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2. — Sualler 
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1. —- Saruhan Mebusu Vâsıf Beyin, mü
badeleye tâbi Rumların ecnebi tâbiiyeti al
tında İzmir'e gelmekte olduklarından bun
lar hakkında ne gibi tedabir ittihaz edildi-
diğine dair Dahiliye Vekâletinden şifahi 
sual takriri (6/57) 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, büyük şehirlerde otomobil kazası 
vukua gelmemesi için katî bir tedbir itti
haz edilip edilmediğine dair Dahiliye ve 
Adliye Vekâletlerinden sual takriri (6/56) 

3. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Be
yin, Ergani vilâyetinin el'an Diyarbekir 
vilâyetiyle merbutiyeti ve İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun tâyin ettiği hukuktan 
müstefidolmaması sebebine dair Dahiliye 
Vekâletinden şifahi sual takriri (6/59) 

4. — İçel Mebusu Mehmet Emin Beyin, 
hizmeti fiiliye ashabından olan muallimle
rin hizmeti maksurelerini tatil zamanında 
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632 

632 

632 

ifa etmeleri mümkün olup olmadığına dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinden şifahi sual 
takriri (6/55) 

* 
5. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî Be

yin, Adliye Vekâletince yapılmış olan müs-
tantik imtihanı evrakının tesrii intacı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Adliye Ve
kâletinden şifahi sual takriri (6/58) 

Sfeyfa 
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3. — Evrakı varide 

Lâyihalar 

Teklifler 

632 

6. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi, Bey 
ve refikinin, Aziziye kazası dâhilinde katle
dilen Kayseri tacirlerine dair Dahiliye Ve
kâletinden şifahi sual takriri (6/60) 632 
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632 

1. — Jandarma efradının kayıt ve ka
bulü ve muhassasatları hakkında lâyihai 
kanuniye (1/393) 632 
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1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
Nizamnamei Dahilînin tadiline dair teklifi 
(2/223) 632 



Sayfa 
2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be

yin, 1316 -1317 tevellütlü telgraf muhabere 
memur ve muavinlerinin hizmeti fiiliyei as
keriyelerine dair teklifi (2/224) 632 

Mazbatalar 633 

1. — Terhis olunan ihtiyat zâbitanma 
tahsisat itası hakkındaki kanunun tefsirine 
dair (3/175) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 633 

Tezkereler 634 

1. — Beş sene küreğe mahkûm Urfalı 
Halil'in maluliyetine binaen bakıyei müd
deti eezaiyesinin affına dair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/177) 634 

2. — Sekiz sene kalebentliğe mahkûm 
Aziziye'li Mustafa Çavuşoğlu Hafız Ha-
san'm maluliyetine binaen bakıyei müdde
ti eezaiyesinin affına dair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/178) 634 

3. —: Kângırı Meclisi Umumî âzalığma 
intihabedilen Belediye Reisi Cemal Efen
diye ait evrakın tefsir mahiyetinde oldu
ğuna dair Memurin Muhakemat Heyeti Ri
yaseti tezkeresi (4/125) 634 

Takrirler 634 

1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
Nizamnamei Dahilînin istizaha ait mevad-
dının tefsirine dair takriri (4/127) 634 

2. — İsparta Mebusu Hafız İbrahim 
Efendinin ruznamenin 29 ncu maddesini 
teşkil eden ve Evkaf bütçesine faslı mah
sus olarak iki yüz elli bin lira ilâvesine dair 
olan lâyihai kanuniyenn müstacel ruzna-
meye alınmasına dair takriri - 634 

3. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin, 
mebusanı kiramın mezuniyeti ve devam et-
miyenlerden kıstelyevm icrası hususatmm 

Sayfa 
tahtı karara alınmasına dair takriri 
(4/128) 634 

4. — Kütahya Mebusu Receb Beyle re
fiklerinin, Meclisin muntazaman ifayı va
zife edebilmesi ve nisabı müzakkerenin 
mahfuz tutulması için Ankara'da iki yüz 
yirmibeş âza bulunmadıkça mezuniyet ve
rilmemesine dair takriri (4/129) 634:635 

