye dâhilinde açılmış ve açılacak olan *mm-
taka Ziraat mekteplerinin Ziraat Bankası tara

fından idaresine dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye dâhilinde İktisat Ve
kâletince elyevm açılmış olan ve bundan böyle 
açılacak' mıntaka Ziraat mekteplerinin muame
lâtı hesabiye ve idariyesi Ziraat Bankası tarafın
dan tedvir olunur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Birinci madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ziraat Bankası işbu mekteple
rin işletmesine lâzım olan sermayeyi vaz'ı ve 
muhtacoldukları alât ve edevat ve levazımı zirai
ye ile hayvanatı muhtelifeyi tedarik eder. 

RElS — Efendim madde hakkında söz isti-, 
yen var mı? (Hayır sesleri) Efendim maddeyi 
reyi âlinize arz ediyorum. İkinci maddeyi kabul 
edenler hltfen el kaldırsın. İkinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Her mektebin varidatı umumi-
yesinden bilûmum işletme masarifiyle bankanın 
vaz'ettiği sermayenin ve arazi bedelinin yüzde se
kiz faizi ve sermayei nakdîye ile makina ve hay
vanatın yüzde otuz itfa bedeli ve umuru hesabi-
yeyi tedvir eden memurun maaş ve masrafı ten
zil edildikten sonra kalacak varidatı sâfiyenin 
yüzde ellisi mektebin tevsi ve tekâmülâtına yüz
de otuz beşi mektepten çıkacak talebenin şahsi 
teşebbüsatı ziraiyesini teshil için muhtacolduğu 
sermayeyi şeraiti mahsusa ve hafife ile tedarik 
edebilecekleri bir teavün sandığı sermayesinin 
teşkiline tahsis ve yüzde on beşi mektep muallimi-
nine ikramiye olarak tevzi olunur. ö 
frrr. ~ ..... 

REİS — 3 ncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim bu madde 
çok iyi düşünülmüş ve lâkin sırf faraziyata ipti-
na ettirilmiş, inşallah fiiliyatı da husule gelir. 
Konya Ziraat mektepleri var; nümüne çiftlikleri 
var. Bunlara devri sabıkdaki paralarla altmış; 
yetmiş bin belki yüz bin kuruş sarf olunduğu 
halde, iki okka soğan, üç, beş kıyye sarmışak, üç 
tane piliçten başka varidat olmamıştır. Bunun 
hepsinin edeceği ise 150 kuruştur. Sonra pek fe
na bir hal vardır ki, Macaristan'dan bir boğa ge
tirirler, o numune olacak, Halbuki o boğaya göre 
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burada inek yok. O boğa ile beraber ineği getirmek 
lâzımdır, getirmiyorlar. Sonra ineği bulacak ol
sak hangi köylü gelip de numune çiftliğinde efen
dinin keyfi oluncaya kadar bekliyecek, o ineği bo
ğaya gösterecek? Bunun zannederim vukuu da 
yoktur. Bunu böyle yapmaktansa, köy heyeti ih-
tiyariyesini bu işle mükellef tutup köye göre bir 
veya iki boğa göndermek ve o boğaya iyi baktırıl-
ması ve sair hayvanata karıştırılmaması lüzu
muna tevessül olunmuş olsaydı ve Ziraat Ban
kası parasının yüzde beşini bu cihete sarf etmiş 
olsaydı, her halde millet istifade ederdi. Şimdi 
ben zannetmiyorum ki, Ziraat Bankası vazıyed 
etmezse, kim vazıyed ederse etsin, bu Ziraat mek
teplerinden varidat olacak da, masarif at çıktıtan 
sonra elde edilen varidatın yüzde beşi filâna, 
yirmi beşi filâna gibi olan bu taksim iyi bir şey
dir, fakat bir faraziyedir. Faraziyat üzerine bi
na kılınmaz. Bir kere semereyi görelim de, gör
dükten sonra tevziatı yapalım. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
di Hazretleri bizim de nazarı dikkatimizi celbeden 
bir nokta hakkında çok güzel söylediler. Fakat 
ufak bir izahat arz edersem, kendileri de bu işte 
bizimle beraber olacaklardır. Kanunun hini tan
ziminde Muvazenei Maliye Encümeni İktisat En-
cümeniyle beraber çalışmıştı o sırada böyle haya-
lât ve faraziyat üzerinde binayı muhakeme etme
meye gayret etmiştik. Hiç. unutmam. Halkalı Zi
raat Melvtebine bir hastalığı teşhis için memuren 
gittiğim vakit bizzarure öğle yemeğinde ekmeği 
taşradan getirmişlerdi. Hayretimi muciboldu. 
Buna mümasil ' daha başka şeyler görmüştüm. 
Halbuki buradaki mektebi ve çiftliği ziyarete git
tiğim zaman, orada yapılmış peynirler ve yoğurt
lar ve buna mümasil birçok teşebbüsata şahidol-
dum. Ve konservecilik ve kolonyacılık yapılmak
ta olduğunu da re'yelayn gördüm ve öğrendim, 
anladım ki, buradaki heyeti tedrisiye gayet 
amelî çalışıyor ve bundan dolayı arkadaşlarla 
beraber bu mektebin bir an evvel çiftlik mua
melâtı idareye ve hesabiyesinin umuru tedri-
siyesd kemafissabik İktisat Vekâletinde kalmak 
üzere - Ziraat Bankasına devrinde pek çok 
muhasenat olacağma kanaat eyledik. 

Bu çiftliğin hakikaten bir varidat verip ver-
miyeceği meselesine gelince; Umuru tedrisiye 
ve umuru nesabat kemafissafbık İktisat Vekâ* 
letinde kalacağı cihetle çiftliğin her masrafı-
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nın, muallimlerin ve sairenin her masrafını 
kapattıktan sonra biz de, Vehbi Efendi Haz
retlerinin söylediği gibi bir hayal telâkki ey
lediğimiz cihetle tedrisatı ziraiye ile mükellef 
olan Hükümete, onun istilzam ettiği mesarifi bı
rakmak zaruretini kabul ettik. Bu takdirde orta 
yerde öğrenmek için çalışan talöbe ile bir aşk 
ile öğretmeye çalışan heyeti talimiye vardır. O 
çiftlikte, masarifi istihsaliyesi Ziraat Bankasın
dan temin edilen bir çiftlik olacak olursa bunu 
her halde o vakitte de kabul etmek mecburiye
tinde kaldık, ki varidatı masrafiyle başabaş ol-
mıyacak, her halde bir şey artıracaktır. Eğer bir 
şey artırmıyacaksa ziraat fennî madun ve mana
sız kalır. Onun için bizdeki şeklin tatbiki gülünç 
olur. Her halde bir şekil vereceğiz, ilk seneler 
kabul ettik bu, istikşare şayan olmasada usu
lü ittihaz olunan bu şekli taksimi münasip gör
dük. Yalnız bu şekil taksimde unutulan bir 
nokta var : thtiyat akçesidir. Bendeniz, zanne
diyorum, ki mektebin tekâmülâtın'a sarf edil
mek için ayrılan yüzde beş, ika kısma ayrılma
lıdır. Hiç olmazsa bunun % 10, % 20 sinin ih
tiyat akçesi olarak tefrikini muvafık görüyo
rum. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim, encümen de esasen bunu derpiş ediyordu, 
biz de kabul ediyoruz yüzde beşin nısfını. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim ziraat 
mütehassıslarının Ziraat mektepleri hakkında
ki noktainazarı ikidir. Birisi, Ziraat mektep
lerinden çıkan efendilerin sırf nazariyatçı ol
malarıdır. Halkalı Ziraat Mektebinden çıkan 
efendilerin memleketin umuru ziraiyesinde, 
hizmetleri sebk etmemiştir. Hemen bunla
rın pek çokları başka, başka meslekleri ilti
zam etmişlerdir. Başka, başka mesleklerde iler
lemişlerdir. Ziraat muallimi, ziraat memuru 
olarak geldikleri vakit -hepiniz de biliyorsu
nuz - bunlar memlekette ziraate hiç bir şey 
ilâve edememişlerdir. (Hayır, hayır sadaları) 
Diğer bir kısım mütahassısm ise Ziraat mek-
tehlerrnin yalnız nazariyatçı değil, aynı zaman
da fiiliyatçı olarak amelî bir surette yetiştiril
melerini iltizam etmişlerdir. Mektepten çıkan 
talebeler sırf nazariyatla meşgul olmasın. Ay
nı zamanda sabanın sapına yapışsın. Tavuk 
beslesin, bizzat öküzün hastalığına baksın. Biz
zat makinalan idare etsin. Oradan çıkanlar sırf 
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nazariyatçı olmasın, böyle amelî olsun. Binae
naleyh ikinci kısmı ameliyat cihetini iltizam 
edenlerdir ve bu nazariyeye binaendir, ki An
kara Ziraat Mektebi geçen sene teessüs etmiş
ti. Filfhakika Ankara Ziraat Mektebinin bu
günkü amelî netayioi görülüyor çünkü peynir 
imal ediyor. Mürekkebe varıncaya kadar imal 
olunuyor ve bunu talebe imal ediyor. Yevmiye 
dört saat ders görüyor. Makinaların -başında 
bulunuyor. Mektebin traktörünü bizzat sürü
yor, idare ediyor, işletiyor. Her halde bu mek
tep, amelî bir rençber yetiştirmek esası üzeri
ne müesses bir mekteptir. Henüz bir senelik 
mektep olduğu için - çünkü geçen sene teşek
kül etmiş - daha tekâmül edemedi vesaiti nok
sandır şimdi yeniden teessüs edecek Ziraat 
mektepleri şu iki mütalâadan hangisine istina
den teessüs edecektir ki bu Zirat bankaları bu 
paraları ikraz etsin? Bu mektepler yine malûm 
olan Halkalı Ziraat Mektebi, Bursa vesaire yer
lerdeki Ziraat mektebleri gibi sırf nazariyatçi 
insanlar yetiştirecekse Meclisi Âli, ona göre 
düşünsün. Ve Ziraat Bankası parasını ona gö
re versin. Mektepler - arz ettiğim gibi - ameli 
rençberler yetiştirmek üzere açılıyorsa yine Mec
lisi Âli noktai nazarını ona göre tevcih etsin, 
para versin onun için salâhiyattar olan zat
tan, bilhassa tstisat Vekâletinden bu ciheti sor
mak istiyorum. 

REÎS — Ragıb Beyefendi madde hakkında 
hiçbir şey söylemedi. (Ragıb Beye hitaben) şu 
halde maddeyi kabul ediyorsunuz. 

RAGIB B. ' (Kütahya) — Hayır efendim, 
açılacak mektepler hangi şeye müsteniden açı
lacaktır ki bu şekli taksimi kabul edelim de
mek istiyorum. 

MUVAZENEl MALÎYE ENCÜMENÎ REÎ-
SÎ ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim, 
refiki muhteremim Ragıb Beyefendinin fikrine 
bendeniz katiyen iştirak edemiyeceğim. Hal
kalı Ziraat Mektebi Âlisi bu memleket için ga
yet değerli adamlar yetiştirmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Değerli adam ye
tiştirmek hususunda söylemedim, amelî bir 
surette hizmet eden bir kimsenin yetişmediğini 
söyledim. 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Zi
raat mektebi âlisinden çıkan efendilerin 
bu memleketin ziraatine hizmet edememelerinin 
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sebebi, bizim bu efendileri alıp masa başların
da birer memur yapmaklığımızdır. Ziraatle 
katiyen iştigal ettirmemişiz. Bunlar, vazifesin
den pek hariç vazifelerlei iştigal etmişlerdir. 
Meclisi idarelerde masa başında istatistik tut
mak gibi yalnız (büro) ya mahsus hizmetler 
ifa etmişlerdir. Bundan dolayı memleketin zi-
râatine katiyen hizmet edememiştir. Bunların 
mektepte öğrendiği ilimlerden memleketin is
tifade etmemesi doğrudur. Fakat buna sebep 
de bizim ittihaz ettiğimiz usuldür. Onların 
kendi âmelleri değildir. Ve bu veçhile değerli 
olarak ve ameliyatça nazariyatça pek değerli 
olarak yetişmiş olan efendiler, ziraatte istihdam 
edilmedikleri için, hattâ kendi ilimlerini, 
kendi fenlerini bile kaybetmişlerdir. Ra-

gıb Beyin buyurduğu gibi bu mek
teplerde amelî ziraat mütehassısları yetiştirilme
sini encümenimiz düşündü. Ve bu ziraat müte
hassısları mektebi aynı zamanda ziraat mmta-
kası olan yerlerde tesis edilecektir. Yani Ada
na'da açılacak olan mektep, orada pamuk zerri-
yatı fazla olduğu için pamukçuluk yapacak
tır. İnşallah ileride Erzurum'da Şeker Fab
rikası açılacaktır, orada açılacak olan mektep, 
şeker için lâzım olan mevzuatı, yetiştirecektir. 
Meselâ burada açılan Ziraat mektepleri, bu
raya göre mahsulât yetiştirebilecek surette ça
lışacaktır. Elhasıl her mmtakâya mahsus olmak 
üzere amelî Ziraat mektepleri açılacaktır. Bi
naenaleyh bu mektepler nazari değil amelî ola
caktır. Eagıb Beyefendi, bunu ifade ettikten son
ra, zaten maddeye dair bir şey söylemediler. 
Onun için; maddenin aynen kabulünü teklif 
ederim. 

NECİB B. (Mardin) -— Hayır tadile uğra
yacaktır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
diler Ziraat mekteplerinin lüzumu derkârdır. 
Fakat bendeniz, Ziraat, mütehassısları yetişti
recek olan bir müesseseden, irat beklemeyi bir 
türlü anlamıyorum. Ziraat mütehassısı yetişti
receğimiz şeyden biz, irat arıyoruz. Mektepten 
ne irat alınacak? Efendiler, mektepten irat ara
nılmaz yeterki milletin buna tevdi ettiği, tevzi 
edeceği parayı mavuzıa lehine sarf edelim. Bi
naenaleyh. Bu maddede mezkûr olan hâsılatın 
yüzde ellisi buraya, yüzde on beşi şuraya - ko
misyonun affına mağruren söylüyorum. - Bu 
gibi kayıtlar manasızdır. 
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ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Mazhar Mü-

fid Beyefendi bulunmadılar, orasını arz edeyim. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Encü

men Heyeti Muhteremesine soruyorum, şimdi
ye kadar hangi mektepten irat alınmıştır, Allah 
aşkına T.. Ziraat Mektebinden irat mı istiyorsu
nuz? Beni fazla söyletmeyiniz, ben mutasarrıf 
iken sütü ıbana .gelirdi, kavun, karpuzu başkası
na giderdi. Rica ederim. Hiçbir zaman mektep
ten irat olamaz. Peynir yapılır, Ziraat Mektebin
den sütünü dışardan para ile alıdırz, bilmem 
ne yapar, para ile alırız. îrat beklemek doğru 
bir şey değildir. Biz yeter ki elzem olan bu mek
tepten ziraat mütehassısı yetiştirelim. Halkalı 
Ziraat Mektebinden sırf nazariyatçı yetiştirili
yor, dendi. Fakat içlerinde amelî olanlar da var
dı ve öyleleri de vardı ki peynir yapmayı bile 
bilmez. Eğer yine öyle yetiştirecek isek hiç ye-
tiştirmemcliyiz, halka gülünç oluruz. Bir mem
lekette bir köylü aynı mahalden bir torbaya üç 
nevi toprak koyuyor, memura gösteriyor. Diyor 
ki memura; «Bu toprağın hangisine pancar, 
hangisine buğday ekilir?» O da diyor iki; buna 
pancar, diğerine buğday ekilir, halbuki toprak 
bir mevkiden çıkarıldığı için bu cevap gülünç 
olmuştur. Böyle memurlar elyevm bakidir. Bi
naenaleyh bu, nazariyata, ameliyattan ziyade 
ehemmiyet verdiğimizden ileri geliyor. Diğer 
mevaddı. kanuniye ile bu son maddeden anlıyo
ruz ki, badema ziraat memurları nazari yetişmi-
ye'cek, amelî yetişecektir. Efendim siz böyle 
mektepten irat bekliyeceğinize amelî yetiştiril
meleri için, lâzımgelen vesaiki hazırlamak için 
para koyunuz ve parayı oraya atınız ki semere-
dar olsun. Bu mektebe ameliyat için lâzımgelen 
mebaliği sarf etmeli, nazariyata meyil verme
meli. Sonra, sekiz kilo süt varmış, üç kıyye so
ğan varmış. Bunları satacakmış da varidat ola
cakmış, yüzde ellisi ihtiyat akçesi, yüzde on 
beşi Taavün Sandığına. Bunlar hayaldir efen
diler. (Hayaldir sadaları) Bize lâzım olan ziraat 
m iitehassısısdır. Fakat amelî ziraat mütehassısı
dır. Bir memur köye gittiği vakit de kırılmış 
bir makine gösterilerek şunu tamir edin veya 
buyurun makine basma, dediğiniz zaman işle
temiyor. İşte ona ekip biçmeyi gösterelim. 
Tatbikat için lâzımgelen parayı verelim. Çok lü
zumu vardır. Mektepten kâr aranılmaz, mektep
ten ilim ve fen aranılır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) —- Efendim 
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Mazhar Müfid Beyefendi buyurdular ki, mekte- | 
be para ekmeli, feyiz almalıdır. Biz de hem ilim, 
feyizi alacağız hem de para feyizi alacağız. Bu 
hayal değildir. Yani para serptiğimizde mukabi- I 
linde bir şey alınır/Yalnız bu mekteplere pulluk 
getiririz. Alât *vc edevat getiririz, bunlarla 
mektep isler, işte bugün Ankara Ziraat Mektebi 
müstahsil bir hale gelmiştir. Defterini açtığımız 
zaman mühim istihsalâtı olduğunu görürüz, ip
tidai makinalar elinde olduğu halde... Bu biraz 
daha başka makinalarla yapılacak olursa mektep 
kendi masrafını çıkaracak ve belki âtide bir şah- I 
siyeti mâneviye iktisabedecektir. Muvazenei Ma
liyede bu ciheti müzakere ederken, en ziyade dü
şündüğümüz, mektebi müstakil kılmaktı. Bunu 
bir numune ittihaz ediyoruz. Onun için bunu 
böyle yaptık. Diğer mektepler de açılacaktır. Bu
nu bir şahsiyeti mâneviye sahibi olsun, ilk evvelâ 
numune olsun diye kabul ettik. Sonra bir şey ol
madığı takdirde taksim edilecek havadır. Bunda 
bir şey yoktur. 

MAZHAR MÜPÎD B. (Hakkâri) — O hava 
ile uğraşmıyalım rica ederim. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Varidat 
olmazsa pekâlâ, olursa bu taksimi biz de kabul 
ederiz. 

REİS — Efendim encümenin bir tadili var 
okutuyorum : 

MADDE 3. — Her mektebin varidatı umumi-
yesinden bilûmum işletme masarifi ile bankanın 
vaz'ettiği sermayenin ve arazi bedelinin yüzde 
sekiz faizi ve sermayei nakdiye ile makina ve hay
vanatın yüzde dokuz itfa bedeli ve umuru he-
sabiyeyi tedvir eden memurun maaş ve masrafı 
tenzil edildikten sonra kalacak varidatı sâfiyenin 
yüzde otuz beşi mektebin tevsi ve tekâmülâtma 
ve on beşi ihtiyat sermayesine yüzde otuz beşi mek
tepten çıkacak talebenin şahsi teşebbüsatı zirai-
yesini teshil için muhtacolduğu sermayeyi şeraiti 
mahsusa ve hafife ile tedarik edebilecekleri bir 
taavün sandığı sermayesinin teşkiline tahsis ve 
yüzde on beşi mektep mualliminine ikramiye ola
rak tevzi olunur. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi tadilen j 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul ! 
edilmiştir. j 

MADDE 4. — Üçüncü maddede zikrolunan j 
talebe taavün sandığının sureti teşekkül ve ida- | 
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resi İktisat Vekâletince tanzim olunacak bir ni
zamname ile tesbit olunur. 

REİS — Efendim, dördüncü madde hakkın
da söz istiyen var mı? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ni
zamname kelimesinin talimatnameye tebdili daha 
muvafıktır. 

REİS — Efendim Ali Süruri Efendi nizam
namenin talimatnameye tebdilini teklif ediyorlar, 
şifahi olarak. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Biz de 
kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Efendim reyi âlinize arz ediyorum; 
(Nizamname) kelimesi (Talimatname) suretiyle 
tashih edüdikten sonra maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mmtaka mekteplerinin tedri
satını tanzim ve teftiş ve çiftlik idaresinin mua
melâtı fenniyesini murakabe hususatı İktisat Ve
kâletine aidolup muallimin maaşatı ile talebenin 
masarifi iksaiyesi de vekâleti mezkdre bütçesin-

! den tesviye edilir. 

I HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bir yanlışlık var. Masarifi iksaiye değil, umumi-
yesi olacaktır. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim bu mad
dede bir yanlışlık görüyorum. Muallimlerin ma
aşı talebelerin iaşesi ve buna mümasil bâzı masa
rif iktisat Vekâletine ait, sonra mektebin serma
yesi ve buna mümasil nezareti de Ziraat Banka
sına ait meselede bir çatallık var. Parayı sarf 
eden bir taraf, varidatı alan bir taraf; sonra va; 
ridata el vurmıyah, o da bir taraf, mesele böyle 
olunca heı* halde bir intizam olmıyacaktır. Ya bir 
yere merbut olmalı veyahut doğrudan doğruya 
iktisada merbut olmalı. İktisat Vekâleti nezareti 
altında Ziraat Bankasının vermiş olduğu serma
yenin hesabatını da oradan istemeli, yahut o da 
karışmalıdır. Türkçede - Tâbiri amiyane ise de 
affedersiniz - (Çatal kazık yere geçmez) derler: 
Onun için bu da ikidir. Bunlardan birisi ona ha
vale eder. O da ona havale eder. Bunun için bu
nun mihveri lâyıkmda döneceğine ümidim yok
tur. Bu birincisi, İkincisi şudur ki : Bu münase
betle bir iki kelime daha arz etmek isterim. 