4. — Âzayi kiram muamelâtı 635 

1. — Divanı Riyaset Kâtiplerinden De
nizli Mebusu Haydar Rüşdü Beyin kâtip
likten istifası 635:636 

1. — Müzakere edilen maddeler 635 

1. — Ziraat Bankası Müdürü Umumîlik 
maaş ve muhassasatmm sureti itası hakkın
daki (3/132) numaralı İktisat Vekâleti 
tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 635 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetiyle Lehistan Hükümeti arasında 
münakit Muhadenet, İkamet ve Ticaret 
mukavelenameleri hakkında (1/288) numa
ralı lâyihai kanuniye ve Hariciye Encüme
ni mazbatası 635 

3. — Ziraat Bankasına merbut Emniyet 
Sandığının 1339 senesi bütçe lâyihası 
(1/233) ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 636:640 

4. — Nizamnamei Dahilînin .160 ncı 
maddesinin tefsiri hakkında Tetkiki Hesa-
bat Encümeninin (4/122) numaralı tezke
resi ve Nizamnamei Dahilî Encümeni maz
batası 640:649 

5. — Orta tedrisat muallimleri hakkın
da (1/264) numaralı kanun lâyihası ve 
Maarif Encümeni mazbatası 649:655 

6. — Antalya Mebusu Ahmed Saki 
Beyle Kozan Mebusu Saib ve İstanbul Me
busu Ali Rıza beylerin, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı maddelerini muaddil ve 
mütemmim teklifi kanunîleri (2/220) ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası 655:675 

...... 
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BİRİNCİ GELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Vâsıf Bey (Saruhan) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Saibri Beyefendinin tahtı 

Riyasetlerinde inikadederek zaptı sabık hulâsa
sı kıraat ve aynen kabul olundu. Müskirat ima
linden maznunu aleyhima Viranşehirli Mu
kaddes ve Afife'nin hatayı adlîye müstenit 
mahkûmiyetlerinin affına; Mardinli Kasım Çe
lebi ve refikinin bakıyei müddeti cezaiyelerinin 
affı hakkında Mardin Mebusu Yakub Kadri 
Bey ve rüfekasınm teklifi kanunîlerinin, Fira
ri ve Bakaya Kanununun ısdarı üzerine kanu-
niyet'kıe mahal kalmadığına dair Adliye En
cümeni mazbataları kıraat ve kabul edildi. 

Mübadele, İmar ve İskân Kanununun seki
zinci maddesine zeylolmak üzere Erzurum Me
busu Rüşdü Paşa ve rüfekasınm teklifi kanu
nilerine ve Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, İmar Armağanı unvanlı teklifi kanunî
sinin encümene taallûk ve münasebeti olmadı
ğına mütedair Mübadele, İmar ve İskân En
cümeni mazbataları Muvazenei Maliye Encü
menine; ikiyüz otuzbir zatın İstiklâl Madalya
sı ile taltifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Müdafaai Milliye • Encümenine tevdi olundu. 
Nizmnamei Dahilînin 160 nci maddesinin tef
sirine mütaallik Nizamnamei Dahilî Encümeni 
mazbatası kıraat ve encümenin talebi veçhile, 
müstacel ruznameye ithal edildi. Londra mü
messilliğine tâyin edilen Sinıob Mebusu Yusuf 
Kemal, Beyefendinin mezuniyetine mütedair 
Başvekâlet tezkeresi okunarak kabul olundu. 