Efendiler; Ziraat Mektebine giren talebe ora
da alât ve edevatı hazır; muhteşem daire, her şey 
mükemmel. Parası havadan geliyor. Ve bol bol 

l ve büyük işlere alıştığı için sonra gidip de ken-
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di başına bir iş sahibi, bir çiftçi olmak imkânı 
yoktur. Çünkü çiftlikte görmüş olduğu makine
yi ve diğer teferruatını kendi başına tedarik et
meye imkân yoktur. Her zamanda onun babası 
onu o çiftliğin emsali bir çiftliğe gönderip ora
da ziraat et diyemez ve gönderemiyecektir. Bu
nun için efendiler Ziraat Bankası bir şey yapsın 
ki, Avrupa'dan gayet ufak ve her rençperin ya
pabileceği ve kudretinin taallûk etmiş olduğu 
ufak sistemde alât ve edevatı getirsin ve çocuk
lara onları öğretsin ki hasbelicap çocuk bir kö
ye vardığı zaman çiftlik yapabilsin. Yoksa mü
him motörler, şaşaalı şeylerle öğrenirse o çocuk 
gittiği yerlerde onu bulamıyacak, o ihtişamı gö-
remiyecektir. Ve onun tahsili de boşa gidecektir, 
yapamıyacaktır. Ziraat Bankası yapacaksa böy
le yapsın, ki umuma işleri sebk etmiş olur. (Çok 
doğru; sesleri) Bunu her halde birleştirmeli. Bu 
madde bozuktur, iki taraflı iş olmaz. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim 
Ziraat Bankası bu mektepleri müstahsil görmez
se arz ettiğim gibi yani evvelâ hesabedecek, şu 
kadar makine getirdim, şu kadar masraf yapı
lacak; onun için Ziraat Bankasının fikri pa
rayı heder etmeye matuf değildir. Onun için 
bu hesabatı oraya verdik, maaşat mesele
sine gelince talebenin şeyini filân oraya 
verdik, iktisat Vekâletinden buna tefrik olun
muş ne kadar para varsa Ziraat Bankasına ve
rilir; yine orada yapılır; yani çatallı değildir 
efendi hazretleri. Bu bir havale meselesidir? Büt 
çede muallime mahsus ne kadar maaşı var? Şu 
kadar. Bu havale edilecek ve ne kadar talebe ma
sarifi umumiyesi var, bu kadar. Bunu yine Zira
at Bankası temin eder; yani Hazineden alınmış, 
oradan alınmış, bunda bir çatal kazik mesele
si yoktur. Bu bir havale meselesidir. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) —Efen
dim, bu madde münasebetiyle yine bu kürsüde 
mevzuubahsolan bir iki meseleye bilmünasebe ilişe
ceğim. Biri maddenin, metnin ihtiva ettiği veç
hile mektebin idare muamelâtı ve onun muraka
besi hususatı diğe"ri de Vehbi Efendi Hazretle
rinin ziraat hakkında, bu mektep münasebetiyle 
söylediği amelî derslerdir. Filhakika Ziraat Mek
tepleri idaresinin iki yere ayrı, ayrı taallûk et
mesi oradaki şekli tedrisatın bilâhara amelî zi-
raatimize taallûku çayı nazardır. 

Yalnız şurası muhakkaktır ki, Ziraat Mek
tebi ancak derecesi nispetinde mevcudolan ted

risatı ve amelî mümareseyi temin eder. Yoksa 
talebe, köyüne gittiği zaman orada lâzım ve 
muhtaçoiduğu asgari alât ve edevatı bulamaz
sa ne yolda tahsil görürse görsün, yine mefluç 
kalmaya mahkûmdur. Şu halde o talebenin 
mektepten çıktıktan sonra daha müfidolması 
için iş mektep meselesi değil - Efendi hazret
leri en canlı noktaya dokundu - ziraat kredi 
müesseseleri ve sanatiyle getirilecek alât mese
lesidir. Yoksa bunları köylü getirecek değildir. 
Memleketimizde ta köylere kadar şâmil ve amelî 
ziraat kredileri teessüs etmedikçebun un olaca
ğına asla inanmam. Mektebin iki idareye alâ
kası ise, bu zahirîdir. Çünkü Ziraat Bankası 
iktisat Vekâletine ait bir müessesedir. Şu hal
de denilebilir ki, bu ayrılık zahirîdir. Neden 
Ziraat Bankasına devrolunuyor? Bunun iktisat 
Vekâletine merbut müessesatm bütçelerine tâbi 
olduğu şekil sebebiyle olduğunu arz etmek is
terim. Ziraat Bankasının bu çiftliğe vereceği 
sermaye, parasını sarf etmekte tâbi olduğu 
usuldeki suhulet ve fikri iktisadidir ki, hepi
mizi bu mektepleri Ziraat Bankası idaresine 
rapdetmeye sevk etmiştir. Yoksa görülen iki
lik sırf zahirîdir. 

RElS — Efendim, madde hakkında söz isti-
yen yok. Maddeyi tekrar okuyorum. 

(Madde tekrar okundu.) 
REÎS — Mardin Mebusu Necib Beyin bir 

tadil teklifi var. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçi âti tadilini teklif 

eylerim. 
Mardin Mebusu 

Necib 

5. — Mmta'ka mekteplerinin tedrisatını 
tanzim ve teftiş ve çiftlik idaresinin mu
amelâtı fenniyesini murakabe hususatı iktisat 
Vekâletine aidolup muallimin maaşatiyle tale
benin masarif Vekâleti mezkûre bütçobine vaz^ 
edilerek Ziraat Bankasına tediye ve oradan 
tesviye edilir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Noktai 
nazarımıza tetabuk eder. 

RElS — Efendim, encümen bu takriri ka
bul ediyor. Yalnız anlaşılmadı zannederim, bir 
daha okunsun. 

(Necib Beyin takriri tekrar okundu.) 
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BEİS — Bu tadil takrirlerini reyi âlinize I 

vaz 'ediyorum. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Madde 

ne şekil alıyor efendim? 
REİS — «Vekâleti mezkûre bütçesine vaz'edi

lerek Ziraat Bankasına tediye ve oradan sarf 
edilir.» deniyor. (Muvafık sesleri) 

Efendim bu tadilname suretiyle maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Mıntaka ziraat mekteplerinin 
halihazırdaki tedrisat programları İktisat Vekâ
letince her mıntakanın ihtiyacına göre ıslahan 
ve tevsian tanzim ve bilhassa talebenin amelî ı 
bir surette yetişmesi esbabı temin olunur. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim bu maddede bendeniz yine 'bir garabet gö
rüyorum. Mıntaka mekteplerinin programını 
yine iktisat Vekâleti yapacak, mütehassıslar ya
pacak denirse şüphesiz daha iyi olur. Sonra, 
bendenizin öğrendiğime ve bildiğime göre ileri 
gitmiş olan milletlerde iki türlü ziraat mektebi 
var. Birisi yalnız mütehassıs yetiştirir. Yani 
doğrudan doğruya nebatatın hayatını, onların 
neşvünümasma arız olan hastalıkları yani neba
tatın terbiye ve tedavisi gibi şeyleri öğretir ki 
bu geniş bir ilme ihtiyaç hissettirir. Bu ayrıca 
bir sanattır, bir ilimdir, ikincisi; yeni çıkan 
alât ve eedvatı ziraiyeyi kullanmak, yani amelî 
bir çiftçi olmak ve »başka bir şeye karışmamak. 
Yani (bizim tâbirimizle ekmek, biçmek, süt el
de etmek, sütten peynir yapmak ve saire ve 
saire. Bunları yapabilmek için de tabiî ziraat 
hakkındaki; ulûm ve fununu bilmek lâzımdır. 
Fakat bunda fünunun mebadisine aidolan, ya
ni gayet az ve iptidai bir malûmat vermek lâ
zımdır. Asıl bunun daha büyük kısmı ameliya
ta mütaalliktir. Halbuki biz 'bunun ikisini de 
birden vermek istiyoruz, ki kabahatimiz işte bu
radadır. Biz ne tamamiyle bir adam yetiştiriyo
ruz, ne de amelî bir adam yetiştirebiliyoruz. 
Efendiler, ziraat mektebinden çıkıyor. Ayağı
nın 'bastığı toprağın hangi'zamana aidolduğunu 
îbilmiyen ziraat müdürleri biliyorum. Hattâ 
mezruata aidolan hastalıkların ne olduğunu bil-
miyen ziraat mütehassısları biliyoruz. Efendi
ler kırılan pullukları tamir etmek, yeni gelen 
alât ve. edevatı ziraiyeyi düzüp koşmak ve 
edevatı idare etmeyi bilmiyen ziraat muallim
leri vardır. Biz eğer yine bu tarzda, hem malû
matı nazariyeyi ve hem de malûmatı ameliyeyi ver- ' 
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mek, yani hem ilmî hem de nazari adam yetiş
tirmek istiyorsak muvaffak olamayız. Nazariyatı 
gayet az vermeliyiz. Ameliyatı da vâsi miktarda 
veriniz. Sonra iktisat Vekâleti mütehassıslardan 
müteşekkil bir heyetle bir programı yapacağı za
man her halde garpde husule getirilmiş olari 
müessesatı ziraiyeyi göz önüne almalıdır. Sonra 
doğrudan doğruya mütahassıs âlim yetiştirecek 
müesseseler ayrıdır. Ona da ihtiyacı şedidimiz 
var. Fakat bizim ondan evvel bugün amelî 
adama ihtiyacımız vardır. Efendilerin altla
rından karyolalarını alın; ayaklarından, pabu
cu alın, tahtada yatırın, çarık giydirin, öküzü 
eline verin, koşturun arkadaşlar bizim yapaca
ğımız budur. Biz aksini yaptığımız takdirde ya
rın gıravatını, bastonunu eline alacaktır, hü
kümet dairesine koşacak; memuriyet arıyacaktır. 
Bu paralarda heba olup gidecektir. (Doğru sesle
ri) sonra bendeniz bunu Ziraat Bankasına ilhakı
nı anlıyamıyorum. Yalnız işittiğime göre, Ziraat 
BankasınınMaliyeden alacağı varmış. (O.geçti sa-
daları) geçti, ne ise. Ziraat Bankasının Maliyeden 
alacağı varmış parayı alamamış ta ondan devredil
miş, bu madde uydurulmuş. Yani hilei şar'iye 
kabilinden bir şey «hayır sesleri (öyle öyle,) 
Handeler». 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim fenni ziraat 
tecrübe ile sabit olmuş, hakikaten mühim bir 
fendir. Bunu iyi bilmek ve mahallinde istimal 
etmekte fevaidi azîme olduğu şüphesizdir. Fa
kat biz şimdiye kadar istifade ettik mi? Edeme
dik mi? mesele burada. Şunu arz etmek isterim 
ki Halkalı Ziraat Mektebinin son senelerinde 
oldukça amelî talebe yetiştirmişlerdir. Evvelki
ne kıyas kabul etmez. Hattâ son senelerde demir
hane de açtılar. Efendileri makinelerin, uf ak te
fek kırıklarını tamir edecek kadar, makineyi sö
küp, takacak kadar bir şeylere alıştırdılar. Her 
halde beyefendinin dediği gibi nazariyattan zi
yade ameliyata dikkat etmek bizim için bugün 
elzemdir. Binaenaleyh mekteblerimizde sırf 
amelî talebe yetiştirelim. Mütehassıs mı yetişti
rilecek. Ne olacaksa yapalım. Hele, hele nazari
yattan ziyade ameliyata ehemmiyet vermek lâ
zımdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler Halkalı Mektebinin yetiştirdiği talebelerden 
matlup istifadeyi edemediğimizde hepimiz mütte
fikiz. Bunun bir sebebi vardı ki, buyurdukları 
gibi mektepten çıkan bir mütefennin, teşkilâtımı-
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zm sakameti yüzünden bir sandalyenin üzerine 
oturur, muhaberatla vakit geçirir. Mektebi Mül
kiyeden- çıkan bir zatla Halkalı'dan çıkan talebe
nin vaziyet itibariyle hiçbir farkı yoktu. Fakat 
son zamanda bunun hata olduğu anlaşılmış ve 
son zamanda memur olarak giden zevat ilimleri
ni, fenlerini kaybettiklerinden dolayı şikâyet et
mişlerdir. Yeni muttali olduğum İktisat Vekâ
letinde - bendenizi Murakıp intihap buyurduğu
nuz için oraya gidiyorum - yapılan projeyi gör
düğümden bu husus hakkında bahsetmek ıstıra
rında kaldım. İktisat Vekâletinin elinde bugün 
yüze karip mütahassıs, mütefennin zevat vardır. 
Arz ettiğim gibi hepsi livalarda mutasarrıfların 
maiyetinde değirmencilik, bilmem ne gibi mesle
kinin hilafı olarak bâzı vazifelerle vakit geçiri
yorlar. 

FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — Komisyon
larda. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evet ko
misyonlarda vakit geçiriyorlar. Şimdi İktisat Ve
kâleti bu zevatı tophyaeaktır, zannederim. Ya
pılan projede Anadolu'yu yediye ayırıyorlar. Ve 
bu yedi mmtakaya yüz kişiyi yirmişer, onar top-
lıyacaklar. Bu zevat kaybettikleri fenlerini bir
birleriyle birleşerek, konuşarak bir kurs halinde 
çalışarak kendilerini yetiştirip tekrar elde edecek
ler. Müntahap yerlerde vereceğimiz çiftlik ve ser
maye ile» bankanın muaveneti nispetinde müesse: 

seler vücuda getirilecek. Bu adamlardan böylece 
istifade edilecektir. Aksi takdirde kendileri öl
dükten sonra veyahut bir müddet geçtikten son
ra bunları kaybedersek bu memleket ilim ve fen
ni ziraatten büsbütün mahrum kalacaktır. Bu 
mahrumiyete set çekmek için onların dimağlarını 
öldürmiyerek, işletmek için yeni müesseseler vü
cuda getirilecektir. Biz bu hususa çalışmaktayız. 
İktisat bütçesi geldiği zaman, daha ziyade tafsi
lât verilecektir. Elbette mazinin hatası bizde bir 
parça istikbal için intibah hâsıl etmiştir. Bunlar
dan istifade çaresini vekâlet de arıyor. Ziraat 
Bankası da buna müzahir olacaktır. Gayemiz eski 
hatayı tekrar etmek değil, yeni yeni teşkilâtla mü
fit istihsalâtta bulunmaktır. Efendiler! Program 
meselesine gelince : Atalay Beyin buyurduğu gibi 
ziraat mekteplerinin programını İktisat Vekâleti 
yapacak denildiği zaman tabiî bunu vekâletteki 
mütahassıslar yapacak demektir. Sonra burada 
bir mmtaka meselesi vardir ki, meselâ : Karade
niz sahilindeki mahsulâtla, Akdeniz sahilindeki 
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mahsulât, sonra yayla mahsulâtı birbirinin aynı 
değildir. Toprak itibariyle, iklim itibariyle, istih-
salât itibariyle bütün bütün değişir. Demin arz 
ettiğim gibi yirmi kişinin toplanacağı bir heyeti 
ilmiye o mıntakada yetişecek insanlar için en 
muhtacolduğu şey ne ise oradaki mektebin pro
gramını ona göre yapacaktır. Bugün Adana'nm 
programını Erzurum'da tatbik etmek mümkün 
değildir. Çünkü arazi ve iklim itibariyle başka
dır. Yoksa Adana mektebinin yetiştireceği ada
mın Erzurum'da iş görmesi imkân haricindedir. 
Fındık yetişen yerle çam yetişen mahal, tabiîdir 
ki, bir değildir. Ayrı ayrı şeyler, ayrı ayrı yerler
de yapılacaktır. Heyetler programları her mekte
bin bulunduğu mahalde yapacaktır. Sonra müte
fennin yetiştirmek için de Heyeti Celile tabiî bu 
mekteplerden çıkacak talebe için yeni bir merci 
gösterecektir. Âli bir mektep de ister, bu başka 
bir meseledir. Bunu şimdiden açmak doğru ol
maz. Tabiî istikbale aittir. Mmtakadan maksat 
budur. İktisat Vekâleti tabiî, re'sen bir şey ya
pamaz. 

REİS — Efendim maddenin müzakeresinin 
kifayetine dair takrir var. Maddenin müzakere
sinin kifayetini reye koyuyorum. Maddenin mü
zakeresini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Mad
denin müzakeresi kâfi görüldü. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

eylerim. 

Madde 6. — Mmtaka ziraat mekteplerinin ha
lihazırdaki tedrisat programları İktisat Vekâle
tince her mmtaka erbabı ziraatinin mütalâasını 
alarak ihtiyaca göre ıslanan ve tevsian ve bilhas
sa talebenin amelî bir surette yetişmesi esbabı te
min olunur. 

Gazianteb 
Yasin 

YASİN B. (Gazianteb) — İktisat Vekâletin
ce yapılacak programlar İktisat Vekâletindeki 
mütehassıslarla yapılacak. Bunlar nazari müte
hassıslardır. Şimdi İktisat Vekâleti iddia edebi
lir mi ki, kendisinde bulunan bir mütehassısı 
bir taraftaki kuvvei inbatiye ile başka tarafta
ki kuvvei inbatiye arasındaki farkı bilsin? Kon-
ya'daki kuvvei inbatiyeyi Konya'daki mütehas
sıs daha iyi bilir. Her halde mahallî mütehassısı 
ahalinin fikrini alacak olursa; daha doğrudur. 
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HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — O bir 
idari meseledir. Yasin Beyin buyurdukları varit
tir. Fakat vekâlet kendisi idareten yapar. 

REİS — Yasin Beyin tadil teklifini reyi
nize arz ediyorum. Okunan bu tadili kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari) — Yani 
kabul edilmedi değil. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Kanu
na girmek doğru değil. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari) — Zapta 
geçsin diye verilmiştir. 

REİS — Tadil teklifi kabul edilirse kanu
na girer. O demektir efendim. 

Efendim asıl maddeyi reyi âlinize vazedi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Al
tıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ziraat Bankasının işbu ka
nunla kendisine devrolunan mektepleri ne su
retle idare edeceği İktisat Vekâletince ayrıca 
yapılacak bir nizamname ile tesbit olunur. 

REİS — Efendim talimatname buyurmuştu
nuz, bu nizamname kelimesini talimatname ya
palım mı? Nizamname olarak kalmasını encü
men de kabul etmiyor. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilmekte olan kanunun yedinci 

maddesinin berveehi âti tadilini teklif eylerim. 
Kütahya 

Cemil 

MADDE 7. — Ziraat Bankasının işbu ka
nunla kendisine devrolunan mektepleri ne su
retle idare edeceği İktisat Vekâletince Heyeti 
Vekile iştirakiyle yapılacak bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

REİS — Efendim biz nizamnameyi menet-
tik. 

CEMİL B. (Kütahya) — Kanunda hem 
ziraat mektebi var, hem Maarif Vekâletinin ha
beri yok. Bu nasıl olur? 

REİS —•' Efendim müsaade buyurursanız 
Cemil Beyin buyurduğunu izah edeceğim. Esa
sen Meclisi Âlinin bir kararı vardır. Heyeti 
Vekile nizamname yapamaz. Talimatname ya
par. Bu talimatnameler Heyeti Vekileden ge
çiyor. Kanunda zikretmek lüzumu yoktur. Fa
kat bir kere reyi âlinize vaz'edeyim, Cemil Be-
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yin okunan takririni kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim yedinci maddeyi tashihle reye arz 
ediyorum, nizamname kelimesini talimatname 
olarak kabul edenler lütfen el kaldırsm. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyilieradır. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına İktisat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

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

YASİN B. (Gazinateb) — Bu maaşat İk
tisat bütçesinden değil mi? Maliye Vekâletiy
le ne alâkası var? 

REİS — Bütçeye taallûk eden kısımları 
var, bütçeye konacak filân diye bir şey var
dır. Malûmuâliniz bütün kanunların icrayı 
ahkâmına Heyeti Vekile memurdur. 

Efendim maddei muvakkate var, o okunacak. 
Maddei Muvakkate — İşbu kanun ahkâmı 

elyevm Ankara Ziraat Mektebi namiyle Anka
ra'da mevcut mekebin mmtaka mektebi ad ve 
itibar olunarak tecrübeten tatbik ve hâsıl ola
cak netayice göre bundan böyle açılacak mm
taka mekteplerine aynen teşmil olunur. An
kara Mmtaka Mektebinin mevcut mebani ve 
arazisi ve demirbaş eşya ve alât ve edevat ve 
makina ve hayvanatına mütehassıs bir komisyon 
marifetiyle kıymet takdir edilerek eşya ve em
vali mezkûre Ziraat Bankasına devir ve kıyme
ti mukaddere Bankanın Hazinei Maliyedeki 
matlubuna mahsubolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim madde ahkâmı haricinde, yani şu mad
denin icrası için bir mâni var. Bunun izalesini 
Heyeti Celileden bilhassa rica ediyorum. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Bunu kimin 
namına söylüyorsunuz ? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Encü
men namına. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Encümen 
Mazbata Muharriri Mazhar Müfid Bey değil 
miydi? 
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HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) - Hayır; 

o zaman kulunuzdu efendim. Ziraat Mektebi 
malûmuâlileri ciheti askeriyece meşguldür. Bu
gün artık buna ihtiyaç kalmamıştır. Halbuki, 
mektebe gidip gezecek olursanız efendilerin 
vaziyeti gayet elimdir. Sıtmalı bir yer bulmuş
lar mektep binası gayet dar, sınıflar birbirinin 
içine girift; yemekhane ve sairesi bodrumda, 
böyle bir hayat geçiriliyor. Bugün lüzumu şe-
didolmaiığı takdirde her halde, o binanın mek
tebe iadesi için lütfen Divanı Riyasete bir sa
lâhiyet verelim de, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti burayı tahliye etsin. Bu yapılmazsa 
devir muamelesi de yapılamıyacaktır. Çocukla
rın vaziyeti de elimdir. Halbuki talebe bu se
ne yüze iblâğ olunacak, teksir olunacak, yatak
hane yok, yemekhane yok, dershane yok. (Mu
vafık, sadaları) 

REÎS — Efendim, madde hakkında başka 
söz istiyen vu* mı? (Hayır, sadaları) 

REÎS .— Efendim celse açılmıştır. 

3. — Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 
düşmandan istirdadedüen mahaller ahalisine mua
venet icrasına dair Kanunun tefsiri hakkındaki 
takriri ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Dünkü içtimamızda, düşmandan is
tirdadedüen mahaller ahalisine muavenet icrası 
hakkındaki Kanunun tefsirine dair olan mazbata
nın bugün okunması kabul edilmişti, şimdi onu 
okuyacağız : 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düşmandan istirdadedüen ve edilecek olalı 

mahaller ahalisine muavenet hakkında 31 Teşri
nievvel 1337 tarihiyle neşredilen Kanunun birin
ci maddesi muhtasar ve muğlâk olması hasebiyle 
tatbikatta birçok müşkülâtı dâi olduğu cihetle 
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Maddeyi reyi âlinize v az'ediyorum. Kabul 

edenler lûtfeiı el. kaldırsın. Bu madde de ka
bul edilmiştir. Şimdi, efendim, heyeti umumi-
yesini reyinize arz ediyorum. Heyeti umumiye-
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kanunun 
heyeti umumiyesi de kabul edilmiştir 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim 
teklifi âcizanemin de reye vaz'ını rica ediyo
rum. 

REÎS — Efendim Divanı Riyasetçe icabına 
bakarız. 

Efendim, Mâlûlini güzatm terfih ve ikdarı 
hakkındaki Kanun tâyini esami üe reyi âlini
ze vaz'olunmuştu. (162) zat reye iştirak etmiş
tir. Binaenaleyh muamele tamam olmuştur. 
(149) kabul, (2) ret, (11) müstenkif vardır. 
(149) revle kanun kabul edilmiştir. Beş dakika 
teneffüs edilmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat: 3,20 

— I I 

duçarı hasar ve harabolan mahaller ahalisinden 
birtakım biçareler istifade edemediği veyahut me
murini maliye tarafından müşkülâta mâruz kal
dığı gibi zimmetlerini tediye etmeleri iktiza eden 
bâzı eşhas da kanundan istifade etmek istiyerek 
zimmetlerini tediyeden imtina eylediklerinden 
mezkûr madde bihakkin muhtacı tefsirdir. Bi
naenaleyh bu bapta tertibettiğim tefsiri havi ka
rar sureti merbutan takdim kılınmakla kabulünü 
Heyeti Celüeye teklif eylerim. 15 Mayıs 1338. 

Gazianteb Mebusu 
Ali Cenani 

Düşmandan istirdaedüen ve edilecek olan ma
haller ahalisine muavenet hakkında 31 Teşrini
evvel 1337 tarihli Kanunun birinci maddesi ber-
veçhizir tefsir edilmiştir. 

A) Fransız ve Yunan kuvvetlerinden istir-

I K Î N C Î GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,10 

REÎS — Birinci Reisvefcili Vehbi Beyefendi Hazretleri 
KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 
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dadedilen ve edilecek olan mahallerde düşman 
tarafından tahrip ve yağma olunan veya harb se
bebiyle hasara uğrıyan kasaba ve karyelerle çift-
likâtta kamilen veya kısmen harabolan emlâk ve 
müsakkafatın kanunu mezkûrun tarihi meriyeti
ne kadar tahsil edilmemiş vergileri, 

B) Mevaşi, mahsulâtı arziye ve emvali sai-
rei menkuleleri gasp ve yağma edilmiş olan ef
radı ahalinin Emlâk, Müsakkafat, Araza, Te
mettü vergileriyle Ağnam Resminden ve Tes
lis, Emanet veya Kefaleti Müteselsile ile zim
met kaydolunan Aşardan kezalik tarihi mez-
kûre kadar istifa edilmemiş bulunan deyinleri 
mafüvdür. 

C) Bu suretle duçarı hasar olan kasaba ve 
kura ve çiftldkât ahalisinden emlâk ve müsak
kafat ve mevaşi ve mahsulâtı arziye ve sair 
emvali menkuleleri tahrip ve yağma edilenle
rin zimmetlerinde aşar mültezimlerinin mat
lupları varsa tesbit olunacak matlubat miktarı 
bu mültezimlerin zimmetlerinden tenzil oluna
caktır. 

D) Mahsulâtı uşriyeleri hasara uğrıyan 
mültezimlerin mahakimce bidayeten tahakkuk 
edecek miktarı haşaratı hükmün kesbi katiyet et
mesine intizar edilmiyerek zimmetlerinden tenzil 
edilecektir. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan 

mahaller ahalisine muavenet hakkında 31 Teş
rinievvel 1337 tarihli Kanunun birinci madde
sinin lüzumu tefsirine dair Gazianteb Mebusu 
Ali Cenani Beyin takriri encümenimizde müta
lâa ve tetkik olundu. Filhakika mezkûr kanu
nun birinci maddesi muhtacı tefsir görülmüş 
ve Ali Cenani Beyin salifülarz teklifi encüme-
nimizce tadilen kabul edilmiş olup şekli tefsir 
tadilâtı vakıa dairesinde bittertip kanunu mez
kûrdan istifade eden mahaller ahalisi cidden 
muhtacı himaye ve muavenet olmakla işbu tef
sirin müstaceliyetle ve sair evraka takdimen 
müzakeresi , temennisiyle Heyeti Gelileye arz 
ve takdim kılınmıştır. 

Beis Mazbata Muharriri 
———— Gazianteb 

Ali Cenani 
Kâtip Âza Âza, 
Çorum Erzurum Kayseri 
tsmet Hüseyin Avni Rifat 
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Âza Âza 

Edirne 
Faik 

Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan 
mahaller ahalisine muavenet hakkındaki 31 Teş
rinievvel 1337 tarihli Kanunun birinci maddesi 
berveçjhi zir tefsir edilmiştir : 

A) Fransız ve Yunan kuvvetlerinden îstir-
dadilen ve edilecek olan mahallerde düşman ta
rafından tahrip ve yağma olunan veya harb • 
sebebiyle hasara uğrıyan kasaba ve karyelerle 
ciftlikâtta kamilen veya kısmen harabolan emlâk 
ve müsakkafatın kanunu mezkûrun tarihi meriye
tine kadar tahsil edilmemiş vergileri, 

B) Mevaşi, mahsulâtı arziye ve emvali sa-
irei menkuleleri gasp ve yağma edilmiş olan 
efradı ahalinin Emlâk, Müsakkafat, Arazi ve 
Temettü vergileriyle Ağnam Resminden ve 
teslis, emanet veya kefaleti müteselsile ile zim
met kaydolan Aşardan kezalik tarihi mezkûre 
kadar istifa edilmemiş bulunan deyinleri. mafüv
dür. 

C) Mahsulâtı uşriyeleri hasara uğrıyan 
mültezimlerin mahakimce bidayeten tahakkuk 
edecek miktarı hasarı hakkında hükmün kesbi 
katiyet etmesine intizar edilerek icra tehir 
olunur. 

REÎS — Efendim, bu mazbata hakkında sövj 
söyliyecek var mı! 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Müsaade 
buyurulursa izah edelim. Geçen sene düşman
dan istirdadedilen mahaller ahalisine muave
net icrası hakkında çıkan Kanunun birinci mad
desi şu şekilde idi: (İstirdadedilen ve edilecek 
olan mahallerde düşman tarafından tahrip ve 
yağma edilen veya harb sebebiyle duçarı hasar 
olan kasaba ve karyelerle çiftçilerin elyevm is
tifa edilmemiş olan Müsakkafat ve Arazi ve Te
mettü vergileriyle, Ağnam ve Aşar deyinleri 
1337 senei maliyesi nihayetine kadar affedil-
miştir. Bu kanunun sarahatine bakılırsa kasaba; 

karye ve çiftlikler mevzuubansoluyor. Bu çift
likler içerisindeki mebaniden duçarı tahribo-
lanlar vardır. Efradı ahaliden zarar gören var, 
görmiyen var. Bunların hangisinin vergisi affe-
dilmiştir"? Anlaşılamıyor. Maliye Vekâleti bun
da tereddüdediyor. Kanunun tatbikine ihtimal 
kalmıyor. Bendenizin dairei intihabiyem olan 
Gazianteb'in Fransızlar tarafından birçok ma-
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hallâtı bombardıman edilmiş, tahribolunmuş. Fa
kat hali sabıkı üzerine mamur olarak kalmış kı
smı da vardır. Kanunun tarzı teşkiline, tedvi
nine bakılırsa hiçbir hasar görmemiş olanların 
da vergilerini tesviye etmemeleri ieabeder. Hal
buki evlerinde oturmuşlar, kâr ve kisipl eriyle 
meşgul olmuşlar, emlâk ve aka arlan da bir za
rara uğramamış olanlar var. Bunların vergisi 
de bağışlanmak ve affedilmek, diğer zarar gö
ren] ere acı geliyor. Maliye Vekâleti kanunun 
bu suretle tatbikmda da tereddüdediyor. Bi
naenaleyh bendenizin teklifim üzerine encümen 
şu 'okunmuş, olan tefsiri yapmıştır. Tefsirden 
maksat, bizzat hasar görmüş olan ahalinin zi-
mematı affedilecektir. Fakat hiç hasara uğra
mamış mebaninin, müsakkafatın vergileri tahsil 
olunacaktır ve yine hiç zarara uğramamış kâr 
ve kisipleriyle meşgul olanların zimematı tahsil 
edilecektir. Heyeti Cehle «bu tefsiri kabul 
ederse büyük bir lütuf yapmış olur. 

ZAMİR B. (Adana) — Ya elinde kuru bir 
bina kalmışsa ne olacaktır? 

ALI CENANİ B. — Affedilecektir. 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

—- Mevaşi ve saoresi kalmamış, kendisi oturma
mış muhaceret etmiş ve elinde bir bina kal
mışsa"?... • 

ALİ CENANİ B. — Onlar da affedilecektir. 
Madde sarihtir. İsterseniz maddeyi bir daha 
okuyalım... 

(Maddeyi tekrar okudu.) 
Kezalik tarihi mezkûra kadar istifa edilme

miş olan düyunlar mafüvdür. Emvali menku-
lesi zayi olmuş, bütün emvali gitmiş ve daha 
sair suretle hasara uğramış olanların tabiî ver
gileri affedilecektir. Hasar görmemiş olanlar 
vergilerini verecektir. 

BElS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
sadalan) Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın! Müzakere kâfi görülmüştür. Şu en
cümenin tefsiri veçhile maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Esasen 
heyeti mecmuası da bir maddeden ibarettir; 
mesele bitmiştir. 

4. '•— 1338 sened Muvazenei Umum iye kanu
nu lâyihan ve Muvazenei Maliye Entiiraeni maz
batası 

A — Şer'iye Vekaleti bütçesi 
REÎS — Şimdi Şer'iye bütçesine başlıyoruz: 
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| Şer'iye bütçesinin esbabı mucibe lâyihası 

Hükümet denilen makinanın hiçbir âmâya 
uğramaksızın matlup veçhile işliyebilmesi için 
her dairenin bilâfasıla muntazaman çalışması 
lâzımdır. Vekillerin aynı zamanda Meclis müza-
keratını takıbetmeleri ve Heyeti Vekile içtima-
ında bulunmalan zaruri bir keyfiyettir, Bu mü
him vazifelerde kendisinin vazaifi esasiyesi cüm
lesinden olan bir vekil, derııhde ettiği vekâletin 
teferruat umuriyle daima iştigal edemiyeceği 
bedihi bir hakikattir. Bunun içindir ki, Vekil
lerin yatımda birer müsteşarın bulunması zaruri 
görülmüş ve her Vekâlete bir müsteşar verilmiş
tir. İhı kaidei umumiyeden umuru Şer'iye Ve
kâleti müstesna tutulamıyacağmdan mesalihi 
umumiyei şer'i\ enin bihakkiıı tedviri için bir 
müsteşarın tâyini zaruri görülerek tahsisatı 
merbut bütçeye konulmuştur. 

Şer'iye Vekâletinin vazaifi esasiyei. şâmilesi 
üç. şeyde hulâsa edilebilir: Üfta; kaza, talim ve 
irşat. 

îslâmda üfta ile kaza ahdisaadet Hazreti 
Resaletpen ahiden itibaren başlamıştır. Bu iki 
vazife bizzat Resaletmaap Efendimizde içtima 
etmişi. Müftiyyüs sekaleyn ve Resulü Rabbülâle-
ıniıı Efendimizin pekçok kazaları, fetvaları var
dır. Resulü Ekrem Efendimiz zamanında ve on
dan sonra bu iki vazife bazan ayrı, ayrı zatlara 
tevdi olunmuş, bazan da aynı zatta içtima etmiş
tir. Fahrikâinat Efendimizden sonra umuru üf
ta ile iştigal (itmiş yüzlerce sahabei kiram vardır 
ki; bunların en meşhurları Ömer bini Hattab, 
Ali Bin Eba Tâlib, Abdullah bin Mesud, Zey-
yidi bin Sabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah 
bin Ömer, Ümmül Mü'minin Hazreti Ayşe'dir. 

Sahabeden sonra üfta ve kaza mesailine tabiî 
olarak pek ziyade itina edilmiş ve birtakım ze
vat müftiyülenam ve kadıyülkuzat namlarını ih-

I raz etmiştir. 
İlk defa meşihati isiâmiye makamı Fâtih 

Sultan Mehmed Han Sani Hazretleri devrinde 
resmen teşkil edilmiş ve gerek üfta ve kaza, 
gerek talim ve irşat hususunda bir mercii mah
sus olması itibariyle bu Makamı Âliyi işgal 
eden zevata müftiylülenam ve Kdil Kudat 
namları verilmiş ve bu suretle üfta, kaza, ta
lim ve irşat ile iştigal bu makamın vazaifi as
liyesini teşkil etmiştir». Binaberin bu mühim va
zifeler baitibarülesas Şer'iye Vekâletinin de 

I vazaifi eümlesmdendir. 
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Şer'iye Vekâletinin vazaifi asliyesinden olan 1 

üfta nıeselei mühimmesi gerek umuru diniye, I 
gerek muamelâtı dünyeviyeye taallûk eden her I 
hangi bîr meselenin, yeniden yeniye tahaddüs 
eden şuun ve vakayım icabatı şer'iyesini beyan I 
etmek, desatiri islânıiye dairesinde onları hal I 
ve fasleyleıııek suretiyle müslümanları harec ve I 
meşakkatten kurtarmak, muamelâtı nâsm ah
kâmı şer'iye dairesinde cereyanını temin etmek 
demek olacağına nazaran dini islâm daimî su
rette bunlarla meşgul olacak bir heyetin vüeu-
diyeti ve her mesafei kasirede bir Falrihm bulun
ması lüzumunu zaruri görmüştür. 

Üfta salâhiyetini haiz olan Şer'iye Vekâleti 
bu kadar mühim ve islâmşümul olan emri üf-
tayı taşralarda müftiler, merkezde bilûmum 
müftilere merci ve kendisine emin bir muavin 
olacak bir müessesei diniye ile ifa ede gelmiş ve 
bu müesseseye fetvahane ve heyeti iif tanın en 
yüksek memuruna fetva emini namı veril
miştir. Fetva emanetinin bâzı muavinleri ve 
birçok azaları mevcudolup bunlara heyeti üf-
taiye namı verilmektedir. Şu halde Fetva emi
ni ile azalardan müteşekkil bulunan bu heyet 
hem umuru üfta ile bizzat meşgul olan, hem 
de memaliki islânıiyenin her tarafındaki nıüf-
tilenin verdikleri fetvaları ve mahakimin istif-
talarmı - icabında - tetkik ve onların mâruz 
kaldıkla "i müşkülâtı halledecek olan büyük bir 
müessesei diniye ve hukukiyedir. Hattâ mema
liki ecnebiyede bulunan teşkilâtı üftaiyeden 
sâdır olan iKmatm mercii tetkiki de bu mües
sesei âliyedir. 

Şer'iye Vekâleti üfta heyetini mahiyeti nok
tasından tetkik ettiği cihetle bu heyeti yalnız 
sorulan suallere cevap vermek vazifesiyle mü
kellef bir heyet değil, aynı zamanda kanunu 
islâmi olan fıkhı celilinıizin zamanın icabatı-
na göre tecelli ve inkişafım, tâbiri diğerle ez-
ıııine ve emkinenin, ahval ve avaidin tağyiriyle 
yemden yenivc tahaddüs eden şuun ve hâdisa-
tm fıkhı islânıiye ciheti tatbikini temine yegâ
ne vasıta olar. bir heyeti âliye olmak üzere te
lâkki ve kabul eder. Günkü şaraiti hayatiye ı 
teceddüd ettikçe mütemadiyen tahavvül etmek
te olan muamelâtı beşeriyeyi tanzim, muamelâtı 
nâsm ahkâmı şer'iye dairesinde cereyanını temin 
edebilmek için bütün hâdisatı cedidenin anasırı
nı fıkhımızın imâlhanei medenîyesine arz eylemek, ' 
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bunları usul ve kavaidi şeriate tatbik etmek icab-
eder. Zira şeriati celilemiz beşerin ihtiyacatı ha-
kikiyesini ilâmayşallah temine kâfildir. Azimet
ler, ruhsatlar hep nâsm ihtiyacatı esasına müste
nittir. Seddizerayi, maslahatı râciha gibi her asır 
için kabili tatbik esasları muhtevi olan şeriati is
lânıiye, her zamana, her mekâna muvafık gelen 
bir şeriati insaniye ve fıtriyedir. Bütün ahkâmı 
adil,' merhamet, hikmet, maaş ve meâdde mesalihi 
ibâd üzerine müessestir. Binaenaleyh şeraiti 
islânıiye hiçbir zaman ümmeti sıkıntılı bir dairei 
taklit ve tazyik içinde mahsur bırakmak gayesini 
taki'betmemiştir. Elverir İd, teğayyürü zaman ve 
mekânın, teceddüdü şuun ve masalihin, tezayüdü 
ihtiyacatm iktiza eylediği zamana evfak, nâsa er-
f ak olan ahkâm ve kavanini esasatı islânıiye dâhi
linde taharri ve hâdisatı onlara tatbik edebilecek 
bir heyeti ilmiye mevcudolsun. Bunun içindir ki, 
cemiyeti islânıiye arasında böyle bir heyeti ınüte-
hassısanm mütemadi bir surette muhafazai mev
cudiyet etmesi nassı Kur'ani iktizasındandır. 

«Ve ma kânel mü'miııûne liyenfürû kâffeten 
felev K. nefere min külli firkatin minhüm taife-
ten liyetefakkahu fiddin» îlâ âhirih... âyeti keri
mesi bunu nâtıktır. Binaenaleyh üfta salâhiyeti
nin, ala kaderültakatilbeşeriye, dekaikı kitap ve 
sünnete, akvali eimmeye, iktizayı zamana ve 
masalihi ibade vâkıf erbabı ilim ve ihti
sastan mürekkep bir heyete tevdii, bir 
Hükümeti islânıiyenin en ınütehattim vazi
fesidir. Bu itibarla heyeti üftaiye mukta-
zayı hale muvafık ahkâmı takrir, havadis 
ve havaici içtimaiyemiz içinde husule gelen mü-
derkâtı cedidemizin ahengi ittisalini temin ve me-
zahibi muhtelife erbabı arasında neşet eden fuka-
halım akvalini cemi ve telfik ederek bu akval için
de maslahatı nâsa ve usulü şeriate tevafuk eden
leri temyiz ve tefrik edecek bir kuvvet ve kudret
te olmak iktiza eder. Bununla beraber üfta salâ
hiyetini icabatı zamana ve ruhu şeriate vâkıf bir 
şûrayı ulemaya teydi etmek bir dini meşveret olan 
müslünıanlığm ruhuna da en muvafık olan bir 
keyfiyettir. Bu suret, hukuk efradı, taharrii adli 
ve hakkı daha ziyade kâf ildir. Ümmetin saadetini, 
Devletin bekasını daha ziyade temine hadimdir. 
Asrı evvelde de zaten böyle idi. Ashabı Kiranı 
kendilerinden bir istif ta vukuunda müstiftiyi, 
başkasına göndermekten, yahut, bir hükmü tak
rir için birbirleriyle istişare eylemekten asla çe
kinmezlerdi. Maksat haksızlığı izale veya bir ha-
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taya düşmekten hazerdir. Hele içtihada muhtac-
olan mesailde havası ulemayı müslimin ile istişare 
eylemeden hiçbir hüküm verilmezdi. İşte bu mü
lâhazat ve mütalâata mebni Şer'iye Vekâleti Dev
letimizin asırlardan beri mevcut en . mühim bir 
müessesesi olan fetvahane teşkilâtını şeriatin esa-
satına, asrın icabatma ve Büyük Millet Meclisi
mizin âmâli âliyei islâmiyesine tevfikan esaslı bir 
surette canlandırmaya karar vermiş ve bu mak
satla - ilerde tevsi etmek üzere - şimdilik bir fet
va emini ile üç azadan müteşekkil bir üfta heye
tinin kabulünü teklif etmiştir. 

Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
cihanı islâmm pişvası olmak itibariyle Şer'iye 
Vekâleti bütün müslümanların mercii dinisi ol
duğundan takdir ve bu noktaya bir ehemmiyeti 
mahsusa atfetmektedir. İnkâr edilmez bir haki
kattir ki, bugün icrayı hâdisat ile bütün cihanda 
azîm buhranlar, mühim inkılâplar vücuda geldi. 
Medeniyeti haziranın hayatı beşeriyede açtığı 
rahneler, halkın omuzlarına tahmil ettiği şedaidi 
içtimaiye müthiş aksülâmeller husule getirdi. Her 
tarafta dini, siyasi, içtimai, iktisadi teşettütler, 
ıstıraplar yüzgösterdi. Sahai âlem büyük sarsın
tılarla muvazenesini kaybederek nizamatı içtima
iye inhidam buhranlarına mâruz bulunuyor. îfrat 
ve tefrit ^cereyanları beşeriyeti hazırayı meçhul 
ummanlara ve bel ki de girdaplara sürüklüyor. 
Bu cereyanlardan memleketimizin de müteessir 
olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. Asrı âhir
deki cereyanlar maatteessüf memleketimize de si
rayet etmiş olduğundan esasatı diyniyeye karşı 
birtakım tereddüt ve şüpheler uyandırmış ve bu 
suretle ahlâk esasları, aile hisleri yavaş yavaş gev
şemeye başlamıştır. Bütün sünufu halk arasında 
revabıtı diniye ve içtimaiyenin gevşemeye başla
dığı, dini duyguların zayıfladığı, kemali teessüfle 
müşahede olunmaktadır. Bu halin devamı Heyeti 
içtimaiyemiz için de pek vahîm neticeler tevlid-
edeceğinde şüphe yoktur. Bu buhran, bu tezeb-
zübü içtimaî, asırlardan beri dalmış olduğu uyku
dan uyanmak azminde bulunan biz müslümanlar 
için kemali dikkatle takibolunarak katiyen ihmal 
edilmiyecek bir hâdisei uzmadır. Bu buhranı, bu 
tezebzübü içtimaiyi izale edebilmek için ihtiya-
eatı insaniyenin her nevini meşru bir surette tat
min ile hem ferdin, hem de cemiyetin saadeti ha-
liye ve istikbaliyesini, tâbiri diğerle bütün beşe
riyetin tekâmülünü istihdaf eden müslümanlık 
esaslarını iyi telkin etmemiz icabeder. Yapılacak 
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telkinat ile; yazılacak dinî ve ahlâki eserlerle, 
mevaız ve irşadat ile müslümanlık duygularını 
canlandırmak, kalblere ânz olan şüphe ve tered
dütleri ve bunun iras ettiği âlâmı yüreklerden 
sürüp çıkarmak, şûlei ümidi parlatan ve bizi 
daima istikbale ıhazırlıyan beka ve ebediyet fi
kirlerini en kuvvetli bir surette yaşatmak lâ
zımdır. Beşeriyetin saadetini istihdaf eden Müs
lümanlık esaslarını neşir ve telkin etmekledir 
ki : Hem kendi milletimizi ve 'hem de beşeriyeti 
bu 'buhranı itikadi tezebzübü içtimaiden kurta
rabileceğiz. Binaenaleyh ümmeti vasat olamaz, 
dolayısiyle münte'hayı ifrat ve tefrit olan mede
niyetlerin vasatında alızı mevki eyliyen medeni
yeti tslâmiyemizin yeni baştan inkişaf ve tealisi, 
hakayıkı diniye ve mealii tslâmiyenin neşir ve 
tamimi esbabını tezekkür ve tetkik; beşeriyetin 
yegâne medarı salâhı olacağına iman ettiğimiz 
desatiri fıtriye ve hikmeti tslâmiyeyi tesbit ede
rek beşeriyetin arkasından koştuğu gayei ke
male bir an evvel vusulünü temin etmek; ağraz 
ve âmâli beşeriyenin fevkinde olarak umum 
üzerinde hükmünü yürüten esasatı adile ve ka-
vanini fıtriye etrafında âlemi insaniyetin top
lanmasına çalışmak, ümmetlerin en hayırlısı ol
mak üzere zuhura gelen bu ümmeti muazzama-
ya ait bir vazifei beşeriye ve insaniyedir. Bu 
itibarla.yer yüzünde mevcut bilûmum akvamı ts
lâmiyenin ahvali içtimaiye ve şuunatı diniyelerini, 
âlemi islâm ve âlemi medeniyetteki ulûmu, me-
carii efkâr ve ihtısasatı, hayatın etvar ve neta-
yicini takip ve tetkik etmek, tarihi islâmm şu-
unatmı, dâhil olduğu safahatı diniye ve içti-
maiyeyi tedvir eylemek, Müslümanların ter-
biyei diniyesine ve mezayayı fâzılai Islâmiyenin 
inkişafına çalışmak; elhâsıl hakayıkı diniye ve 
maaliî Islâmiyenin neşir ve tamimiyle Islâmiye-
tin ulviyetini ve bilcümle ihtiyacatı 'beşeriyeyi 
feâfil 'bir kanunu fıtri olduğunu herkese tanıttır
mak için lâzımgelen tetkikat, telifat ve neşri
yatı temin eylemek Şer'iye Vekâletinin en müfid 
ve en feyiznâk bir vazifesidir. 