Bilâmazeret Mecliste ispatı vücudetmiyen 
âza hakkında kıstelyevm yapılmasına dair Yoz-
gad Möbusu Süleyman Sırrı Beyin takriri ruz
nameye alındı. Of kazasında bir darülihilâfe 
medresesi küşadı temenniyatma dair Kastamo
nu Mebusu Hasan Fehmi Efendi ve rüfekası
nm takriri Başvekâlete havale olundu. Bedeli 

Nakdî Kanununun müstacelen ve tercihan mü
zakeresine dair Muş Mebusu Abdülkadir Bey 
ve rüfekasınm takriri kıraat ve reddedildi. 
Edirne'nin Kurtuluş Bayramının sureti tesidi 
hakkındaki telgraflara Divanı Riyasetçe mü
nasip cevaplar verilmesi tensiboolundu. Bade
hu Ziraat Bankası 1339 senesi bütçesinin bakı
yei müzakeresine geçildi. Dört faslı müzakere 
ve kabul edilmiş olan (B) cetvelinin mütebaki 
üç faslı da müzakere ve aynen kabul olundu. 
Mütaakıben mevaddı kanuniye müzakere edi
lerek bütün maddeler aynen ve kanunun heye
ti umumiyesi (130) reyle kabul edüdi. Ziraat 
Bnkası bütçesiyle alâkadar ve bankanın beş, 
altı seneden beri tanzim ve ikmal edilmemiş 
olan hesa'batı katiyesmin behemehal bu sene 
zarfında tanzim ve ikmali lüzumunun Ziraat 
Bankası Meclisi İdaresine, İktisat Vekâleti va-
sıtasiyle tebliğine mütedair Aydın Mebusu 
Zekâi Beyin takriri kıraat ve mezkûr vekâlete 
havale edildi. Ruznamenin 28 nci numarasında 
bulunan Ziraat Bankası Müdürü Umumîlik 
maaş ve muhassesatmın sureti itası hakkındaki 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasının der
hal müzakere edilmesine dair Diyarlbekir Me
busu Zülfü Beyin takriri kıraat ve mazbata
nın ilk içtimain ilk celsesinde Heyeti Vekile 
huzur'iyle müzakeresi kabul olundu. Bundan 
sonra Posta Kanununun 51, 52, 53, 54 ncü mad-

, delerinin şekli muaddelleri müzakere edilerek 
! aynen ve Posta Kanununun heyeti umumiyesi 

ekseriyetle kabul edildi. Mektep kitaplarının 
posta ücretleri hakkında Posta Kanununun 
12 nci maddesine zeylen ilâvesi teklif edilen 
fıkra badelmüzakere tadil en kabul olundu. 

Mecliste nisabı ekseriyet kalmadığından 
Çarşamba günü toplanmak üzere içtimaa ni-
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hayet verildi. Çarşamha günü ekseriyet hâsıl 
olamadığından içtima Perşembeye tehir edilmiş
tir. 

Reis Kâtip 
Birinci Re'isvekil'i Denizli 

Sabri Haydar Rüşdü 
Kâtip 

Saruhan 
Vâsıf 

2. — SUALLER 

1. — Saruhan Mebusu Vâsıf Beyin, mübade
leye tabi Rumların ecnebi tâbiiyeti altında İz
mir'e gelmekte olduklarından bunlar hakkında 
ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair şifahi sual 
takriri (6/57) (Dahiliye Vekâletine) 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, büyük şehirlerde otomobil kazası vukua gel
memesi için katı bir tedbir ittihaz edilip edil
mediğine dair sual takriri (6/56) (Dahiliye ve 
Adliye Vekâletlerine) 

3. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin, 
Ergani vilâyetinin el'an Diyarbekir vilây etiyle 
merbutiyeti ve İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun tâyin ettiği hukuktan müstefidolamaması 
esbabına dair şifahi sual takriri (6/59) (Dahili
ye Vekâletine) 

4. — tcel Mebusu Mehmed Emin Beyin, hiz
meti fiiliye ashabından olan muallimlerin hiz
meti maksurelerini tatil zamanında ifa etmeleri 
mümkün olup olmadığına dair şifahi sual takriri 
(6/55) (Müdafaai Milliye Vekâletine) 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
Adliye Vekâletince yapılmış olan müstantık im
tihanı evrakının tesrii intacı hususunda ne düşü-