Fakat, bu öyle mesaidir ki, ilim ve ihtisasa 
tavakkuf eder. Hikmeti îslâmiye ve asrî cere
yanlara vâkıf, Şark'ı, Garb'ı anlar ulemanın 
ancak kârıdır. Mamafih, Şer'iye Vekâleti en 
esaslı vazaifinden olan bu cihete lâyık olduğu 
ehemmiyeti atfetmiş ve founun için «Tetkikat ve 
Telifatı îslâmiye Heyeti ilmiyesi» namiyle bir 
heyetin teşkiline karar vermiş ve mümkün olduk-
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ça tevsi etmek üzere şimdilik 'bir reis, dört âza 
ve bir başkâtibin tahsisatının 1338 bütçesine ilâ
vesini teklif etmiş ve mezkûr heyetin vazaifini 
mübeyyin talimatnameyi hazırlamak üzere bu
lunmuştur. Heyetin bir taraftan tetkikat ile, 
diğer taraftan neşriyat ile iştigal ve aynı zaman
da erbabı fazilet ve marifetin kıymettar mua
venetlerinden de istifade edebilmesi için 219 
ncu faslın ikinci maddesine «tetkik ve telif ile 
neşir ve irşat masarifi» namiyle yirmi bin lira 
tahsisat vaz'ma lüzum görmüş ve bu teşkilâttan 
dahilî ve harici intizar edilen fevaidi azîmeye 
karşı teklif olunan bu miktarın Heyeti Muh-
teremeee kabul Duyurulacağına şüphe edilme
miştir. 

Şer'iye Vekâleti, vazaifi esasiyesinden olan 
telim ve tedris umuruna da bir ehemımyeti mah
susa atfetmektedir. Malûmuâlileridir ki : Asrın 
ulûm ve fünuniyle mücehhez, ruhi şeriate vâkıf 
talebe yetiştirmek maksadiyle evvelce Anadolu'
nun bâzı mahallerinde Darüthilâfe Medresesi 
teşkilâtı yapılmış ve Ders Vekâletince bittetkik lü
zum gösterilen mahallerde Meşihatça peyderpey 
teşkilât yapılabileceği de 21 Muharrem 1336, 
19 Teşrinievvel 1333 tarihli ve 3034 numaralı 
Takvimi Vakayile intişar eden Nizamnamenin 
17 nei maddesinde tasrih edilmiştir. Bugün Ana
dolu'da mevcut on beş Darülhilâfeden v başka, 
son senelerin ilcaatı zaruriyesiyle hemen hemen 
inhidam tehlikelerine mâruz kalmış olan meda-
risi ilmiyenin bâzıları da Büyük Millet Meclisi
nin müzahereti meşkûresiyle, geçen sene tadil 
ve icabatı zamana ve ihtiyacı nasa göre mümkün 
mertebe ıslah edilerek yeniden ihya edilmiş ve 
bu suretle halkın ahkâmı diniye hususunda mâ
ruz kaldığı inhitat ve gafletin önüne geçilmek 
istenilmiştir. 

Mamafih bir müessese ne kadar ulvi düşün-
çelerle açılır, ne kadar iyi esaslara ibtinadetti-
rilirse ettirilsin, ciddî bir murakabe ve teftiş
ten mahrum kalacak olursa kendisinden bekle
nen intizam ye faideyi kemaliyle gösteremiyeceği 
ve belki de faide yerine zarar tevlid'edeceği şüp
hesiz olmasına ve Darüthilâfe niedreseleriyle 
medarisi ilmiyenin talebe ve müderrislerine ait 
bilcümle muamelâtı idariye ve umuru tedrisiyesi
ni merkezde yalnız bir Müdürü Umuminin ted
vir edebilmesi imkân haricinde bulunmasına bi-
naen bilûmum medarisin tedrisatmı, talebe ve 
müderrislerin umur ve mesalihi umumiye ve 
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idariyesini ciddi bir teftiş ve murakabe altmda 
bulundurmak, tedrisatı tetkik ve programlarını 
icabı hale göre ıslah ve tertip ve tanzim etmek 
için Tedrisat Müdüriyeti Umumiyesinc merbut 
üç âza ve bir kâtipten mürekkep bir «Tedrisat 
ve Tcftişat Hejıeti» nin kabulü Heyeti Âliyoye 
teklif olunmuştur. 

Memleketin irfan ordularını teşkil eden mü
derris ve muallimlerin mümkün olduğn kadar 
tehvini ihtiyaçlarına çalışmak, sefalet ve peri-
şaniye düşmemelerini temin etmek şüphesiz 
ilim namına en büyük bir vazifedir. Böyle ol
duğu halde Darülhilâfe medreseleri müderris
lerinden bâzılarına ancak hademe maaşı kadar, 
yani beş yüz kuruştan ibaret bir maaş veril
mesi şerefi ilmî ile gayrimütenasip görülmüş 
ve maaşları beş lira ile altı lira arasında olan 
bu muallimlerin 'bir kısmına üçer ve bir kısmı
na da dörder lira zammedilmiş ve evvelce mev-
eudolduğu halde bilâhara hangi sebebe mefeni 
lâğvedildiği ankrçılmıyan lisanı ecnebi dersi
nin Darüihilâfe medreselerine tekrar konulma
sı ve Fârisi dersi için de ayrıca bir muallim 
tâyini ve yeniden altı tâlü medrese ile bir sahm 
medresesinin küşadma ınüsaıade olunması tek
lif olunmuştur. Şer'iye Vekâleti bu teklif atım 
yaparken Heyeti Âliyeye ve Meclisi Âliye mu
inim ve cidden nazan dikkate alınmaya şayan 
bir meseleyi de arz etmek İster. Malûmuâlileri
dir ki bütçenin 217 nci faslının ikinci madde
sini müderrisin maa§atı teşkil etmektedir. 9 015 
liradan ibaret ve on beş, yirmi seneden beri 
verilegelmekte olan bu tahsisatın, bir yanlış
lık neticesi olarak geçeni sene kat'ı cihetine gi
dilmiş ve bunun hikmeti vaz'ı asla nazarı dik
kate alınmamıştır. Halbuki bu tahsisatın bir 
kısmı bilfiil tedris ve irşat vazdfesiyle muvazzaf 
«Müderrisin» e, bir kısmı da senelerce fahrî bir 
surette neşri füyuzat ile sinleri residei kemâl 
olan ve memleketin hüsün teveccühünü kazan
mış bulunan zevatı muhteremeye verilmekte 
olup bununla halkın daimî surette tenviri ve mem
lekete hüsnü hizmetleri sebk etmiş olan zevatı 
muhteremenin âhiri ömürLerinde mümkün ol
duğu kadar sefalete düşmemeleri düşünülmüş
tü. Bu zevatı muhteremenin pek çokları Hü
kümeti milliyemizin hini teşekkülünde de bü
yük yararlık göstermiş ve bu suretle kuman
danların ve Hükümet memurlarının bile maz-
harı takdiri olmuş ve bu fedakârlıklarına mü-
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kâfat olmak üzere maaşı sabıklarına bir mik- " 
tar daha zam yapılması mahallerinden Şer'iye 
Vekâletine yazılmıştır. Fakat ne acıklı bir hfı- \ 
dişe ki, fedakârlıklarına mukabil maaşlarına • 
zam yapılması teklif 'olunduğu bir sırada, se- -
nelerden beri almakta oldukları iki yüz kuru- : 
şun da kat'olunduğu ve şayet tarihi kat 'mdan i' 
sonra hâlâ maaş alanlar varsa istirdadolunaea- I 
ğı cevabı verilmiştir. 

.Efendiler Şer'iye Vekâleti on beş, y i rmi; 
seneden beri verilegelmekte olan bu tahsisa- : 
tın, bilâmueip 'kat'ı bilhassa hariç ye dâhilde • 
pek ziyade tenvir ve irşada.- mııhtacolduğumuz . 
böyle bir zamanda, her noktai .nazardan muva- ; 

fıkı âdil ve maslahat olmıyacağına bittetkik • 
kanaat hâsıl. eylemiş ve geçen sene Muvazenei ; 
Maliyece kat *ı cihetine gidilmiş olan 9 016 li-'. 
ramıi -Bilfiil medariste tedris ile meşgul ve-; 
yahut tedris edemiyecek bir sinni kemale gel-! 
raiş bulunan zevatı kirama verilmek üzere- ta-,; 
mamen iadesini ve medarisi ilmiye muallimleri 
için iktiza eden on yedi bin'Mıhının'da yeniden 
bütçeye iadesini' teklif eimiştir. 

Berveçhi bâlâ teklif .olunan teşkilât ve 
zammıyatm icabettirdiği tahsisata gelince: Mer-

, but kadroda müfredatı irae olunduğu üzere 
müoeddeden teşkil olunacak müsteşarlık ile 
fetva emanetinin,, tetkikat ve telif atı îslâmi-
ye ve tedris heyetinin mühasseşatı -.. şeneviyesi 
.olan 11 052 lira 212 nci faslın 2, 3, 4, 5 r 7 nci 
maddelerine; ve bunların tenvir, teshin' mef
ruşat ve kırtasiye esmanı için icabeden 400 li
ra 214 ncü faslın 2, 3, 4 ncü maddelerine; Da-
rülhilâfe muallimlerinin m'aaşatına yapılacak 
zam ve yeniden teklif olunan iki muallim, ile 
yeniden açılacak Darülhdlâfe,medreseleri için 

. icabeden, 22 .348 lira 215 nci .faslın üçüncü mad
desine; yeniden küşadedileeek medreselerin 
masarifi müteferrika ve tesisiyesi olan 1 500 
lira 216 nci faslın ikinci maddesine; m ed arifi' 
ilmiye, müderrisleri için iadeten talebed.ilen 
4 515 lira .ile ve. yeniden, talebedilen 16 985 li
ranın da 217 nci faslın 2 noi maddesine; totk'i-
ka.t ve 'telifatı. Islâmiye heyetinin mesarifi tet-
kikıye ve neşriyesi olmak üzere teklif edilen 
20 000 liranın 219 ncu faslın 2 nci maddesine; 
ve bu zammiyatm heyeti umumiyeti if/n icab
eden 15 305 liradan ibaret . tahsisatı' fevkalâ
denin 221 nci fasla ve 421 liradan ibaret bulu-
.n.an mazulin, maaşı da 221 nci1 (A) faslına' zam-
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mı icabetmiış ve bu suretle 1337 ye nispetle 
Şer'iye bütçesi 92 526 lira fazlasayle 467 02(5 
liraya baliğ olmuş ve buna mukabil 212 nci fa
sıldan 440; 215 nci fasıldan 60 lira, ki ceman 
500 liranın tayyı ve tenzili lâzım gelmiştir. 

İşte teşkilâtı Devlet meyanmcla en mühim 
bir mevkii haiz bulunan Şer'iye Vekâletinin 
bir dereceye kadar müsmir ve müfid bir hale 
gelebilmesi için berveçhi bâlâ teklif edilen 
ve devairi saireye nispetle cüzi bir yekûn teş
kil eden tahsisatı zaruriyenin kabulünü Şer'iye 
Vekâleti Kemali ehemmiyetle temenni etmektedir. 
Şer'iye Vekâleti şurasını da ilâve etmek ister ki: 
Makamın haizoldüğu ehemmiyeti bütün enzarı 
ümmette tecelli ettirecek surette iş görebilmek 
için işbu teşkilâtın her halde daha vâsi tutul
ması ieabederdi. Lâkin Şer'iye Vekâleti ahvali 
maliyemizi de nazarı dikkatten dur tutmadığı 
cihetle en niübrem ve en zaruri olan teşkilâtın 
haddi asgarisini teklif ile iktifa etmiştir. Şer'i
ye Vekâletinin hareket ve faaliyete gelerek 
İs lamın terakki ve tealisi hususunda bir âmili 
mühim olmasını arzu ve bu arzusunu zaman 
zaman izhar eden Büyük Millet Meclisinin bu 

/ teklif atı . hüsün kabul buyuracaklarını Şer'iye 
Vekâleti şüphesiz addeder, 

Umuru1 Şer "iye ve 
Evkaf Vekili 

,.. - • Abdullah Azmi 

Riyaseti Üelileye 
Şer'iye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi tetkik 

olundu. Vekâletin geçen seneki bütçesi yekûnu 
375 000 lira olarak teşbit edilmiş olup 1337 Mu
vazenei Maliye Encümeni tenkihatının bir seneye 
teşmili ve 1338 senesi Birinci Avans Kanunu ta
dilâtı neticesinde bu'yekûnun 288 875 liraya ten
zil edilmiş olması ve senei İmliye için encümence 
325 994 lira teklif edilmekte bulunmasına göre 
37 119 lira fazla vardır. Esbabını berveçhi zir arz 
ediyoruz. 

Fasıl 212 : Birinci madde vekalet muhassasa-
tı olup aynen kabul edilmiştir. İkinci maddeye 
geçen sene Mu vazenei Maliye Encümenince müs
teşarlık ve Fetva Emaneti maaşı vaz'ı ve her iki 
vazifenin bir zat tarafından tedviri tensibedilmiş 
olup bu sene mezkûr vazaifin yalnız bir zat uh
desine tevdii muvafık görülmediği ve esasen şim
diye ̂ kadar tâyin de edilmediği beyaniyle tefriki 
Şer'iye Vekili Efendi Hazretleri tarafından teklif 
ve teMifi vâki encümence de kabul edilerek valnız 
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müsteşara mahsus olmak üzere sabıkı misillû şeh
rî altmış liradan sekiz aylık maaş mukabili olan 
480 lira ikinci maddede aynen ipka ve Fetva E-
m a neti nmhassasatı için maddeye naklolunmuş-
tur. İşbu maddeye de dairei aidesinin teklifi 
veçhile şehrî yüz Ura .-maaşlı bir Fetva E miniyi e. 
şehrî yetmiş beşer lira maaşlı üç Şurayı ifta' â-
zasuıın altı aylık maaşları ve elyevın müstahdem 
olup Şûrayı üftanın teşekkülü üzerine lâğvedile
cek olan bir müsevvidiıı ağustos gayesine kadar 
şehrî otuz liradan altı aylık maaşı ki ceman 
2 130 lira vaz'olun-nıuştıır. Dördüncü madde me
murini .merkeziye maaşatmı muhtevi olup geçen 
sene mevcudolan bir medaris müfettişinin lâğ-
viyle tedrisat Müdürü Umumisinin tahtı riyase
tinde biri otuz, diğeri yirmi beş lira maaşlı iki 
azadan mürekkep -bir dei's vekâleti heyeti teşkil 
ve maiyetlerine şehrî on lira maaşlı bir kâtip ter
fiki kabul ve idarei merkeziyenin teşkilâtı sabı-

"kası aynen ipka edilmiştir. Beşinci madde olarak 
yeniden teklif olunan tetkikat ve telif atı islâm iye 
heyeti için yüz lira maaşlı bir reis ve yetmiş be
şer lira maaşlı üç aza ve yirmi beş lira maaş 
İt bir başkâtip esas itibariyle kabul olunarak 
altı aylık maaşları için 2 100 lira vaz'ı ve bu su
retle faslın yekûnu 8 316 lira olmak üzere t esinl
edi 1 mistir. 

Fasıl 213 : Bu faslın ihtiva ettiği müstahikki-
ni racali ilmiye maaşı sabıkı misillû 7 250 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl 214 : Şûrayı Evkaf've tetkikat ve teli-
fatı islâmiye heyeti teşkilâtına binaen idarei mer
keziye levazımını muhtevi bulunan işbu faslın 
ikinci tenvir ve teshin maddesine elli, üçüncü mef
ruşat maddesine iki yüz, dördüncü kırtasiye mad
desine elli lira ilâve ve faslın yekûnu sabıkından 
üç yüz lira fazlasiyle yedi yüz lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Fasıl 215 : Dersiam ve Darülhilâfe medrese-
siyle mülhakat medarisi ilmiyesi tahsisatına Ada
na Darülhilâfe Medresesi tahsisatının ilâvesine 
mebni fasıl yekûnu 2 076 lira fazlasiyle 34 638 
lira olarak kabul olunmuştur. 

Fasıl 216 : Darülhilâfe ve mülhakat medarisi 
masarifine Adana Darülhilâfe Medresesinin ma
sarifi mukabili olarak iki yüz lira ilâve edilmekle 
fasıl yekûnu 2 700 liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl 217 : Vilâyat memurini ilmiyesi maa
şatmı muhtevi olup birinci maddeyi teşkil 
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eden taiüfti ve müsevvitler nıaaşatı sabıkı 
misillû 34 000 lira olarak kabul edilmiş, ikinci 
Müderrisin ve vâızlar maddesine Şer'iye Vekâle
tince 26 000 lira vaz'ı teklif edilmekte ise ele 
26 000 lira maaş kabulü 120 000 lira kadar tah
sisatı fevkalâdei şehriye itasını istilzam edeceği 
cihetle bu kadar büyük bir masraf ihtiyarını en
cümenimiz tasvibetmemiştir. Anadolu'da mevcut 
medarisi ilmiyenin pek çok evkafı olup bunlar 
ademitekayyüt yüzünden ya harap veya mütevel
lilere me"kel olmaktadır. Medarisin tevhit ve ısla-
hiyle tedris ve tederrüs eden ulema ve talebenin 
terfihi bilâifatei vakit derpiş edilecek vazaifi mü-
himmemizden olmakla medarisin ihyası esbabını 
ashabı hayratın bu emri hayra tahsis ettiği evka
fın ihyasında araştırmak daha müsmir olacağın
dan bu hususta icabeden tedabirin ittihaz ve ik
tiza Kİen lâyihai kanuniyenin tanzim ve teklifi 
Şer'iye Vekâletinden rica edilmiş ve müderrisin 
ve vâızlar tahsisatı sabıkına 500 lira zammiyle 
5 000 lira olarak kaimi olunmuştur. 

Fasıl 218 : Birinci talebei ulûm ve memurin 
harcırahı maddesi sabıkı veçhile 3 000 lira olarak 
kabul ve merkez masarifi müteferrikası meyanı-
na telif at için bin lira ilâve edilmiş olmasına 
mebni ikinci mükâfatı «telifiye maddesindeki tah
sisat tayyedilmiştir. 

Fasıl 219 : Masarifi müteferrikayı muh
tevi olup birinci merkez masarifi mütefer
rikası maddesine tetkikat ve telifatı islâmiye 
heyetinin masarifi neşriye ve tabiyesi için geçen 
seneki 400 liraya zam im eten 20 000 lira ilâvesi 
teklif edilmiş ise de bu sene ancak Eylülde teşek
kül edecek bir heyetin tetkikat ve telifatını ihzar 
ile derhal neşre başlaması ve 20 000 lira masraf 
ihtiyarına lüzum hâsıl olması müstebaat görül
düğünden şimdilik bunun için bin lira tahsisat 
kabııliyle işbu maddeye 1 400 ve ikinci mülhakat 
masarifi müteferrikası maddesine de sabıkı veç
hile 3 000 lira vaz'ı ve fasıl yekûnu 4 400 lira ola
rak teshir olunmuştur. 

Fasıl 221 : Memurin ve müstahdemi
nin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi olup Fet
va. Emini ve Şûrayı Üfta âzasiyle tetkikat ve te
lifatı tslâmiye Heyeti Reisi ve âzası ve başkâtibi 
ve'Ders Vekâleti Heyeti ve kâtibi ve Adana Da
rülhilâfe Medresesi Müderrisini ve yeniden maaş 
tahsis edilecek on dokuz Müderris ile memurini 
evkaf mazulini için yeniden tahsisatı fevkalâde 
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ilâvesi icabettiğinden fasıl yekûnu sabıkından 
27 417 lira fazlasiyle 225 569 lira olarak tesbit 
olunmuştur. 

Fçsıl A/22İ : Evkaf memurini mazuiesi maa
şatı olup kanunu mahsusuna binaen müceddeden 
ihdas ve 421 lira tahsisat vaz'olunmustur. 

Hulâsa 
1338 senesi Şer'iye bütçesi 325 994 lira ola

rak bittesbit Heyeti Oelileye takdim kılındı. 
10 Temmuz 1338 

Mımızenei Maliye Encümeni Namına 
Gazianteb Mebusu 

Ali Cenanı 

F. M. 

212 

213 

214 

215 

Nev'i muhassasat 

Birinei kısım - tdarei merkeziye 
Maaşat 
Seriye Vekâleti muhassasatı 
Müsteşar (Umuru Şer'iye ve Evkaf) 
Fetva emaneti ve heyeti 
tdarei merkeziye maaşatı 
Tetkikat ve telifatı îslâmiye Heyeti 
Memaliki ecnebjyede bulunan müftü 
ve müderrisler 

Müstahdemini muhtelife 

İki yüz on okinei faslın yekûnu 

Müstahakkini ilmiye maaşatı 
.tdarei merkeziye levazımı 

1 Merenifmet 
2 Tenvir ve teshin 
3 Mefruşat 
4 Kırtasiye * 

İki yüz on dördüncü faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci kısım - tdarei medaris 
Dersiam ve Darülhilâfe medresesiylc 
mülhakatı medaris ilmiyesinin umuru 
tedrisiyc ve idariyesi 

1 Dersiam maaşatı 

1337 se
nesi Muva-
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen 

1 200 
480 
480 

1 508 
.-_. 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 1338 se
nesi için tes-
bit olunan 

1 200 
720 
720 

1 368 
—,. 

1338 senesi için 
., A 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

1 200 
720 

4 080 
2 568 
5 160 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

1 200 
480 

2 130 
1 758 
2 100 

312 432 864 864 

3 980 

7 250 

150 
50 

200 

400 

11 630 

4 440 

7 250 

150 
50 

200 

400 

12 090 

14 

7 

22 

592 

250 

250 
250 
300 

800 

642 

8 316 

7 250 

200 
250 
250 

700 

16 266 

690 690 630 630 
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Nev'i rn.uhassa.sat 

1337 se
nesi Muva-
zenei, Ma-

1337 -senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 

Birinci Avans r 
Kanunu 

tadilâtına 

1338 senesi için 

liye Encü- göre 1338 se- Hükümetçe 
menince ka- nesi için tes- teklif 
bul edilen bit olunan olunan 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

2 Mülhakat med&risi memurin ve mu
allimin maaşatı 

İki yüz on beşinci faslın yekûnu 

216 Darülhilâfe medresesiyle mülhakat 
medarisi masarifi 

1 Merkez masrafı 
2 Mülhakat masrafı 

İki yüz on altıncı faslın yekûnu 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü kısım - İd a re i vilâyat 
217 Memurini ilmiye 

1 Mülhakat müftüleriyle vilâyat, ve 
Elviye Müftü müsevvitleri maaşatı 

2 Müderrisin ve vaızlar 

İki yüz on yedinci faslın yekûnu 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Dördüncü kısım - Masarifi umaımiyei 
mütenevvia 

2.18 Masarifi mütenevvia 
1 Talebei ulûm ve memurin harcırahı 
2 Mükâfatı telifiyc 

İki yüz on sekizinci •faslın yekûnu 

219 Masarifi müteferrika 
1 Merkez masarif müteferrikası 

30 248 

30 938 

2 500 

2 500 

33 438 

t - * " 

400 

31 882 

32 562 

52 596 

53 226 

2 500 

2 500 

4 000 

4 000 

35 062 57 226 

34 008 

34 638 

2 700 

2 700 

37 338 

34 000 
4 500 

38 500 

38 500 

34 000 
2 250 

36 25*0 

36 250 

34 000 
26 000 

60 000 

60 000 

34 000 
5 000 

39 000 

39 000 

3 000 
500 

3 500 

3 000 
500 

3 500 

3 000 
500 

3 500 

3 000 

3 000 

400 20 400 400 
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1337 senesi 

Encümeninin 
tenkih atiyle 

1337 se- Birinci Avans r 

nesi Muva* Kanunu 
zenei Ma- tadilâtına 

1338 senesi için 
A. 

Muvazenei 
Maliye • 

üye Encü- göre 1338 se- Hükümetçe Enoüme-
meninee ka- nesi için tes- teklif nince tek-

F. M. Nev'i muh assa sat bul edilen bit olunan olunan 

2 Mülhakat Fetvahaneler müteferri
kası 000 3 000 000 

lif olunan 

3 000 

221 

A 
221 

iki yüz on dokuzuncu faslın yekûnu 

Dördüncü kısmın yekûnu 

Beşinei kısım 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Memurini mazide maaşatı 

Beşinci kısmın yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

3 400 

6 900 

284 532 

— 

284 532 

375 000 

3 400 

6 900 

198 152 

421 

198 573 

288 875 

23 400 

26 900 

299 837 

421 

300 258 

467 026 

4 400 

7 400 

225 569 

421 

225 990 

325 994 
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1337 senesinde Muvazenei Maliye 
Encümenince kabul olunan 

eö 
.a 

• ö ' 3 

'İ v 
'S £ * Unvanı memuriyet 

îdarei Merkeziye 
Vekil 1 100 
Fetva Emini ve müs
teşar I" 1 60 

<( O O 
[ O O 

1' etva Emaneti müsevvit-
leri 2 30 
Tedrisatı Umumiye Mü
dürü 1 40 

O O 

Medaris kâtibi 1 12 
» » 0 0 

»Sicil ve memurin Md. 1 35 
-Sicil Evrak Mümeyyizi 1 15 
Memurin kâtibi 1 12 

0 

0 

0 
Odacılar 2 

Müstahakkini ilmiye ma
aşa ti 2 

1 
2 
o 

7. 
1 
1 

13 
5 
1 

0 

0 

0 
18 

8 
4,50 
3 
5 
4 
3,67 
3,50 
o O 

2,50 
2,40 

90 24.8.1338 C :. â 
. Müfredat Kadrosu 

Unvanı Memuriyet 

Îdarei Merkeziye 
Vekil 

Müsteşar 
Fetva Emini 
Şûrayı Üfta âzası 

Fetva Emaneti müsevvidi 

Tedrisat Müdürü Umumisi 
Ders Vekâleti Heyeti Âz. 

» » » » 
Medaris kâtibi 

» » 
Sicil ve memurin Md. 
Sicil Evrak Mümeyyizi 
Memurin kâtibi 
Tetkikat ve telifatı İslâıniye 
Heyeti Reisi 
Tetkikat ve Telifatı tslâmiye 
Heyeti Âzası 
Tetkikat ve Telifatı Islâmiye 
Heyeti Başkâtibi 
Odacılar 

Müstahakkini ilmiye m.aa§atı 

için 
dif olunan 

<k 
B 
ti '3 

• ••• ' S * C 

•g ,ti 
^ <*> & 
j£ M Tİ & 7L 

_< « sr 

Encümence 
teklif olunan 

Tİ 
0> 

Tİ 
< 

cö 
Ö 
Ö "S 
ti E 
•S -ti o % 
,ti *> ti» 
« 8* 

1 100 

30 

1 
• > 
o 0 
1 
1 
1 
1 
i 

40 
30 

0 
12 
10 
35 
15 
3 2 

100 

75 

1 
4 

2 
1 
2 
o O 

7 
1 
1 

13 
5 
1 

30 
18 

8 
4,50 
3 
5 
4 
3,67 
3,50 

, 3 
2,50 
2,40 

1 100 

1 
1 
3 

60 
100 

75 

1 
1 
3 

60 
100 

75 

1 30(1) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
30 
25 
12 
10 
35 
15 

n 
1 100 

75 

25 

(1) Ağustos gayesine kadar istihdamı kabul edilmiş olmakla bütçeye yalmz altı aylık tahsisatı 
v az'olunmuştur. ' 
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1337 senesinde Muvazenei Maliye 

Encümenince kabııl oîunan 
eti 

1 
Unvanı memuriyet 3 

50 
1 
2 
1 
1 

63 
o o 
3 
5 

204 
2 

21 
2 
1 
3 

< 56 
1 
2 
3 

Dersiam maaşa ti 1 
1 
2 
t 
1 
1 
i 

Mülhakat ve darülhilâ-
i'e medreseleri 
Müdür 14 
Kâtip 14 
Muit 14 
İhzari başmüderrisi 14 
İkinci ve üçüncü mü
derris 14 
Kuranı Kerim, Ulûmu 
diniye ve ilâhi 14 
Türkçe muhazarat, fa-
risi .14 
Sarf ve nahivi Arabî 14 

I i 
£ t 

2 
1,90 
3,75 
1,70 
.1,60 
1,50 
1,30 
1,25 
1.20 
1 
0,90 
0,80 
0,75 
1,70 
0,60 
0,50 
0,49 
0,40 
0,30 

15 
12 
10 
8 
fi 
4 
2,50 

10 
8 
0 
6 

5 

6 

12 
10 
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1338 senesi 

Hükümetçe 

Unvanı Memuriyet 

Dersiam maaşatı 

• 
Mülhakat ve darülhilâfe med
reseleri 
Müdür 
Kâtip :~-
Muit 
İhzari başmüderrisi 
İkinci ve üçüncü müderris 

* 
Kuram Kerim, Ulûmu diniye 
ve ilâhi 
Türkçe muhazarat, Farisi 

Sarf ve nahivi Arabî 

için 
teklif olunan 

3 
5 0 

1 
- 1 

1 
1 

63 
•> •> 
3 
5 

204 
•> 

21 
•> 
.1 
-> • > 

56 
1 
2 
-> 

0 
1 
2 
t 
1 
i 
1 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 

21 

ö ' S 
' S 'C 
'S ^ 

2 
1,90 
3,75 
1,70 
1,60 
1,50 
1,30 
1,25 
1,20 
1 
0,90 
0,80 
0,75 
1,70 
0,60 
0,50 
0,49 
0,40 
0.30 

0 
12 
10 
8 
6 
4 
2,50 

10 
8 
6 
6 
8 

7 
12 

10 

Encümence 
teklif olunan 

X3 

no 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 

21 

ç '53 
'S 'E 

12 
10 
8 
6 
4 
2,50 

10 
8 
6 
6 
8 

6 
12 

10 
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1337 senesinde Muvazenei Maliye 

Encümenince kabul olunan 

C : 2 
1338 senesi için 

Hükümetçe teklif olunan 
Eneümencd 

teklif olunan 

Unvanı memuriyet Unvanı Memuriyet 
O cfiı X3 

.5 :g 

11 
Hadis, tefsir, kelâm 14 12 
Nahiv, belâgati arabiye 
ve saire 14 12 
Tarih ve soğrafya 14 12 
Tarihi tabii, hikmet 
kimya, malûmatı sıhhiye 14 6 
Malûmatı hukukiye, fı
kıh, iaraiz 14 12 
Riyaziye 14 10 

0 0 
0 0 

Hademe 42 18 

Âli medreseler 
Müdür 2 5 
Hendesei mücesseme 
müderrisi 2 5 
Usulü fıkıh, usulü hadis 2 12 
Kelâm, mantık, âdap 2 12 
Hademe 2 18 

Memurini ilmiye 
f 3 25 
110 20 

Hadis, tefsir, kelâm 
Xahiv, belâgati arabiye ve 
saire 
Tarih ve coğrafya 
Tarihi tabii, hikmet kimya, 
malûmatı sıhhiye 
Malûmatı hukukiye, fıkıh, fa
ra iz 
Riyaziye 
Lisanı ecnebi 
Farisî 
II ademe 

Âli medreseler 
Müdür 
Hendesei mücesseme müder
risi 
Usulü fıkıh, usulü hadis 
Kelâm, mantık, âdap 
Hademe 

Memurini il m ive 

Vilâyet ve elviye müf-J 4 17,5 Vilâyet ve elviye müftüleri 
tüleri 117 15 

10 12,5 
11 10 

[ 16 10 
Kaza müftüleri J 10 9 Kaza müftüleri. 

] 79 8 
(153 7 

Vilâyat ve elviye müf- p 2 3 Vilâyat ve elviye müftü nıü-
tü nıüsevvitleri ^ 2 2,50 sevvitleri 

21 
21 

21 

12 

12 
12 

21 12 

-21 
21 

21 

12 
12 

21 
21 
21 
21 
63 

12 
10 
10 
5 
18 

21 
21 
21 
21 
63 

12 
10 
10 
5 
18 

f 

3 
3 
3 
3 

3 
10 
4 
17 
10 
M 
16 
10 
79 
153 
12 
2 
•y 

5 
12 
12 
•18 

25 
20 
17,5 
15 
12,5 
10 
10 
9 
8 
7 
3 
2,50 
2 

3 
3 
3 
3 

3 
10 
4 
17 
10 
11 
16 
10 
79 
153 
12 
2 
o 

5 
12 
12 
18 

25 
20 
17,5 
15 
12,5 
10 
10 
9 
8 
7 
3 
2,50 
2 
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İ337 senesinde Muvazenci Maliye 

Encümenince kabul olunan 

r-H C/3 

3 '£ 
t-* ""S 

Unvanı memuriyet <j gj ^' Unvanı M'emuriyet 

Medresei ilmiye1 müder- Medrese! ilmiye müderrisleri 
risleri 1 8,50 

O O 

1 
169 2 

Memurini mâzule 2 
1 
1 
1 

r-i 

.10 
6,25 
5 
2,50 
3,06 

Memurini mâzule 

için 
dit' olunan 

n 
<x> •7-j 

< . 

m
a

rj 
Ç^ 

• r—1 

<v 
r-C< 
0) 
P3 

JT. 
• rH 
?H 

, rj 
OJ 

rH 

eö 

Encü 
teklif 

r-J 
o nd 

^ 

mence 
olun 

m
a

rj 
• rH 

• rH 

5 
O) 

w 

an 

• rH 
V} 

U 
,,!Tj 
O» 

,-H 

CC 

8,50 

229 
137 
33 

0 

2 
1 
1 
1 
1 

6 
5 
o o 
0 

10 
6,25 
5 
2,50 
3,66 

2 
1 
1 
1 
1 

10 
6,25 
5 
2,50 
1,66 

ŞUR'İYL VE EVKAF VEKİLİ Ali DUL- " 
LAlî AZMİ Ef. (Fskişehir) — Ufendim 
Şer'iye "Vekaleti mühimmesiııi bu abdi âci-
zin omuzlarına tevdi ettiğiniz gün kısa 
bir beyanatta bulunmuştum. Şimdi ( , m ı Ci
hattın' ettirmeks isterini. Demiştim ki: Vak
tiyle Kanunu Esasi, salnamelerin baş taraf
larında muhafaza edildiği gibi birçok za
mandan beri Şer'iye Vekâleti de şuabatı ida-
rei devlet arasında bir yadigârı tarihi olarak 
saklanmakta bulunmuştur. Bunun artık imali za
manı gelmiştir. Bunun imali iein birtakım dimağı 
teşkilâta lüzum vardır. Huzuru Alinize bir bütçe 
ile geleceğim, kabul ettiğiniz takdirde elimden 
geldiği kadar ve; arkadaşların muaveneti nispe
tinde gayret edeceğim, demiştim. Filhakika bu
nun imali zamanlarını göz önüne getirirsek Os
manlı bayrağının Viyana burcunda dalgalandığı 
zaman bu vekâlet umuru adliyeyi de, umuru 
Maarifi de umuru Şer'iyeyi de bâzı idaratı da 
idare etmekte idi. Yani demek isterin ki, İni
nim imali terakkiyata mâni değil, belki âmil 
olduğuna vukuatı tarihiye en büyük şahidi 
âdildir. Bunun teşkilâtı zamanları da mevcut 
olduğu ve o vakit de imal edilmediği suali mu
kadderine cevap yermek isterim. Çünkü İstanbul 
Fetvahanesinde, Darülhikmesinde sair yerle
rinde de birçok teşkilât mevcut idi. Yani teşki
lâtın vücudu ile mutlaka bunun imal edilmesi 

Jâzımgelmez suali mukadderine eevap vermek 
isterim. O, imal edilmemiş, yani imal edilmek 
ınaksadiyle teşkilât yapılmamıştır. Bendniz imal 
etmek sureliye teklif ediyorum ve bu, mesai 
itibariyle birçok aksama taksim edilmiştir. Me
selâ, ihtisas itibariyle Fetvahane, fıkıh gibi, ke-
zalik islâm m şıuınat ve içtimaiyatına taallûk 
eden aksam için de bir nıeeellee vücuduna ihti
yaç messeder. Kezalik elde bulunan medarla ve 
.1 )arülhilâf e medreselerinin, tedrisatın i tanzim 
ve yoluna koymak için de üçüncü bir teşkilâta 
lüzum görüyorum. İşte bunlar belki - kabule 
iktiran etmez. Yeni bütçemiz şöyledir, böyledir 
diyerek tasdika iktiran etmez fikriyle, mehma-
emken az miktarda olmak üzere Fetvahane, 
tetkikat ve telifatı islâmiye ve ders vekâleti 
teşkilâtını şey etmiştim. Arkadaşların bu bapta
ki arzularını ve bu baptaki teşvikatını görmekle, 
çünkü adedi erin i az teklif ettiğimden dolayı 
bendeniz de biraz mahcup kalıyorum. Bu 
hususta Meclisi Âlinize beyanı mazeret 
etmek isterim. Çünkü görüyorum ki ar
kadaşlarım birtakım takrirleri imza için dolaş
tırarak bunların adedinin tezyidini arzu ediyorlar. 
Bendeniz de zaten adedleri kâfi olmak üzere 
teklif etmiş değildim. Evet bütçenin müsaade-
sizliği itibariyle belki kabul edilmez diye seııe-
beseııe o miktara iblâğ etmek için böyle teklif 
etmiştim. Mademki, arkadaşlar böyle arzu edi-
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yoriar, bunların teşkilinde de yine arkadaşların 
yardımı ile hiçbir gfına hatır ve gönüle bakmı-
yarak o makam ata ehil olanlar burada un bulu
nur, taşrada mı bulunur? Nerede olursa olsun, 
arayıp bulmak, yani «Dâlletül mümin» kabilinden 
nerede olursa oradan, Çin'de bulursak Çin'den, 
Mısır'dan, Türkistan'dan ve daha nerelerden 
bulabilirsek oradan getirip makama oturtma
ya ve Şer'iye Vekâletini, umuru idarei Devlet 
arasındaki diğer vekâletler gibi imal etme}'e 
İuşaallah Meclisi Âliniz muvaffak olacaktır. 
Daha ziyade bu hususta mukaddeme yapmak 
istemem. Artık fasılları geldiği vakitte izahat 
lâzımgelirse izahatını arz ederim. 

ŞEREF P>. (Edirne) — Efendiler siyaseti 
Şer'iyemizin ilk defa olmak üzere. Meclisi Millî
mizde mcvzuübahsolduğu dakika Hazret! Fahri 
Risaletin ruhundan istişfa, ederek her emri zina
nın mutlaka iptidai iftitahı besmele ile olduğuna 
binaen onun hayir ile biteceğine dair olan emri 
şerife müsteniden (Iusnıillâhirrahmatıirrahim ) 
ile işe başlıyorum. İçtimainizi suiistimal ede
ceğim bir sırada bendenizi biraz derin dinleme
nizi istirham ederim. Bütün âciz ve samimi
yetle vaziyed etmek istediğim mesele memleke
tin dinî hayatını yaşatmak için azmetmiş olan 
Meclisi Âlinin, âli hissiyatının tercümanı olabi
lirsen] benim için en büyük* fahir ve mübahatı 
bu teşkil edecektir efendiler. Meşruti hükümet
lerin gayei yegânesi her bir nezaretin veya ve
kâletin bütçeleri geldikçe o vekâlet veya neza
retlere aidolan ve istikbale' matuf bulunan bü
tün icraatın en ufak ve en hurda tafsilâtına ka
dar burada mevzuubahsolmasıdır. Ve hu, adat 
ve kavaidi meşrutiyettir. Ben de ana iptidaen 
işe başlıyorum. Şer'iye Vekili Muhteremi Ab
dullah Azmi Efendi Hazretlerinin burada gayet 
hazin bir lisan ile söylemiş oldukları bir söz 
benim kalbimde derin bir inikas bıraktı. Efen
diler, altı asrın şehnamei mevcudiyetini omu-
zumla taşıyan bu Türkiye Devleti, yalnız ve 
yalnız bir esas üzerine iptina etmiştir. O da. 
dünyada yalnız Cenabı Hakkın hafızı haki
kisi olduğu dini İslâm dır. Ve itimadediniz ki 
şanlı günler ya'şıyan tarihimizin mazisine doğ
ru ircaı nazar ederseniz, her lütuf, her büyük
lük muhafazai din ve Devlet, yani gayreti din 
ve Devlet namınadır. Ve her tenzil ise din ve 
Devlet, gayretinin eksilınesiyledir. Onun için 
camiai İslâmiyeye dâhil olan ve bütün camiai 
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İsl.âmiyede çalışan ve Allahm Birliğine ve Fah
ri Kâinat Sallâllâhü Aleyhisselâmm Risaletine 
itimadeden, artık makam sıdku iman olan gö
ğüslerine ellerini koyarak, yirminci asırda en 
yüksek, en hür bir sesle ilânı hakikat etmek za
manı geldiğine inanmalıdır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Şer'iyo Vekili demin burada bir* 
lisanı hazin ile, ihmal edilmiş ve nasılsa imal 
edilmemiş olan bir mevcudeyi - ben imal etmek 
için sizden rica ederim - dediği vakitte onun göz
lerinden benim kalbime doğru inikas eden şe
rarelerde benim için pek acı bir elem gördüm. Ne 
demek? O ihmaldir, ki efendiler : Ta Basra'
dan Vistül kenarına, arzı Yesripten Kafkas etek
lerine kadar koca bir kıtayı, (bunu ihmal ettiği
miz için verdik, (Bravo sadaları) bu imal edi
lecek hakikattir, ihmal edilemez, çünkü haki
kat bir güneştir ki, «Âfitab amed delili â fit ab» 
Güneşe kendi vücududur delil. Başka, bir delil 
onu ispat edemez. Onu ihmal etmek ist iyen bir 
şerzemei hainedir ki, millet! İslâmiye o şerze-
mei hain ey! sinesinde yaşatamaz; efendiler.' Dini 
mübini İslâmı, Hâkimi Kuranın hikmeti inzali 
gibi, kabul etmek, dünyada beşeriyetin saadeti
ni temin etmek için yegâne vasıtadır. Çünkü; 
edyanı saire ayrı ayrı, hususi kavimlere ' hitabet -
tiği halde dini İslâmda, Şari'in hitabı umuma 
aittir ve bütün beşeriyete aittir. İlk "hitabı mü-
beşşer olan (kum ya eyy ühel müddessir) kavi inde
ki emri Rabbani hem Cenabı Fahri Risal ete ve 
hem de ona ittibaa memur olan bütün beşeriyete 
aittir. Onun içindir ki: İslâmiyetin nüfuz etmi-
yeceği, girmiyeceği ve dairei nüfuz ve hâkimi
yetine almıyacağı, hükmetmiyeceği bir mevcudu 
Allah yaratmamıştır. Şu halde ilk yapılacak.me
sele; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kiyaseti 
şer'iyesi ne olacaktır ? Onu *âyin etmektir. Mu
ayyen olan bir düsturu ise tatbik etmek vazife
si Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
Şer'iye Vekilinin yegâne borcudur. Fakat rica 
ederim efendiler, müminin ve muaMıidîn olan 
Türkiye halkından aldığımız vergiler ki 70 - 80 
milyon lira tutuyor ve bu kadar . h,ir para 
aldığımız halde, bunu veren bir millete dimağını 
yedirerek yaşatmak gibi 320 bin liralık sefil bir 
bütçeyi Şer'iye Vekilinin eline vermekle bu 
memleketin siyaseti şer'iyesine nasıl hizmet eder
siniz? (Aferin, yaşa sesleri) Bunun içindir ki 
bunun tevsii lüzum veya ademilüzumunu Mec
lisi Âlinize ispat etmek üzere, biraz sabretmenizi 
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ve lütfü istimaınızı suiistimal etmemek için ev
velce de vaidde bulunmuştum. Efendiler; bir 
milletin iki hayatı vardır, biri zahirî fcayatı, di
ğeri derimi, yani dinî hayatıdır. Eğer millet za
hirî hayatiyle yaşamak için yalnız onunla yürü-

. yecek olursa o bir millet teşkil etmez; aneak bir 
cemaat kabilinden kalır. Nitekim insanlar sırf 
maddesiyle, yani luhum ve demden, safra ve şa-
himden ibaret olan vücudu ile yaşıyamazlar. İn
sanlar ancak ruhu ile yaşayabilirler ve insanlar
da en kudretli ve bariz olan sıfat, şuuru, yani 
ruhudur. Şu halde bir milletin maddiyatını nasıl 
ki Sıhhiye Vekâleti kendi teşkilâtı tıbbiyesiy-
le onun hayatını yaşatmak istiyorsa işte Şer'iye 
Vekâleti de kendi teşkilâtı ile o milletin ruhunu 
yaşatmaya memurdur. Yalnız bedeni sağlam olan 
ve ruhu malûl olan insanların bu memlekete hiç 
faidesi yoktur. Bunu size tarihen ispat edeyim. 
Efendiler hiçbir vakitte beşeri sarsan,» beşeri
yeti böyle zelzeleye tutturmuş olarak yapılan in
kılâplar din namına yapılmış değildir. Birçok 
tedrisatta, birçok mübahasatta ve birçok yer
lerde görüyorum ki : Güya Garbın bütün terak-
kiyatı dinsiz olmasından inbias etmiş, binaen
aleyh din, mâni terakkiyat olduğundan ve Garb'-
ın terakkiyatı dinsizlikten neş'et etmekte bu
lunduğundan Garbı taklit etmekle adam olaca
ğız zihabı var. Heyhat efendiler. Garp ile Şark 
sağ ile soldur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Her ikisi 
de dindar. 