Lâyihalar 

1. — Jandarma efradının kayıt ve kabulü ve 
muhassasatları hakkında Başvekâletten mevrut 
lâyihai kanuniye (1/393) (Dahiliye ve Muvaze-
nei Maliye Encümenlerine) 

Teklifler 
1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Nizam-

namei Dahilînin tadiline dair teklifi (2/223) (Lâ
yiha Encümenine) 

nüldüğüne dair şifahi sual takriri (6/58) (Adli
ye Vekâletine) 

6. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Bey ve 
refikinin, Aziziye kazası dâhilinde katledilen 
Kayseri tacirlerine dair şifahi sual takriri (6/60) 
(Dahiliye Vekâletine) 

Havale edilmiştir. 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında bir 
mütalâa dermeyan etmek istiyen var mı? 

ALI SÜRURİ Ef. (Kairahisarl Şarki) — 
Çarşamba günü içtimai etmek üzere celse tatil 
edilmiş idi, zaptı sabıkta Perşembe diyor. Hal
buki, Çarşamba günü ekseriyet olmadığımdan 
Perşembe gününe talik edildi. 

REİS — Zaptı sabık Çarşamba günü okuna
madı, bugün okuyoruz efendim. 

HAKKI B. (Van) — Çarşamba günü ekse
riyet olmadığından Meclis açılamamış idi. 

REİS •— Ekseriyet olmadı ğındam Çarşamba 
günü Meclis açılamadı. Hulâsanın nah-iye tinde 
de Çarşamba günü yazıyor efendim. 

Efendim! Zaptı sabık hulâsası hakkında baş
ka bir mütalâa dermeyan etmek istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul edilmiş
tir. Evrakı varideyi arz ediyorum. 

2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin. 

1316 - 1317 tevellüttü telgraf muhabere memur 

muavinlerinin hizmeti fİiliyei askeriyelerine dair 

teklifi (2/224) (Lâyiha Encümenine) 

(SÜLEYMAN SIRRI B. (BtoZök) — Reis Bey 

takririmde müsıtaîceliyet teklifi de vardır. Orayı 

da lütfen1 reye vaz'ediniz! 

3. — EVRAKI VARİDE 
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Mazbatalar 

1. — Terhis olunan ihtiyat zâbitanına tahsisat 
itası hakkındaki Kanunun tefsirine dair (3/175) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Millli-
ye Encümeni mazbatası 

REİS — Okuyoruz. 

T J B M M . Riyaseti Celilerine 

Terhis olunan' ihtiyat zâbitanına tahsisat ita
sına dair 18 Teşrinievvel 1339 tarih ve 35Ö nu-
maları Kanun mucibince 'ihtiyat zâbiitamma 
hini terhislerinde üçer, dörder aylık maatah-
sisattı munzamma maaş 'verilmesi ve kamunu 
mezkûrun esnayı kabulünde cereyan eden mü
zakereye naızaran tediyatı Vakıanın kanunun 
mevkii meriyete vaız'ı tarihinden 'evvel ter
his edilmiş olanlara da teşmili lâzımgelmekte 
ise de müracaat eden ihtiyat zabıtanı- meyanın-
da gerek maluliyeti ve gerek memuriyeti ieaba-
tmdan olarak terhisi umumîden evvel tecil edil
miş olanların da mövcudolup bu gibilerin ka
nunun dairei şümulü meyanında dahil olup ol
madığı tereddüdü mucip 'görülmüş ve alelhu-
suis bunlar meyanında İstiklâl Mücadelesine 
iştirak ederek iki üç sene istihdam ile maluli
yetine mebni itecil edilmiş olanlar bulundu
ğu gibi silâh altında pek aız bir müddet kaldık
tan sonra sıfatı Memuriyetine nazaran tecil 
edilmiş olanların da mevcudiyeti tereddüdü 
vâkıı takviye etmekte bulunmuş ve vakıa kanu
nun e&baibı kabul ve meniyeti orduya iltihak 
eden ihtiyat zabitlerinin taltifleri mülâhazası
na müsitenidiolmayıp ancak vazifei •vaıfcaniyeyi 
ifa için meslek ve valziyetlerini terk etmiş olma
larına binaen yeniden bir iş sahibi oluncaya ka
dar geçecek zaman zarfında çarei maişetlerinin 
temini esasına müsteni dolduğu kanunun met
ninde meveudolduğu veçhile terhislerinden fık
rası da bunu müeyyit bulunduğu cihetle es
babı mesrudeden naşi tecil edilenler birer su
retle terkin edilmiş demek olduklarına naza
ran bu gibilere kanunu mezkûrun şümulü ola
mayacağı gibi bir mütalâa da vâridolabilirse de 
esasi mesele tefsire mütaallik bulunmuş olduğun
dan terhisi umumîden evvel tecilen terhis edil
miş ve bir kısmının müddeti hizmetleri pek nıah-