MEHMED ŞEREF B. (Devamla) — Garp ile 
Şark, sağ ile sol. Garp hayatı başka Şark hayatı 
başkadır. Binaenaleyh; hayatımız da bir kere bi
zim ferdî sonra içtimai şekli göz önüne alırsak 
ferdî hayatımızda * teşkilât itibariyle - aile teş
kilâtı ile garba benzemediğimiz gibi içtimai teş
kilât ile de Garba hiç benzemeyiz. Bir zaman gel-
diki Garpta, inkilâplar hadis oldu, zannetiler ki, 
Garp'ta hadis olan bu inkilâplar büyük bir şey
lerdir. Hayır efendiler, Garpta hadis olan o in
kılâplar Şarktan Garba giden nun' orada inkılâbı 
hâsıl ederken, biz dalgın kendi dinimizin ve şera-
yii esasiyemizin talim ettiği ahkâmla hükmet
mediğimizden nasıl bir hale geldik? Ve sırf bu 
riayetsizliğimiz yüzünden bir devre i tevekkııfa 
daldık. Bakınız nasıl oklu? Malûmuâliniz iki 
büyük hadisei tarihiye vardır. Bunun birisi 
İslamların Endülüs'e geçmesi, diğeri de İslâm 
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Türklerin İstanbul'u fethet mesidir. îslâmlarm 
Endülüs'e geçmesiyle İbni Rüşd gibi büyük 
adamlar büyük felsefeleri doğrudan doğruya 
Garb'a intikal ettirerek oradaki kanaati sars
tılar. İkincisi de; Şarka doğru yürüyen garp
lılar Şark'ta insan yiyen, ağızları kanlı birta
kım mahlukat göreceklerini tahattur ederek, 
(Pierre L'Ermite) in önüne düşerek geldikleri va
kit baktılar ki, güller, bülbüller, gülşenler için
de yaşıyan • ve insaniyetin en kavi esaslarını 
muhafaza eden ve bilaistisna herkese insani mua
meleler yapan bir camiayı tslâmiye, bir heye
ti Islâmiye vardır, öyle bir camiayı İslâmiye-
ki, onları zalim ve hunhar olmak üzere 
tasvir etmişlerken kendi hükümdarları has
ta olduğundan Salâhaddini Eyyübi kendi 
tabibini müdavatı lâzimede bulunmak üzere 
hasta olan hükümdarlarına göndermek gibi, 
insanın bugün bile alkışlıyabileceği bir mua-
melei cemilekâranede bulunmuştur ve işte 
Ehlisalip Ordularının Garb'a avdetlerinde Şark'
ta gördükleri o nuru "yavaş yavaş Garb'a sok
maları ve fikir denilen pencereler kapansa, de
likten girecek olan nuru yavaş yavaş Garpta 
hâsıl ettirmesi ve şüphe uyandırması üzerine 
Garp daldığı uykudan uyandı. Fakat efendi
ler Garp'ta yapılan inkılâp dine teveccüh etmiş 
bir inkılâp değildir. 

Doğrudan doğruya ruhbanlığa karşı ya
pılmış bir inkılâptır. Elhamdüdillâh, Şarkta 
ruhbanlık yoktur. Onun içindir ki istibdat da 
yoktur. Garpta ise ruhbanlık olduğu için bü
tün heyet, bütüs mahlukat hiçbir hakka ta-
sahubedemez. Onlar yalnız ruhbanın önünde 
eğilmeye, onu dinlemeye, ona münkat olmaya 
mecbur, hukuksuz yaşıyan bir halktır. Hattâ 
Garp'ta uyanan bâzı felsefi fikirlerle bâzı 
ladini dedikleri hareketlerin lıudusn dini yık
mak için bir hücum olduğu halde halkın göğ
sünde yerleşmiş olan hiristiyanlık dinini de yı
kamadı. 

Size bir misal ile de zikretmek isterim ki 
Napolyon Bonapart'tan fazla dehayı siyasiye 
malik olan meşhur inkılâp generallerinden Ge
neral Muş doğrudan doğruya küçük Britan
ya denilen eyalette kıyanı edenlere karşı hare
ket etti. Onların kiliselerini, papaslarmı iade 
etmedikçe kıyamı teskine muvaffak olamadı ve 
nihayet Napolyon'da Papa'yı ayağına getirdiği 
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halde elini öpmekten başka bir çare bulamadı. ı 
Hattâ asrı âhirde demir Bismark bile biz artık 
Kariosaya gitmiyeeeğiz dediği halde Katolik pa
pasını kucaklamayınca ve dine sarılmayınca siya
setinde muvaffak olamadı ve hattâ bugün efen
diler Fransa'da sağ cenah azasını teşkil eden Ka
tolik Fırkası, ki, en ziyade Şark siyasetini ve Tür
kiye siyasetini müdafaa eden fırkadır. O fırkayı 
hükümet tutmadıkça katiyen muvaffak olamaz. 
Şu halde kim diyor ki, Garp dinsizdir? Efendiler 
kulunuz Garbı da gezmiştir, ingiltere'de Veste-
minister Kilisesinde yapılan ibadette İngilizlerin 
almış olduğu vaziyeti gördüm. Roma'da Papanın 
bizzat idare ettiği bir mecliste bulundum; gör
düm. Hayır efendiler. Garp dinsiz değildir, bir I 
millet esasen dinsiz olamaz. Garp'ta yapılan in
kılâplar dini yıkmak için yapılmış inkilâplar de
ğildir. Bilâkis deruni hayatı takviye için yapılmış 
inkılâplardır. Gelelim bize : Bütün düşkünlükle
rimizin esbabını taharri eden büyük adamlarımız 
memlekette bir teceddüt açmak lüzumu iktiza et
tiğini bağırdıkları halde biçareler zannettiler ki, 
bütün mukadderat değişebilir. Hayır efendiler, 
onlar şuna itimat ettiler ki; daima dirileri idare 
eden mezardaki ölülerdir. Ondan dolayı Garb'a 
benzetmek için tuttular; Gülhape Hattıhümayıı- I 
nunu ilân ettiler ve Gülhane taşının üzerinde I 
Reşid Paşanın ilân ettiği 1256 tarihli bir hattıhü-
mayun ile biz artık Garb'a benzemiş olduk. Ve 
tesisatı garbiyeyi memleketimize almış bulunduk. 
Ne aldık efendiler? İzah edelim; şunları aldık, 
efendiler; o güne kadar Osmanlı Milleti bir me
telik borç yapmamış iken o günden sonra evvelâ 
birçok para borç aldık. Evvelâ, o borçlarla birçok 
saraylar yapıldı. Mahut konaklar, salonlar yapıl
dı. Salon hayatı başladı. Memleketin ahlâkına, 
iktisadiyatına doğru bir sukut ve nihayet koca 
bir millet ve zavallı bir Hakanlık sallandı, sallan
dı. Çünkü mazisinden koparılarak kendine aidol-
mıyan bir hayat içerisine atıldı. Halbuki efendi
ler bir millet ancak hars ve örfünü kendi esasla-
"rmdan alırsa yaşar. Hars ve örfüne tebaan hare
ket ederse ve dinine tâbi olarak terakki ederse ya
şar. Dediler ki; ne yapalım ki, biz böyle yapmaya 
mecburuz. Çünkü fabrikalarımız yok, sunumuz 
yok, bunumuz yok. Size sorarım efendiler Garb'a 
meftun olan efendiler size sorarım; siz ne vakit, 
memleketin hangi köşesinde bir fabrika yaptınız, 
bir tesisat yaptınız veyahut mekteplerinizden çı
kan zevat bize şimendiferler yaptı da hangi cami | 
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imamı hangi medresenin müderrisi, hangi kasa
banın müftüsü karşınıza çıktı da, bunları yapmı-
yacaksımz dedi? Demek ki, demek ki... 

HAMDULLAH SüBHl B. (Antalya) — Şe
ref Beyefendi sizi böyle tanımıyoruz. Ef'aliniz ile 
akvaliniz birbirine uymuyor. Efali ile bugüne 
kadar kendini tanıtan adam kendini ret ve in
kâr ediyor. 

ŞEREF BEY — Hayır efendim. (Gürültü
ler) (Devam sesleri) 

HAMDULLAH SUBHÎ BEY — Devam et
sin, devam etsin diyorum. 

ŞEREF BEY — Gelir, cevap verirsiniz. (De
vam, devam sesleri) Efendiler dikkat ediniz dö
nüm yerinde bulunuyoruz. İstikbâl, maziden he
sap soruyor. Dönüm yerindeyiz. Benim söyledi
ğim söz, dinsiz bir millet yaşıyamaz. Ahlâksız bir 
millet yaşıyamaz ve benim itikadım; ben Türkoğ-
lu Türküm. Ve Türk hars ve örfünün memlekette 
bulunması taraftarıyım. Bunun için hiç şüphe 
etmeyiniz. Benim katî bildiğim bir şey var ise 
bir millet derûni hayatını yaşarken, dinî haya
tını da yaşamak mecburiyetindedir. Yaşamadığı 
takdirde o millet yoktur, beni ister tanıyınız, is
ter tanımayınız. Onun ehemmiyeti yoktur. Ben, 
olduğu gibi görünen ve olduğu gibi söylemiş olan 
bir adamım. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Bunun aksini 
iddia eden kimdir rica ederim? 

ŞEREF BEY — Aksini iddia etti. ispat ede
yim sana. (Devam, devam sesleri) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Şeref 
Beyefendinin beyanatı kimseyi itham için değil, 
bütçenin heyeti umumiyesi hakkındadır. Rica ede
rim böyle ne oluyor? 

ŞEREF BEY — Rica ederim, çok rica ederim 
1255 tarihinde.ihmal edilmiş olan - ki, ben tarihen 
isbat ediyorum.. Ben tarihimi iyi biliyorum - 1255 
tarihinde ihmal edilmiş olan, bizim siyaseti ger'i-
yemizdir. Başka bir şey değildir. Hattâ size şunu 
misal ile söyliyeyim ki; teceddüde doğru sevk edi
len Sultan Mahmud'a karşı itiraz eden zat ki, is
terseniz tarihin sayfasiyle göstereyim. Okuyu
nuz - Sultan Mahmud'un bu zata verdiği cevap, 
ben dini islâm in hami ve hâlifesi olmak itiba
riyle iftihar ederim. Fakat o dairede memleke
time teceddüdün girmesini kabul ederim. Faka* 
efendiler ondan sonra ne oldu? Memlekette bir 
Garp hayatı taklidi başlamadı mı? Çok rica 
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edeıiın, dikkat ediniz! O Garp hayatı taklidi 
ile memlekette acılan rahneler içtimai hayatı
mızda gittikçe böyle genişliyen çukurlar nedir? 
Onun dibine doğru bakınız. Orada göreceği
niz, ahlâksızlıktır. Ne oldu efendiler? memle
kete ilim ve fenııiıı girmesini islâm dini men 
etmiyor. Hattâ emreder. Yalnız ne vardır ki, 
efendiler; memleketi ihtizaz ettiren kuvvetler 
memleketin edebiyatı, bedii hayatı, şiiri, nıusi-
kisidir. Eğer bunlar olmazsa, muhit ihtizaz et
mezse o memlekette millî denilen hareketler hâ
sıl olmaz. Bunlar hâsıl olmak için muhitin ih
tizaz etmesi lâzım. Muhitin ihtiyacı için ise kendi 
menbaını, kendi milliyetinin ilhamını, kendi var-' 
lığından alan bir musikinin, bir bediî hayatın 
uyanması icabeder. Bizim, yapma, ve kukla, 
edebiyatımız hangi melihalardan ilham almış
tır? Bu hastalık anlaşıldıktan sonra milliyet, ya
vaş yavaş iman ve feyzini göstermiş, hakiki haya
tına doğru riicua ve bütün ilhamlarını kendi 
millî hayatımızdan almaya başlamıştır. Ve millî 
hayatımızdan ilhamlarını almıyaıı hiçbir va
kit bizim hayatımızı, yaşatmak ve bizim hayatı
mızı ilerletmek kudretini haiz değildir ve bu
na imkân yoktur. Onun için işte ihmal edildi
ğini bir lisanı hazin ile söv] iyen Şer'iye Vekili, 
siyaseti şer'iyemiz; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bundan sonra imal edeceği1 habli 
metin olmak üzere mütemessik olmak şartiyle 
yürüyeceği bir şehrahtır. 

Efendiler Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetine istikamet vermek hakkını yalnız 
ve.yalnız Seriye Vekili haizdir. O istikameti o 
verecektir. Çünkü, emaneti kübrayı hilâfeti ha
iz olan bir câmiai islâm iye burada mevcuttur. 
Sonra, efendiler; sorarım, .ize: Bugün bütün 
dünyada metruk olduğumuz halde bizim için, 
ağlıyan, sızbyan ve hattâ mümkün oMuğu ka
dar maddi ve mânevi .yardım eden acaba kim
dir? (Âlemi islâm, sesleri) peki efendim bu 
kudretle bu kuvveti ihmal ini'edelim?. İmal mi 
edelim? İşte onu imal edebilmek için Şer'iye 
Vekâletinin, hattâ diyeceğim ki, âciz ve na
çiz bir bütçe ile Meclisinizden mütereddi-
dane istediği bu paradır. Kendisinin aeziy-
le söylediği; bu bütçede ben tetkikatı şer'-
iye ve telif atı şer'iye için dört kişilik bir mec
lis istedim, fakat arkadaşlarım bunu tezyidet-
mek istediler. Çok rica ederim, tetkihat 've te-
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lifatı islâmiye denince burada bir saniye için 
durunuz. Bu heyetin burada yapacağı işler iş
te burada tadadedilmiş olan tâlim ve irşadın, 
vazaifi islâm iyenin müdafaasına mütaalKk 
işlerdir. İki işleri müdafaa etmek için bir 
tetkikatı islâmiye heyeti kurulduğu vakitte 
onu dört kişiden ibaret bir heyet, idare edebi
lir mi? Nasıl edebilir ki, bugün üç yüz elli mil
yonu mütecaviz olan İslama teveccüh edecek olan 
vazife buraya teveccüh edecektir? Sonra' efendiler 
ittihadı islâm demiyorum. Ben, (ittihadı islâm) 
sözüne gülerim efendim! Çünkü : îttin ad bil
fiil, bilkuvve mevcuttur. Çünkü; müminler 
kardeştir. Onun için ittihadı islâm siyaseti 
yoktur. O esasen vardır ve mevcuttur İtimad-
ediniz ki, karşımızda bulunan eıi sefil ve zelil 
düşmanımız dinden başka bir kuvvetten istifa
de etmiyor, efendiler; diyor ki! Ben Salip 'Mu
harebesini ilân, ediyorum. Orada, bulunan 
dindaşlarımı 'kurtaracağını ve bu suretle Fran
sa ile İngiltere arasında bir rahne .açarak, yürü
mek istiyor. Düşününüz karşımızdaki düşmanı
mız kendi dinî kuvvetinden, kuvvet 'alarak bir 
salip muharebesi yapmak suretiyle Anadolu'
nun sinesine girmek isterken, bizim için bağı
ran yüz milyonlarca âlemi islâmın o kudretin
den. istifade etmemek kadar dünyada zannene-
rim ki, sersemlik olmaz. Şu halde efendiler, o 
kuvvetten istifade edebilmek, için şimdiye ka
dar ne yaptık? (Hiç sesleri) İngiltere'yi kökün
den sarsan Hindistan Valii E mum isinin bir be
yanatı idi. Hindistan Valii 'Umumisinin o be
yanatını yaptıran ise Hint nıüslü manian dır ve 
hattâ Hind müslümanlan. değil miydi ki, efen-' 
diler Edirne Yunan'm olamaz. Çünkü orada 
Türkün millî mefahirinden ve İslâmın âdeta Kâ-
hesi olan bir Sultan Selim vardır demişlerdi. De
mek ki, oraya o hissi veren, işte dinî hissi veren 
bu kuvvettir. Başka bir kuvvet değildi. Bunun için 
efendiler; mazide çektiğimiz seyyiatm. esbabını 
'arıyarak ist'ihlâli hukuk •edelim. Diyelim ki, ya 
müstean şimdiye kadar işlediğimiz mensiden ten
zihi nefsederek işte sana, sığınıyoruz. Zira şim
di camîai Islâmiyenin bugün yalnız; yalnız göz 
diktiği ve güvendiği bit' kuvvet varsa onu da 
ulülazm olan Türk meydana getirdi ki işte 
o Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetidir ki, 
her şeyi haizdir. Binaenaleyh rica ederim, hattâ 
bu havai bile olsa hiç, .olmazsa siya sete n bu 
kuvvetten istifade etmek bizim için farzıayın-
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dır. Halbuki : Bu bilfiil, bilkuvve, bilmadde , 
var olan ve yasıyaıı bir mevcudiyettir. Yasıyaıı : 
ve var olan bir şeyden istifade etmemek gaflet- I 
tir. Şer'iye bütçesini müzakere ederken bunu 
'böyle naçiz bir meblâğ üzerinde bırakmayıp 
orada teşkil edilecek olan teelif, İrşat ve Talim 
Encümenine en yüksek ve salâhiyettar olan, 
Şer'iye Vekilinin buyurduğu gibi, İsi ânım <li-
•nfağını teşkil edecek zevatı bulup oraya koyma
lıdır. Onlar benim dinimi ve benim milletimi ya
şatacaktır efendiler, onu da söyliyeyim. Her 
milletin 'kendi 'harsı-, örfü dâhilinde yükselme
sini kendi irfan ve ananesiyle yükselmesini ter-
vicederim, hiç şüphesiz. Benim deruni bir ha
yatım, mânevi hayatım vardır. Bütün milletler 
o şirazeye merbut olarak o kaide altında yürü
meye mecburdur. Başka esas yoktur. Ve bum
da. Şer'iye Vekâletinin söylediği esaslar
dan birisi de esasen budur. Diyor ki : 
Şer'iye Vekili; işte esbabı mucibe maz
batası . efendiler, diyor. Birçok mesailden 
bütün içtimai bayatımızın birçok nıkatı ezil
miş, azalmıştır, eksilmiştir. Hatta ağlıyarak 
sızlayarak bir fıkrasında diyor ki : Medeniyeti 
hâsılanın hayatı içtimaiyede açtığı rahneler; 
halkın omuzlarına tahmil ettiği seda iti içtimaiye 
müthiş aksülâmeller husule getirdi. Her taraf
ta dinî, siyasi, içtimai, iktisadi ieşeddütler 
ıstıraplar yüz gösterdi. Sahai âlem büyük sar
sıntılarla muvazenesini kaybederek nizamatı içti
maiye inliiclam buhranlarına mâruz bulunuyor. 
İfrat ve tefrit cereyanları beşeriyeti hazırayı meç 
bul umulanlara ve belki girdaplara sürüklüyor. 
Bu cereyanlardan memleketimizin de müteessir 
olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. Asrı ahir
deki cereyanlar maatteessüf memleketimize de si
rayet etmiş olduğundan esasatı diniyeye karşı bir
takım tereddüt ve şüpheler uyandırmış ve bu su
retle ahlâk esasları, aile hisleri yavaş yavaş gev
şemeye başlamıştır. Evet efendiler, böyle olma
dı mı? (Oldu, sesleri) Bu adeta milletimizin ezik 

sinesinden çıkan dilşikâf, canhıraş bir feryat 
gibi gelmiş Meclisinizin sakafı âlisinde size fer
yat ediyor. Başka bir şey değildir. Evet efen
diler, ezilmiştir.' Çünkü biz memleketimizin di
nî hayatını millî hayatından ayrı bir şey zanne
diyoruz. Hayır efendim, ayrı değildir, (/ok ri
ca ederim, ayrı olmadığını dört kelimeyle size 
ispat edeyim. Bir millet kim olursa olsun, be
diî hayatını kendi taat ve ibadetinden alır. Bas-
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ka bir şeyden almaz. Çünkü milletlerin telâkki
sine sahibolan, ulühvzim adamları yetiştiren 
ancak hissiyatı âliyeyi tenmiye eden dindir. Çün
kü din vecde saik olduğu için vecdile mâli olan 
velayet, o vecdin şevkiyle dünyanın en büyük 
kahraman addettiğimiz kahramanları meydana 
getirmiştir. İşte Tarihi İslâm. Bendeniz Tarihi 
İslâmı bütün inceliğiyle tetkik etmişim affeder
siniz; sahibi salâhiyetim bunu söylemeye. Çün
kü efendiler, ben de icazet almış bir hocayım. 
İste içinizde şeriklerim var. O halde söz söyler
ken bilmiyorsunuz demekte mâna yoktur. Bi
lirim ve imanım vardır. Bir milletin bütün ana
nelerini desatirini seven bir Türküm; fakat; bü
tün yüksekliği ile de tanı mânasiyle müminim. 
Binaenaleyh; imanını vardır ki, memleketin si
yasetinin düzelmesi için ona bir istikamet vere
rek doğru gitmesi için bugün yükselen sıçrayan 
ve bizi tutmak istiyenlere karsı biz de elimizi uza
tarak istifade ile camiai İslâmiyeyi lehimize işlek 
bir hale getirmektir. (Şiddetli, alkışlar) 

Nl'SRAT Ef. (Erzurum) — Şer'iye Veki
li Efendi Hazretleri teceddüt perverane bir büt
çe île Heyeti Âlinize geldiğinden dolayı kendi
lerine arzı şükran eylerim. Vekil efendi Haz
retleri vazifesini hasrı ıstikrai ile dört. vazifeye 
hasretmiştir. Birisi istitta, ikincisi tedris, üçün
cüsü kaza, dördüncüsü irşat ve bu dört vazi
fenin heyeti umum iyesinden Hükümet, ve Dev
let mefhumu denilen şey hâsıl olacaktır ve bu 
mefhum hâsıl olduktan sonra artık Hükümet 
makinası yürüyecek ve halka refah ve saadet 
temin edilecektir. Esbabı mucibe mazbatasında 
Vekil Efendi Hazretleri kaza ve üfta hak
kında delâili akliye ve nakliye serd buyurmuş
lardır. Bu bapta fazla bir söz söylemeye hacet 
yoktur. Çünkü Asrı saadette kaza ve üfta mev
cut idi.. Binaenaleyh kaza ve üfta ilâ yevmi ni-
haye devam edip gidecektir. Bu bapta fazla 
söz söylemeye hacet yoktur. 