• dut ve cüzi olanlara da kanunu mezkûr ahkâmı
nın teşmili icabedip etmiyeceği hakkındaki Mü

dafaai Milliye Vekâleti Celilesinin 13 Teşrinisa
ni 1339 tarihli ve 761 numaralı tezkeresi üzerine 
keyfiyetin berayı tefsir Meclisi Âliye arzı Heyeti 
Vekilenin 18 . 11 . 1339 tarihli İçtimamda takar
rür etmiş olmakla ifayı muktazasma müsaadci 
Riyasetpenahîlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Terhis olunan ihtiyat zâbitanına tahsisat ita
sını nâtık 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun 
tefsirine dair olup Heyeti Umumiyeden berayı 
tefsir encümenimize tevdi buyuru] an tezkere mü
zakere ve tetkik olundu. 

Kanunu mezkûrun esbabı mucibesinde saraha
ten beyan olunduğu üzere işbu tahsisat ordudan 
terhis edilen ihtiyat zâbitanm memleketin hayatı 
umumiyesi arasındaki mevkii tabiîlerini almaları 
için geçecek zaman zarfında naili himaye olmaları 
maksadına matuf bulunduğundan sıfatı memuri
yetlerine'nazaran tecil edilmiş olanların bu hak
tan istifade edememeleri tabiîdir. Ancak İstiklâl 
Mücadelesine iştirak ederek vazife esnasında ma
lulen tecil edilmiş olanların bu himayeden mah
rum bırakılmaları da encümenimizce muvafık gö
rülmüş olmakla berayı tasvip Heyeti Umumiye-
ye arz olunur. 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib Eskişehir 
Ali Mehmed Arif 

Kâtip Âza 
Zonguldak İstanbul 
Okunamadı Ali Rıza 

Âza Âza 
Kastamonu Kastamonu 

Halid Okunamadı 
Âza 

Ertuğrul 
Rasih 

REİS — 'Efendim Müdafaai Milliye Encüme
ninin mazbatasını reyi âlilerine arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reyi âlilerine arz edeceğim efendim. Kabul etmi-
yeııler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 
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Tezkereler 

1. — Beş sene küreğe mahkû Ur falı Halil'in 
maluliyetine binaen bakıyiei müddeti cezaiyesi
nin affına dair Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/177) (Adliye Encümenine) 

2. — Sekiz sene kalebentliğe mahkûm Azizi-
yeli Mustafa Çavuşoğlu Hafız Hüseyin'in malu
liyetine binaen bakıyei müddeti cezaiyesinin affı
na dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/178) 
(Adliye Encümenine) 

3. — Kângırı Meclisi Umumî Âzalığına inti-
habedilen Belediye Reisi Cemal Efendiye ait ev
rakın tefsir mahiyetinde olduğuna dair Memurin 
Muhakemat Riyaseti tezkeresi (3/125) (Dahiliye 
Encümenine.) 