Ancak meseleyi tenvir etmek için Tarihi 
İslâmdan birkaç satır söz söylemeye hacet m es 
ediyorum efendim, malûmuâliniz, Cenabı Pey
gamber Sallalhüteâlâ Aleyhü Vesselem Efen
dimizin irtilıalinden sonra Esbabı Güzin Ha
zara! ı kendi içtihadiyle âmil ve kendi içti
hatlarına hâkim ve tâbi olarak hayatlarını idame 
ediyorlardı. Birinci asrın nihayetlerine kadar hal 
böyle* devam etti, ikinci asrın evailine doğru 
idi ki. Bağdad'da büyük bir saltanatı İslâmiye 

— 351 — 



î : 90 24.^8. 
teessüs etti. Ve o vakit hâdisat tekessür etti. 
Müslümanlar arttı. Şark'ta Garp'ta İslâmiyet 
yükseldi. Hâdisat tekessür ettikçe istif ta mesai
li de tekessür etti. İşte bundan dolayıdiır ki, 
gaye bir olmak şartiyle (ihtilâfı ümmeti rah-
meten vâsia) Hadisi Şerifine imtisalen mezaibi 
meşruayı mütaaddide teessüs etti. Ve bu bapta 
İmamı' Âzam Hazretleri ilk defa öne atılarak 
serdi içtihat buyurdular. İmamı Âzam Efen
dimiz Bağdad'da mezheplerini tesis buyurduğu 
zamanlar etrafına birçok ulema toplandı ve ule
mayı Hazreti İmam tedrise başladı ve o vakit iç
tihadı bilmezhep dediğimiz birinci tabaka zuhur 
etti. Ve yine malûmuâlileridir ki o vakitler Hule-
fai Abbasiye Hanefiyyülımezbep olduklarından 
dolayı mehakimi Şer'iyede bilcümle ahkâmı mez
hebi Hanefi üzere cereyan ediyordu. Bu- sureltc 
mezhep tevessü etti. Tevessü ettikçe, mesail de 
tevessü ediyordu. Bu ikinci mezhebin zuhuruna 
bais oldu ki buna da müçtehidi fil mezhep unva
nı verildi. MücteÜıidi bilmezhep İmamı Âzam 
Hazretleridir. 

Müçtehidi filmezhep, onun tevabii Ebu Yu
suf ve Muhammed'dir. Üçüncü asra doğru er
babı tercih zuhur etti. Dördüncü asrın niha
yetinde erbabı tercih arasında husule gelen 
ihtilâfları hal ve fasl için müçtehitler zuhur etti. 
Nihayetinde ihtilâfı delil veya ihtilâfı asırdan 
tevellüdetmiş mesaili yekdiğerine tercih için bir
takım fukaka zuhur etti. Velhasıl dokuzuncu as
ra kadar yedi tabakaya irtika etti ve tabakatı 
Hanefiye asrı mezkûrde yedinci tabakada istik
rar etti. Yedinci mertebede bulunan müçtehitler 
akvali karviyeyi za'fiyeye tercih ediyor ve bu yol
da üfta ediyor. Ve Hükümeti idame ediyorlardı. 
Demek oluyor ki, bizde, müçtehitler mezhebi Ha
nefiye'de yedi mertebe üzerinde tekarrür etmiş, 
maatteessüf dokuzuncu asır evahirine doğru Os
manlılar merkezi Hilâfetleri olan İstanbul 'da bir
takım rütep, 'birtakım ulufeler ihdas ederek ule
mayı istibdat altına almış, ve birtakım resmiyet
ler vücuda getirerek ulema hazaratını zaa
fa duçar etmişlerdir*. İşte bu sebebe meh
ilidir ki, dokuzuncu asırdan sonra bizde mücte-
hit zuhur etmemiştir. Maateessüf itiraf, ederim 
ki, bizdeki bugünkü müftüler müçtehit değil kâ- { 
tibi nüküldürler. Efendiler, sizden çok rica ede
rim, memleketimizde külliyeler vücuda getirelim. 
Medarisi âliye vücuda getirelim, ve o medrese
lerde büyük âlimler yetiştirelim ve hattâ müç-
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tehitler yetiştirelim ve illâ din tehlikededir. Bu
nu muhakkak bilesiniz. Kaza meselesi hakkında 
bir şey demiyeceğim. Çünkü bundan yedi sekiz 
sene evvel kaza tevhidedilerek Adliye Vekâle
tinin idaresi altına verilmiştir. Emri tedrise ge
lince; tedris bizde bugün duçarı zaıf olmuştur. 
Bihakkin tedris olunanııyor ve bugünkü darül-
h il Af eler bu üımıiyeyi temine kâfi değildir. Oü/ı-
kü medresetülmütelıassisîn yoktur. Efendiler, 
memleketimizde külliyeler açılmalı; mütehassi
sini medaris vücuda getirmeli ve. bu suretle 
tefsir, hadis, kelâm ve sair ulûmu âliyei islâmi-
ye neşir ve tedris edilmelidir, ki memlekette bi
hakkın ulema hiizeratmdan istifade olunabilsin. 
Ye illâ halihazır* ile hiçbir istifade mev
cut ve melhuz değildir. Yine tarihi islânı-
dan bir iki satır daha arz edeyim. İmamı 
Âzam zamanında «Cehm» namında bir zat huzu
ru imama, gelerek kaza ve kader hakkında ken
dileri ile mübahase ettiler. Kaza ve kader me-
selei mühimmesini Hazreti İmam kendilerine 
şerir ve izah ettikten sonra (Cehm) huzuru imam
dan •hurııcederek «Mezhebi Kadriye» namı al
tında bir metfhep vücuda getirdi ve ondan sonra 
Şark'ta; vakit vakit mezahibi mütenevvi a zuhu
ra geldi. Zerdüşt felsefesinden, Brehnıen felse
fesinden istifade edilerek türlü mezahibi sakime 
intişara başladı. Ehli İslâmı duçarı vehnettiler. 
Hazreti İmanı o vakit Bağdad'da, bunlara karşı 
«Elâlinı velmütallim» namında bir risale neşretti 
ve o zaman Bağdad diyebilirim ki; iki buçuk 
milyon nüfusu ihtiva ediyordu. 

İşte o günden beri Müslümanlar tâbiri sahih 
ile Ehli Sünnet; Mezahibi Faside ve Mezahibi 
Mudille ile karşı karşıya gelmiş ve hali cidal
dedirler. Ve tam bin üçyüz seneden beri, bu 
cidal devam ediyor. Vakit vakit; İskenderi Ke
bir'in İskenderiye'de bırakmış olduğu felsefe 
kitapları tercüme olunarak Şark'ta neşredildi 
ve bu asarı felsefiyeden de mezahibi dâlle erbabı 
bilistifade; îslâmiyete karşı geldiler. İslâmiyet 
bundan da müteessir olmadı ve bunlara karşı da 
müdafaa etti. O âh hark iltiyam kabul etmez de
diler; gâh âlem kadimdir dediler. Gâh vema yeiı-
lüknaa illeddehrü dediler. Velhasıl türlü türlü 
nazariyelere saparak islânıı duçarı izmihlal etme
ye çahştılarsa da muvaffak olamadılar. Fakat bu 
inat ve fesat ve bu dalâlet; müstemirren türlü 
türlü kisveler altına giriyor. Bugün cidal Garb'a 
intikal etmiştir. Garp'ta bugün de, İslâmiyet in 
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hayalî ve gayriiçtimai bir din olduğundan bah-
solunuyor. İslâmiyet buna cevap vermekten su-. 
reti katiyede âciz değildir. Yeter ki, biz derli 
toplu bulunalım ve ulema hazeratı toplansın 
ve serd edilen nazariyata karşı mükemmel ce
vap versin ve bunları müdafaa etsinler. Ma
nastırlı İsmail Hakkı Efendi merhum Duzi'nin 
Tarihi Islâmiyetine mükemmel bir surette cevap 
verdi; fakat bizim hükümetimiz bu cevabı kor-
kusundah tabı ve neşredemedi. Ve ettiremedi. 
Müsveddesi hâlâ duruyor. İsmail Hakkı Efen
di merhum bu eseri ile; Doktor (Duzi) nin ta
rihi İslâmiyet'ini yukardan aşağıya cerh etti ve o 
tarihe mükemmel cevaplar verdi. Yine bin üç yüz 
tarihinde Hindistan'da Kalküta şehrinde Britan
ya'dan gelen büyük bir papaz da bulunduğu 
halde içtima eden bir kongrede - Rahmetullahü 
aleyh - İslâmiyet! üç gün mütemadiyen müda-
faatta bulundu. Ve Hrıstiyan rahiplerini ora
da mebhut etti. Bu hal İngiliz siyasetine bir 
ricati kahkariye teşkil eyledi. Ondan sonra 
merhum Mekke'ye gelerek orada «İzharülhak» 
namında bir kitap telif buyurdular ,ve âlemi 
islâmiyete hediye eylediler. Ve elylvm ule
mayı kiram da bu baptaki nazariyatı müdafaa
dan bir an geri durmamaktadırlar. Fakat bu 
hususta biz henüz büyük bir teşkilâta malik 
değiliz ve bu teşkilâtı Vücuda getirmeye bütün 
âlemi islâmm ihtiyacı vardır. Bu bapta tetki-
kat ve telifatı islâmiye heyetini bütçede teklif 
buyurduklarından dolayı Vekil Efendi Hazret
lerine tekrar arzı teşekkür ederim. Heyeti irşa-
diyeye gelince : 

Malûmuâlintfzdir ki dinde irşat iki tarik 
ile olur. Birisi tariki nush; tâbiri aharla söz 
ile irşat, yani vicdan üzerinde tesir için iknai 
sözler söylemek buna hitabiyyat derler. Bu
nu medreseden yetişen ulemayı1 kiram yapabi
lir. İkinci irşad tarikimiz tekâya ve zevayamız-
dir. Ve milleti birinci derecede irşadedebîlecek 
tekâya ve zevayadır. Çünkü onlar vahdeti vücut 
ve vahdeti şuhut üzere binaya' fikrederler ve 
birriyaze insanların efkârını yükseltmeye gay
ret ederler. Ve maalii insaniyeye sevk eyler
ler. Fakat maalesef üç yüz seneden beri tekâya 
ve zevaya hali humuldedir. Tekâya ve zevayayı 
ıslaha bihalkkin çalışmalıdır. Bu da bir evkaf 
rtıeseİesdddr. Evkaf, İslah olunduğu gün tekâ
ya ve zevaya da ıslah olunmuş demektir. Bina
enaleyh; Şer'iye Vekâletinin, şu Evkaf bütçe-
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i sinin; münakaşayı uzatmlyarak aynen kabulü-
I nü Heyeti Celileden rica ediyorum. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) •— Efendim bende
nizden evvel bu kürsüi âlide mütalâatını arz 

I eden arkadaşlarımdan Edirne Mebusu Muhte
rem Şeref Beyefendi; teberrüken ve teyemmü-
nen bütün âmâl ve maJkasıdımızm hayyizi husule 
isaline yegâne delil olan Umuru Şer'iye ve Ev-

I kaf Vekâleti Celilesinin bütçesinin müzakere
sine besmele ile batşlıyaraık ve bu suretle de hi
tama ermesini bir falihayır addederek o hisle 

I söze iptidar ettiler. Bendeniz de elhamdülillah 
diyeceğim. 'Çünkü; bütün arkadaşlarımız bu 

L maksat hakkında müttehidülefkâr velâmâi ola-
I rak Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekâleti hakkında

ki hissiyatımızı izhar ediyoruz ki bu hakikaten 
şayanı şükran bir meseledir. 

I Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi -
I' ni Evkaftan da bahsediyorum, zira Teşkilâtı 
I Esasiye Kanunu mucibince Umuru Şer'iye ve 

Evkaf Vekâleti unvanını almıştır. Bundan do
layı Evkaf Vekâleti unvanını da ilâve ederek 

I diyorum ki; Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekâle-
I ti, bütçesini; geçen senelerde tanzim edilen 
I bütçelerden bîr diki derece daha yüksek olmak 
I suretiyle; Heyeti Gelilenize arz ediyor. Ve onun 
I yeni bütçenin diğerlerinden bir iki derece yük-
I sek olmasında da esbabı mucibe olarak; bâzı 
I hususat izah ediliyor. Bu iki dereceden birisi-
I ni: Fetvahanei Âli teşkilâtı; ikincisini de: Tet-
I İtikat ve Telifatı Şer'iye namı ile meydana ge-
I tiirilecek bir heyet; teşkül ediyor. 
I Fetvahanei Âli teşkilâtiyle; Şer'iye Vekili 
I Efendi Hazretlerinin de buyurdukları gibi; 
I mesaili fıkhiyye üzerine bugüne kadar vücuda 

getirilmiş Aşari Şer'iyeyi tetkik ederek oradan; 
I bütün Müslümanların, içtimai, ahlâki, medeni 
I muhtacoldukları mesaili mühimmenin hal ve 
I faslı ciheti umde ittihaz edilmiş olmak itiba-
I riyle; Fetvahane; yalnız fetva ile meşgul ola

caktır buyuruyorlar. Bu husus hakkında ben
deniz bir iki nokta ilâve etmek suretiyle, Fet-

I vahanei Celilenin ehemmiyeti mahsusasını He-
I yeti Aliyehize arz etmek istiyorum. Ve Fetvaha-
I nei Âlinin yalnız fetva vermek suretiyle vazife-
I dar olmayıp bütün âlemi insaniyet ve beşeri-
I yete karşı âlemi islâmm elinde mevcut bulunan 

Kanunu İlâhinin; her türlü ihtiyacatı ve her 
I türlü camiayı kâfi ve kâfil olduğunu ispat et-
I mekle de meydanı sübuta çıkaracağım; Efendi-
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ler fetva; hâdise üzerine verilir ve fetva; be
şerin işlediği işler içerisinde ve beşeriyet içe
risinde; muhtaeolduğu insicam ve intizamı ne 
suretle temin edeceğini beyan buyuran mesaili 
şer'iyeyi o suretle bulup meydana çıkartmaktır. 
Binaenaleyh fetvada yalnız fıkıh esas değil, ben
deniz derim ki ulûmu hikemiyeden, ulûmu riya
ziyeden, tarihten, coğrafyadan da istifade etmek 
suretiyle beşerin muhtaeolduğu mesaile de ce
vap vermek ister. Çünkü bugün teşekkül eden 
Hükümeti îslâmiye gerek biz Müslüman Türk
lerin teşkil ettiğimiz Hükümet, gerek sair müs-
lümanlarm teşkil ettiği hükümet ve gerekst 
bizim hududumuz haricinde bulunan bilûmum^ 
hükümetlerin hukuku tasarrufiye, irsiye, ieti-
maiyesi var. Bir de zamanın icabettirdiği bir
çok şeylerin şer'i şerif ile telif ve tevfiki var. Mese
lâ hukuku irsiyeden Kuranı Kerimde nassan beyan 
buyurulan ahkâmı mübini tatbik edilmek 
için' ilmi hesap, ilmi riyaziyi bilmek âdeta ho
caların üzerine farz gibidir. Bilhassa bu ulûmu 
riyaziyeyi ve hesabı bilmek müftü olacak kim
selerin üzerine - farz gibi değil - farzdır. Sonra 
Fetvahaneye mütaallik bu gibi mesailin hal ve 
fasledildiği zaman bendeniz ve birçok arka
daşlarımız tesadüf etmişlerdir ki hukuku 
irsiyeleri bizim elimizde mevcut hukuku irsiye* 
kanunlarına muvafık olmıyan milletlerde bile 
zuhur eden birçok mesailin hal ve faslı için 
onlar da Fetvahaneye müracaatla bu ahkâ
mı bizim elimizde mevcut esasattan hal
letmişlerdir. Bu suretle kabul etmiş ol
dukları noktalar vardır. Çünkü efendiler. Ah
kâmı Kuraniye beşeriyetten hiç birinin, hiç
bir fırkanın, hiçbir zümrenin kendi arzusuna 
göre tertibedilmiş bir kanun ve kaideden ibaret 
olmayıp ahkâmı Kuraniye doğrudan doğruya 
beşeriyetin refah ve saadetini temin eden bir 
kanunu ilâhidir. Bunun için burnun umumi bir 
düsturu vardır. Bendeniz öyle diyeceğim ki, teş
kil edeceğimiz telif at ve tetkikat heyeti bunu 
meydanı aleniyete vaz'edeeektir. Elimizde mevcut 
bulunan Kitabı İlâhinin beşerin saadetini temin
den başka bir gayeye matuf olmadığını ispat ede
cek ve bütün âlemi insaniyete gösterecektir. Maat
teessüf ilmin bizde tedennisi ve âdeta inkıraza yüz 
tutmuş olmadı hakayıkı islâmiye ve hikmeti is-
lâmiyede meveudolan birçok hakâyık ve vakayi 
in inkişaf ettirilememesi ve hiçbir ferde Kuranı 
Kerimin emrettiği içtimai, ahlâki ve sair huşu-
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satı câmî olan ahvalin kendilerine tamamiyle 
anlatılamaması yüzünden âdeta bir perde altın
da kalmış gitmişlerdir. Ve nihayet bu perdeyi 
yırtmıyacak olursak ve üzerinden bu perdeyi kal
dırıp hakayikı Kuraniyenin beşeriyetin tealisine 
hizmet ettiğini ispat edemiyecek olursak zaman, 
işte o vakit gittiğimiz öldüğümüz bir zamandır. 
Bunun için Fetvahanei Celileye Şer'iye Vekâ
leti Celilesi tarafından tâyin edilecek üç âza ile 
bir fetva, emini acaba bu kadar mesaili kütübü 
mevcudeden istihraç; taharri ve tetkik ederek 
meydana çıkartmak ve bu suretle becerin hal
li için müracaat edeceği mesaili asra tefrik 
ederek vücuda getirmek mümkün olabilir mi, 
olamaz mı? Elbette olamamak dolaymyle He
yeti Muhteremeden istirham ettim, bir takrirle 
fetvehane azasının adedini ona iblâğ etmek ye 
bir de fetva emini bulundurmak suretiyle asıl 
fetvahaneden maksat ve gaye olan hususatı 
meydana, çıkarınaklığı teklif edeceğim ve He
yeti Celilenizuen bunu rica edeceğim, efendim. 
İkincisi telifal. ve tetkikat heyeti namiyle bir 
heyeti ilmiyenin de vücuda gelmesi hakkında 
şer'iye lj|itçesine bir fasıl vaz'edilmiş; onu da 
gördüm. Bu telifat ve tetkikat heyetinin vazi-
fei esasiyesi acaba nedir? diye kendi kendime 
düşündüm."Bu heyetin elde mevcut bulunan kü
tübü islâmiyeııin muhtevi bulunduğu mesaili, 
mevaddı camıai islâmiyeııin teşkilâtı. esasiyesine 
tevfik ederek bütün halka ve bütün âlemi islâ-
miyete ne kadar faideler temin edeceğini kara-
ini kaatıasiyle ispat edebilecek bir heyeti ilmi
ye olduğuna bendeniz kaani oldum. Hattâ bu 
ciheti düşünürken, aklıma bundan dört sene ey-

.vel Anglikan Kilisesi tarafından vukübulan 
dört suale, gayet; mahdut (kelimeler içemiMe 
cevap verilmesi Babı Meşihattan IsteııHdiği 
halde maatteessüf bugüne kadar hazırlanmaması -r 

âlemi tslâmm fahir ve mübahatini mueibolön me
sailin hâlâ onların fikrine, nazarına konulmaması 
hatırıma .geldi. Bundan dolayı da Telifat ve 
Tetkikat Heyeti İlmiyeisinin burada teşekkül 
eden Büyük Millet Meclisinin âlemi insaniyet ve 
beşeriyete ne suretle hizmet ettiğini gösterme
sini bendeniz, Heyeti Celilenize arz ederek bu 
heyetin de başka bir 'şekilde, baş ta : bir heyet 
olarak kabulünü rica edeceğim. (Hay hay ses
leri) Efendim bu Anglilkan Klişesinin bizim 
Şer'iye dairesine, vu'kubulan suallerinden? dör
düncü sual, asıl hakiki bir meseledir ki, hu hu-
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Teşkilâtı Islâmiye, öteden beti bizim gözü

müzün önünde bulunduğu halde maatteessüf 
kendisinin yalnız bir şekilden, bir binadan iba
ret olduğuna bugün hüküm verebileceğimiz ca
milerimiz, Cuma ve bayram'meseleleri ve saire 
hususatındaki teşkilatımızdır. Biz teşkilâtı js-
lâmiyede bütün islamların ittihadını temin ede
bilmek için camii hay tâbir ettiğimiz teşkilât 
ile haftalık vukuatı her ferdi muslini e anlata
bilmek için mescidi cuma dediğimiz Cuma camii 
teşkilâtı ile, ondan sonra beynelenam büyük bir 
kongre vücuda getirebilmek için bayram mes
citleri dediğimiz büyük bir camiin etrafında 
toplanmakla mükellef olduğumuz halde maat
teessüf bunları her birimiz ihmal ederek, bunda
ki gayeleri unutarak, bundaki esasatı islâmiye-
yi tebliğ etmiyerek bugün oraları acınacak bir 
şekle sokmaktan başka bir şey yapmamışızdır 
Bu hususta bir ferdin diğer bir ferde karşı atfı 
kusur etmeye hakkı yoktur. Hepimiz bu mese
lede, bu kusurda müsaviyiz. Yalnız bendeniz 
bu hususta Evkaf Vekâlet Celilesinin nazar
larını celbetmek için mâruzâtta bulunacağım. 
Çünkü Şer'iye Vekâleti ile ikisi bir olduğu için 
burada arz etmek isterim. Malûmuâlileridir 
ki - Efendiler! - bizde her yer mescittir. Müruru 
ııbura mâni olmamak için tariki ânımın gayrı her
kesin gelip geçtiği yerlerden maada diğer ma
hallerde namaz kılmak caizdir, sahihtir. Fakat 
şu teşkilâtı islâm iye itibariyle vücuda getirdi
ğimiz mahalle camilerine ve bayram camilerine 
rica ederim, bugün atfmazar buyurunuz. Na
mazgah denilen Ankara'nın Gureba Hastanesi 
civarında bir cami minberinin taşlarının parça
ları kalmış, bir içtima gâhı umumi vardır. 
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susta düşünülerek, şer'in bütün icaba'tı nazarı 
dikkate alınarak cevap verilmesi lâzım geliyor. 
Onlar diyorlar ki müessisi İslâmiyet olan '(Haz
ret i Mühammed) in vaz'ettiği İslâmiyet esası ne 
gibi bir esastır? Suallerinin en mühimini olan 

dördüncüsünde beşeriyeti bugünkü ıztırabatı altın
da inleten mesaili esasa'tı lslâmiye acaba nasıl 
halledecek0? Nasıl fasledecek? Nasıl vücuda ge
tirecek? O ıztırabatııı ref'ini, lağvını nasıl düşü
nüyor? Asıl sual (budur, hakikaten beşeriyet 
yekdiğerinin hukukuna, taarruz ve tecavüzde 
devam etmiş, menfaat noktasından birtakım 
küçük küçük hükümetleri ekil ve beli' hususunda 
müttefik olan Garp milletleri ve hükümetleri 
yekdiğerine bu meseleden dolayı hasım ve or
tada vaihdeti lslâmiye n'oktai nazarından (Miı-
vahhit) tâbir olunan İslamların vücudu kalkma
dıkça, mahvedilmedikçe kendi emel ve fikirle
rine hizmet etmiyeceMerini anlamış oldukların
dan dolayı, daima muztarip bir halde bulunan 
onlar, bizden bu ıztırabın sureti ref'ini soru
yorlar. Bendeniz düşünüyorum, ki bizim eli
mizde meveudolan düstur, birtakım kavanini hı-
kemiyye ve kimyeviyyedeıı daha kuvvetli olan bir 
düsturdur. Bu düstuını âli ile bu muadeleleri 
halletmemek sureti tatbiki hakkında birleşip de 
sağa, sola. vükubulan (savletlerden mütehas-
sıl birtakım tehalüfü efkârda bulunmak bizi bü
tün âlemi nasraniyete karşı hiç hükmünde gös
teriyor ve bundan dolayı Heyeti Celilerıizden 
istifham edeceğim ki bizim ve bütün uıünevve-
rülefkâr arkuda-şlarmıızm gayesi bu İsi âmin 
ulviyeti, bu İslâmın maaliyatmı Garp âlemine 
ispat ederek o'nları utandıralım. 

Bizim hakkımızda, daha doğrusu aleyhimiz
de eeanip tarafından vücuda getirilmiş birta
kım hususat vardır ki, onlar tezyin edilmiş, ter-
tibedilmiş ve yine biz müslümanları yekdiğeri-
mizden âynmak hususunda mürettep birtakım 
hile ve hud'alardan, dolaplardan ibarettir. 
Halbuki bizde tenıessük etmek, sarılmak iste
diğimiz bir habil, bir ip vardır ki, işte o ip bizi 
vahdet noktasına, o ip bizi gayeye, vusul nok
tasına müttehiden sevk etmekte büyük bir delil 
büyük bir saiktır. Bu i}), bu ipten maksadım 
habli metini ilâhidir -. Bu habli metini ilâhi olan 
Kuranı Kerim, bizim teşkilâtı esasiyemizi de, 
teşkilâtı islâmiyemizi de vücuda getirmiş; hattâ 
birkaç dereceye de ayırmıştır, efendiler! 

Rica ederim oraya hiç bakılmış ve dikkat edil
miş midir? Bu gibi teşkilâtı bu gibi esasat ile or
taya koyan camiai Islâmiyenin bakasmı temine 
matuf olarak vücuda getirilen evkafı lslâmiye 
senelerden beri birtakım kimselerin elinde kalmış 
ve hattâ bugün diyebilirim ki : Hükümet, yani 
Muvazenei Maliye, Evkafın parasını alarak Evka
fa milyonlarla lira borçlanmıştır. Burada arz ede
ceğim bir nokta vardır. O da hocaların - vazifele
rini bihakkin ifa etmedikleri halde - evkafı islâ-
miyeyi kendilerine me'kel yapmak suretiyle arala
rında taksim etmiş oldukları fikrinde bulunan
lar varsa onların bu fikirleri yanlıştır. Efendiler; 
camii şeriflerde, gerek mahalle camiinde, gerek de-
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recatını ara ettiğim diğer camilerde cemaatı îslâ- I 
miyeye vazifei diniye ve islâmiyelerini yaptırmak 
Cenabı Hakkın kendilerine bahşetmiş olduğu ni
metin şükrünü eda ettirmek vazifesiyle muvazzaf 
olan imamlara ücreti imamet olarak verilen para 
senevi olarak madenî para hesabiyle âzami bir 
kuruşu tecavüz etmez. Ondan sonra camii şerifin 
tathiri için, temizlenmesi için kayyım diye tâyin 
olunan kimselere verilen ücretse otuz kuruştan 
ibaret bir paradır. Efendiler! Biz camie ve teş
kilâtı îslâmiyeye hiç atfı nazar etmedik, bakma
dık. Türkiye Büyük Millet Meclisini cemeden şu 
dairenin tathiri için istihdam ettiğimiz hademele
re şehrî yirmişer liradan aşağı para vermediği
miz halde camilerde Müslümanların sıhhatini, ha
yatını muhafaza için yapılacak tathiratı ifa eden
ler hakkında niçin buhül gösteriyoruz? Evet hak
lısınız, diyebilirsiniz. 

Siz camilerdeki imamlara, îslâmın ulviyetini 
Cenabı Hakkın azametini minarelerden ilân 
eden, müezzinlere, camilerde kürsülere çıkıp 
ahaliye vâız ve irşat vazifesini ifa eden müder
rislere bir bakınız!.. Evet, hakkınız vardır. Doğ
rudur. Öyle müezzinlerimiz vardır k i ; okuduğu 
ezan ve kamet ile cemaati tenfir edip camiden j 
kaçırır. Fakat bu gibi müezzinlerin tâyin ve in-
tihabedilmesinde işin ehline tevdi olunmamasm-
daki kabahat acaba şeriatin midir, yoksa o va
zifeyi ifa ettirmek için işin başına geçenlerin mi ? 
Efendiler! Hiçbirimiz ve bilhassa bendeniz teş
kilâtı esasiyei îslâmiyenin emrettği hiçbir işi 
bihakkin ifa etmiyorum. Fakat ben bihakkin ifa 
etmediğim halde bile, acaba diğer ifa etraiyen 
arkadaşlarıma söz söylemek salâhiyetini haiz 
miyim, değil miyim?... Orada utanarak, onların 
karşısında mahcup ve hacil olarak onlara esa-
satı Îslâmiyeyi beyan etmek, onlar arasında bü
tün İslâm âleminin îslâmm gayridevlet ve mil
letlere karşı müdafaasını temin edecek bir 
uhuvveti samimiye vücuda getirmek için - be
nim kusurumu affedin! - kendilerine söz söyle-
mekliğimi elimde bulunan kifrap bana emredi
yor. Buna emri bilmâruf ve nehyi anilmünker 
tâbir olunur. 

Efendiler zannetmeyiniz ki, emri bilmâruf 
ve nehyi anilmünker meselesi basında sarık bulu
nanlara mahsustur. Hayır, bütün müslümanlar; 
îslâmijretin uhuvveti samimiyesini bozacak, îs-
îâmiyetin rabıta! kaviyesini ihlâl edecek, îslâ- j 
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miyetin ecnebilere karşı mağlûbiyetini intaeede-
cek efal ve harekat hakkında başı sanklı bir 
hoca kadar söz söylemek hakkını haizdir. Ho
canın başındaki sarık bir alâmeti mahsusadan 
ibarettir. Şimdi dağların, taşların ağırlığına ta
hammül edemediği, titriyerek kabul etmediği 
bir emanet bize tevdi olundu. Bu hukuku mil
let ve ümmettir. Bu hukuku milleti, bu hukuku 
ümmeti, bu hukuku Islâmiyeti zalum ve cehul 
olduğundan dolayı bilemiyerek duşuna alan bu 
hukukun, müdafaasını sırtına yüklenen Müslü
man Türklerin Hükümet teşkil ettikleri gün
den bugüne kadar Islâmiyete ettikleri hizmet 
kadar hiçbir Müslüman kavim hizmet etmemiş
tir. Bu husus tetebbuatı tarihiyede bulunan ar
kadaşlarımızın cümlesince müesllemdir. Türk
ler teşkil ettikleri Hükümetin tâ bidayetinden 
bu ana kadar hiçbir zaman hâli, hiçbir zaman 
rahat kalmıyarak evlâdını bu İslâmiyet uğru
na, malını bu İslâmiyet uğruna, canını bu İs
lâmiyet uğruna feda etmişlerdir. Fakat maat
teessüf o Müslüman Türkün bu fedakârlığına 
karşı onun geride kalan âbidei Îslâmiyetini, 
onun geride kalan ailei Islâmiyesini müslüman 
olarak bizim hiçbir münevverimiz yetiştirme-
miştir. Bizim bir kısmımız ecdadımızın, eslâfı-
mızm bize bıraktığı âbidatı Îslâmiyeyi, onun 
ahfadı Îslâmiyesini, onun evlâdı Islâmiyesini 
İslâm olarak tenvir etmek hususunda birçok 
muhtelif yollar göstermeye başlamışız. Efendi
ler! İstirham ederim: Bu yolların ihtilâfı, bu 
yolların ayrılması eğer hakiki, ciddî bir muha
keme, hakiki ve ciddî bir münakaşa ve müna
zara kapısı açmak içinse, onların ellerini öp
mek suretiyle onları davet edelim. O mücade
leleri, o münakaşaları yapalım. Ortaya koyalım. 
Fakat ne ilmin salikininde, ne de tariki ilmiye 
salikininin haricinde bulunan arkadaşlarımız
da maatteessüf hiçbir kuvvet ve kudreti müna
zara göremiyorum. Binaenaleyh; Şer'iye Vekâ
letinin arzu ettiği Tetkikat Ve Telifat Heyetini 
eğer nazarı itibara alır da şöyle ortaya korsak, 
İslama en büyük hizmeti ifa etmiş olacağız. 
Efendiler! Âl'im dediğimiz başı sarıklı hocalar 
değil, âlim dediğimiz; Cenabı Hakkın ulûmu 
celâliyesinden bir nokta olarak beşere bahş bu
yurduğu kudreti dimiye ashabı vücuda getiri
len bu kadar fünun, bu kadar sanayi, bu ka
dar hikmeti,' tetkik ederek düşünürlerse hepsi
ni arz ettiğim hablii metini ilâhi olan Kuranı 
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Kerimin içinde bulacaklardır. Ve diyeceklerdir I 
M biz şimdiye kadar hata ettik. Binaenaleyh 
bunun ehemmiyetini bendeniz âcizane Heyeti 
Oelileriize arzdan müstağni gördüğüm ve He- j 
yeti Celilendn yüreği Islâmiyetin terakkisiyle 
titrediğinden dolayı bunun yapılacağına her 
halde kaanıidm. istirham ediyorum ki bu Tetki-
kat ve Telifat Heyetinin ajdedini çoğaltalım. 
Fakat öyle çoğaltalım ki demin arz ettiğim 
bahse rüeu edeceğim, bu vazife ehline tevdi 
olunamadığmdan, mütehassisini ilmiye oraya 
alınamadığından efendiler! Milletin parası da 
heder olmasın, beklenilen gayenin, beslenilen 
emelin bu Tetkikat Heyeti tarafından vücuda 
getirilmesine Meclisi Âliniz nezaret etsin. Bu
nu vücuda getirsin. Efendiler! Yoksa biz böy
le yekdiğerimizi anlıyamamak noktasından biz 
böyle hiçbir ferde murakabe hakkını verme
mek gibi birtakım meçhul gayelere gittiğimiz
den dolayı birtakım ihtilâfı efkâra düşüyoruz. 
Maazallah bu ihtilâfı efkâr bizi mahveder. Bu ih
tilâfın defi neye mütevakkıfsa bunu Meclisi 
Âliden rica ve istirham ediyorum. Yalnız Şer'i-
ye ve EVkaf Vekâletinden istirhamım şudur ki 
vazife ve cihat olmak üzere inhilâl edecek olan 
yerlere ehlini koysun; İslâm yavrularını, İslâm 
cemaatini meâbidi Islâmiyeye doldurabilmek 
için oraları bediiyatla tezyin edilsin; buraları 
temiz tutulsun! Onu rica edeceğim. Bu nedir 
efendiler? Açık söyliyeyim. Cuma günü hatip 
efendinin bu haftaki vukuatı cemaate beyan et
mek suretiyle tertibedeceği hutbelere çok ehem
miyet vermek lâzımdır. Halbuki bu hutbeler 
kabili inkâr değildir. Birtakım adamların mü-
taaddit defa okuduğu hutbelerdir. Bu hitabet 
cihetleri ehil ve erbabına tevdi edilmek sure
tiyle okunsun efendim. Ve sonra yine ecdadı
mız tarafından o camii şerife cemaatin o hut
beyi anlamaması hasebiyle vazettiği bir kürsü 
vardır k i : Onun meşihati vardır. O kürsünün 
şeyhi o kürsüde o gün okunan hutbenin mâna
sını anlatsın! Cemaat dinlesin! İşte efendiler! 
O vakit arkadaşlarıma diyeceğim ki işte size 
vaiz, işte size hatip, işte size temiz ve nazif bir 
cami. Yine de gelmezseniz kabahati hepinize 
hamledeceğim. Binaenaleyh sizi böyle birtakım 
vahi sözlerle yormaktansa Islâmiyetin hattâ 
bütün beşeriyetin muhtacolduğu esasatı, din
dar olan bütün akvamın dünya ve ahirette nail 
olacağı mükâfat ve mücazatı tâyin eden Ku
ranı Kerimle o Kuran.! Kemimden istinbat 
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eden rnüçtehidini kiramın ak valinden mııstan-
bat asra ve asrın icabına göre mesaili mevcude 
ile telkin ederek almak ve sonra bütün hike-
miyatı Islâmiyeyi, bütün ulûmu Islâmiyeyi ve 
bütün Garp âlemlerine en mükemmel ve en şa
şaalı bir surette gösterebilmek ve onları utan-

j dırabilmek için Telif ve Tetkik Heyetinin de 
adedini on veyahut sekize iblâğ etmek lâzım
dır. Bunu Heyeti Mûhteremenizden rica ede-

[ rek sözüme nihayet veriyorum. 
REİS — Efendim, söz istiyen arkadaşlar 

Tahsin Bey, Dursun Bey, Hamdullah Subhi Bey, 
Ziya Hurşid Bey, Çelebi Efendi, Hüseyin Avni 
Bey, Mustafa Bey, Abdülkadir Kemali Bey, 
Şeyh Servet Efendi. (Müzakere kâfi, sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
j — Herkes noktai nazarını söylesin, müzakere 

iki gün devam etsin, üç gün devam etsin, ne çı
kar efendim? 

REİS — Müsaade buyurunuz. Söz söyliyen 
arkadaşları dinlediniz. Müzakerenin kifayetine 
dair altı tane arkadaşımız tarafından takrir ve
riliyor. (Hayır, hayır, sadaları) Müsaade buyu
runuz efendim. Şimdi mecburum bunu reye koy
maya. Diğer fıkralar müstesna... 

Efendim, Şer'iye bütçesinin heyeti umumi-
yesi hakkındaki müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Anlaşılmadı, 
nedir, sesleri), (Ret, ret, sadaları) 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Müsaade bu-
yurun anlaşılmadı. Yanlış oldu efendim. 

REİS — Şer'iye bütçesinin heyeti umumi-
yesinin müzakeresini kâfi görenler lütfen elle
rini kaldırsın. Ekseriyet vardır. Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, Çelebi Efendi bir takrir veriyor, 
diyor k i ; Şer'iye Vekâleti bütçesini bilâmüna-
kaşa kabul edelim. (Hayır, hayır, sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarc Sahib) 
—r- Müdafaai Milliye bütçesinde bir defa böyle 
teklif oldu. Sonra pişman olduk. Olamaz. 

MUSTAFA SABRI Ef, (Siird) — öyle ol
duğu takdirde Meclisin hikmeti mevcudiyeti 
nedir? (Geri alıyor sesleri). 

REİS — öyle ise mesele bitmiştir. Şimdi 
efendim heyeti mecmuasının müzakeresi kâfi gö
rüldü. Maddelere geçilmesi takarrür etti. Fakat 
vakit gecikti. Cumartesi günü aynı saatte içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,45 
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(Kabul edenler) 

Dr. Eşref B, (Adana), Reşid Ağa (Malatya), 
Enver B. (İzmir), Necati B. (Bursa), Haydar 
B. (Van), Dr. Adnan B. (İstanbul), ibrahim 
B. (Mardin), Kime Ali B. (Gazianteb), Şa-.. 
lâhaddin B. ( Mersin), Mithat B. (Mardin), 
Abdullah Ef. (Adana), Bozan B. (Urfa), Ziya-
addin B. (Sivas), Hüseyin Rauf B. (Sivas), 
Hamdi Namık B. (izmit), Eyüb Sabri B. (Es-
kişehri), Feyyaz Ali B. (Yozgad), Nâdir B. 
(İsparta), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri), Dursun B. (Çurum), 
Şeref B, (Edirne), S«rver B. (Ardahan), Ziya 
B. (Kângırı), Mustafa B. (Kozan), İsmail Sup
hi B, (Burdur), Rıza B. (Kırşehir), Ruşen 
B. (Gümüşane), Halil ibrahim Ef. (izmit), 
Osman B. (Lâzistan), Nusrat Ef. (Erzurum),. 
Kasım B. (Muş), Şükrü B. (Oanik;, Svileynuın 
Sudi B. (Bayazıd), Mehmed Vasıf B. (Karahi
sarı Şarki), Necib B. (Mardin), Edib Ef. (Bo
tum), .Yashı B. (Gazianteb), Süreyya B. (Sa
ruhan), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Hasib 
B. (Maraş), Osman B. (Kayseri), Fikri Faik 
B. (Gene), Mesud B, (Karahisarı Şarki), 
İsmail Remzi B. (İsparta), Ahmed Hilmi B. 
(Kayseri), Tufan B. (Hakkâri), Esad B. (Mar
din), Tevfik B. (Van), Rasinı B. (Cebelibere
ket), Faik B. (Cebelibereket), Esad B. (Lâzistan), 
Ali Rıza B. (İstanbul), Hakkı B. (Van), Hamdi 
Ef. (Diyarbekir), Vâsıf B. (Sivas), Hasan 
Fehmi B. (Gümüşane), Hamdullah Sııbhi B. 
(Antalya), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Kâzım 
Pş. (Karesi), Feyzi Ef. (Malatya), Mustafa B. 
(Dersim), Gami B. (Muş), Şükrü B. (istanbul), 
Halil İbrahim B. (Antalya), Ömer Lûtfi B. 
(Karahisarı Sahib), Memduh B. (Karahisarı 
Şarki), Cevdet B. (Kütahya), Atıf B. (Bayezid), 
Müfid Ef. (Kırşehir), Hilmi B. (Ankara), 
Refik Şevket B. (Saruhan), Emir Pş. (Sivas), 
Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Halil Hulki Ef. 

(Siird), Vehbi B. (Bitlis), Tahsin B. (izmir), 
İhsan B. (Cebelibereket), Ali Cenani B. (Gazi
anteb), Mehmed Niyazi B. (Eskişehir), Tevfik 
B. (Erzincan), ismail Şükrü Ef. (Karahisarı 
Sahib), Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan), Hamdi B. 
(Tokad), Cevad B. (Bolu), Hafız Hamdi Ef. 
(Biga), ismail Sefa B. (Mersin), Hüsnü B. 
(Bitlis), Şakir B. (Ankara), Ragıb B. (Kütah
ya), Zekâi B. (Adana), Dr. Refik B. (Baye
zid), Rasinı B. (Klâziz), Asım B. (Erzurum), 
Hacı Mehmed Ef. (Bayezid), Sadık B. (Kır
şehir), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Meh
med B. (Biga), Hamdi B. (Ertuğrul), Derviş 
B. (Mardin), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Zi
ya Hurşid B. (Lâzistan), Hacı Bedir Ağa (Malat
ya), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Neşet B. (istan
bul), Ali Şükrü B. (Trabzon), Arif B. (Konya), 
Numan Ef. (istanbul), Operatör Emin B. (Bur
sa), AH Fuad Pş. (Ankara), Orhan Yasin B. 
(Oltu), Cemil B. (Kütahya), Mustafa Lûtfi 
B. (Siverek), Rifat B. (Kayseri), Naim E t 
(İçel), Ahmed Mazhar B. (istanbul). Musta
fa Ağa. (Dersim), Rüşdü B. (Ergani), Cavid 
B. (Kars), Tahsin B. (Aydın), Mustafa Hu
lusi Ef. (Karahisarı Sahib), Besim Atalay 
B. (Kütahya), Ali Haydar B. (Gene), Hü
seyin B. (Kozan), İsmail B. (Erzurum), Hak
kı Hami B. (Sinob), Celâl B. (Gene), İbra
him B. (Karesi), Hüseyin B. (Elâziz), Mu--
hiddin Baha B. (Bursa), Mustafa B. (Antal
ya), Mustafa Sabri Ef. (Sür), Akif B. (Di
yarbekir), Sabit B. (Kayseri), Said B. (Kân
gırı), İbrahim B. (Ergani), Süleyman B. 
(Oanik), Şcmseddin Ef. (Ankara), Fevzi Ef. 
(Batımı), Ali B. (Karahisarı Sahib), Besim 
B. (Kastamonu), Hacı Mustafa Ef. (An
kara), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Bahri B. 
(Yozgad), Kadri B. (Diyarbekir), Vehbi B. 
(Bitlis), Zamir B. (Adana), Nuri B. (Bolu) 

(Reddedenler) 

Abdülkadiı Kemali B. (Kastamonu), Meh
med Şükrü B. (Karahisarı Sahil)) 
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Emin B. (Erzincan), Hasan Tahsin B. (An
talya), Mehmed Vehbi Ef. (Konya), Atıf B. 
(Kayseri), Ahmed B. (Ybzgad), Behçet B. 
(Kângırı), Sami B. (îçel), Ali Rıza Ef. (Amas
ya), Haydar Lûtfi B, (içel), Nebil Ef. (Kara-
hisarı Sahib) 

(Bir zatın ismi yoktur.) 

içtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Hariciye Encümenine âza intihabına dair 

mazbata 
Ergani Mebusu Sırrı Beyin Muvazenei Mali

ye Encümeninden istifası 
Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi küşadına 

dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
Mezun İdare Memurlarının yerine intihap 

icrasına dair takrir 
Eskişehir Muhasebecisi Salih Sabri Bey 

hakkındaki evraka dair Memurin Muhakemat 
Encümeni Riyaseti tezkeresi 

Sualler 

Şehit Mülâzim Ferid Efendinin müterakim 
maaşatı hakkında Aydın .Mebusu Tahsin Be
yin Müdafaai Milliye Vekâletinden 

Müzakere edilecek mevad 
Encümeni Mahsus mazbatası 
Şer'iye bütçesi 
Abdülvahab imzalı istida 
Mehmedoğlu İsmail'in affı hakkında lâyi

ha i kanuniye 
Hasanoğlu Ahmed'in affı hakkındaki lâyi-

hai kanunive 

*>m<* 



T. B. M. M. Matbaası 