Takrirler 

1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Ni-
zamnamei Dahilînin istizaha ait mevaddımn tef
sirine dair takriri (4/127) (Nizamnamei Dahilî 
Encümenine.) 

2. — İsparta Mebusu Hafız İbrahim Efendi
nin, ruznamenin 29 ncu maddesini teşkil eden ve 
Evkaf bütçesine faslı mahsus olarak ikiyüzelli 
bin lira ilâvesine dair olan lâyihai kanuniyenin 
müstacel ruznameye alınmasına dair takriri. 

REİS — Okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 

Evkaf Vekâletinin 1339 senesi tahsisatı umu-
miyesine munzam olarak telif ve Muvazenei Ma
liye Encümeninden bilkabul Heyeti Celileye arz 
olunan ve ruznameye alman kanunun müstacel 
ruznameye alınmasını teklif eylerim. 

İsparta 
İbrahim 

REİS — Efendim, İbrahim Beyin takririni 
reylerine vaz'edeceğim. Kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın... Bir de aksini reyi âlilerine 
arz edeceğim. Takriri kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul olunmuştur efendim. 

3. — İsparta Mebusu Mükerrenı Beyin, me
busum kiramın mezuniyeti ve devam etmiyenler-
den kıstalyevm icrası hususunun tahtı karara alın
masına dair takriri (4/128) 

Riyaseti Celileye 
Nisabı Müzakere Kanuniyle mebusanı kirama 

münhasıran dairei intihabiyelerine azimet ve av
det etmek üzere senede üç ay olarak bahşolunan 
hakkı mezuniyetin gerek Divanı Riyasetçe, gerek 
Meclisi Âlice işbu kaydı kanunî gözetilmeksizin 
alelıtlak istimaline müsaade olunmasından ve mer
kezi Hükümette bulunan mebusanı kiramla He
yeti Umumiyede içtimaa t ve müzakerat mümkün 
olamamaktadır. Bu halin devamı nimeti sulha 
henüz nail olmuş olan zavallı milletimizin ısla
hatı idariye ve maliye ve iktisadiyeye dair Mec
lisi Âliden bihakkin intizar eyledikleri kanunla
rın müzakere ve intacını tehir etmektedir. Bina
enaleyh mebusanı kiramdan istihsali mezuniyet 
etmek istiyenlerden kanunun tahdit ve takyidi 
veçhile münhasıran dairei intihabiyelerine gide
cek olanların işbu taleplerinin is'afmı ve bu kay
dı kanunî gözetilmeksizin itayı mezuniyet edilmiş 
olanların dahi hemen celp ve davet olunmasını 
merkezi Hükümette bulunup esbabı mücbirei sıh
hiyeye müstenidolmıyarak encümenlere ve Mecli
se muntazaman devam etmiyenlerden kıstelyevm 
icrası hususatmm tahtı karara alınmasını ve Mec
lisi Âlinin mesaii ruznamesine tesiri itibariyle 
müstaceliyeti ve ehemmiyeti derkâr bulunan me
saili mebhusunanhanın müstacel ruznameye bilit-
hal hemen müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

İsparta 
Mükerrem 

MURAD B. (Antalya) — Teklif esasen Nisa
bı Müzakere Kanununun bir maddesini tadil ma
hiyetinde olduğundan teklifin evvelâ Lâyiha En
cümenine, saniyen Kanunu Esasî Encümenine 
gitmesi icabeder. 

4. — Kütahya Mebusu Receb Beyle refikleri
nin, Meclisin mutazaman ifayı vazife edebilmesi 
ve nisabı müzakerenin mahfuz tutulması için An
kara'da (225) âza bulunmadıkça mezuniyet ve
rilmemesine dair takriri (4/129) 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız Re
ceb Beyefendinin de iki refiki ile beraber bu me
alde bir takrirleri vardır. O da okunsun, ondan 
sonra reye arz edeceğim efendim. (Hay hay ses
leri) 

Riyaseti Celileye 
Meclisin her içtimada muntazaman ifayı vazi

fe edebilmesi ve nisabı müzakerenin daima mah-
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fuz tutulması Ankara'da bulunan mebusanı kiram 
mevcudunun yüksek bir miktarda bulunma
sına mütevakkıf olduğundan Meclis adedi mü-
rettebinin takriben beşte birinin mezun bulun
masına müsaade bahşolacak surette Ankara'da 
İkiyüz yirmibeş âza bulunmadıkça az veya çok 
müddetle mezuniyet verilmemesinin usul ittihazı
nı ve bunun Divanı Riyasete tebliğini arz ve tek
lif eyleriz. 

Kütahya Ertuğrul 
Eeceb Dr. Fikret 

Dersim 
Feridun Fikrî 

REİS — Efendim! Reoeb Beyin takririnin 
nıinveçhin Süleyman ıSırrı Beyin takririne ta
allûku vardır. Bunum her ikisinin ve okunan 
Mükerrem Beyin takririnin .müştereken 'bittev-
hit müzakeresi lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI İB. (Bozök) — Zaten 
bendenizin takririm ruKnameye alındı. Bunlar
la tevhidedilsin. 

1. — Ziraat Bankası Müdürü Umumîlik maaş 
ve muhassasatının sureti itası hakkındaki (3/132) 
numaralı tktisad Vekâleti tezkeresi ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Fakat malûmuihsanınız ibunun ge
çen müzakerede Heyeti Vekile huzuriyle müza
keresi kabul edilmiş idi. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (TraJbzon) — 
Heyeti Vekile huzuriyle müzakeresini tensip 
buyurduğunuz bu lâyihanın fougün müzakere 
edileceği malûm idi. Paşa Hazretleri 'de ibunun 
için teşrif ettiler. Fakat bu sabah bize tebliğ 
edilen bir şey vardır; Heyeti Vekilenin ibu/gün 
müstacel .bir meselenin müzakeresi için saat 
hirfbuçukta içtimai mukarrerdir. Diğer arkadaş
lar gelmediler. Heyeti 'Celileden istirhamım, bu 
maddenin Cumartesi müzakeresine talikidir. 
Heyeti Vekile o vakit hazır bulunacaktır. 

1. — Divanı Riyaset kâtiplerinden Denizli 
Mebusu Haydar Büsdü Beyin Kâtiplikten isti
fası. 

REİS — Efendim! Zaten Nizamnamede ay
nı .mealdeki teklifleri tevhiden müzakere 'hak
kında bir madde vardır. Bu her üç teklifi de 
tevhiden müzakere lâzımdır. Binaenaleyh tev
hiden ve müstacel en müzakere etmek hususu
nu reyi âlilerinize arz edeceğim. Bu takrirlerin 
tevhiden müstacel ruznameye alınmasını kaJbul 
edenler lütfen ellerini kaldırışın. (Ret, kabul 
sadaları) Aksini reyi âlilerinize arz edeceğim 
.efendim! Bu takrirlerin tevhiden ve müstace-
len müzakeresini katbul etmiyenler ellerini 'kal
dırsın. Kabul edildi efendiım. Her üçünü tetvhi-
dedeeeğiz ve o suretle müzakere •edeceğiz. 

TALÂT B. (Ardahan) — Celsei hafiyede 
müzakere ederiz. Çünkü çok söyliyecek şeyler 
var. 

REİS — Efendim! Ruzn amei ımüzakeratımı-
za geçiyoruz. 

REİS — O halde efendim, Heyetti Vekile na
mına İktisat Vekili Beyin talik teklifini reyi 
âlilerine arz edeceğim. 

Maddenin Cumartesi içtimaında müzakere
sini kabul edenler lütfen .ellerini kaldırsın! Ak
sini reyi âlilerine arz edeceğim. KaJbul ibuyur-
mıyanlaır ellerini kaldırsın! Kabul olunmuştur. 
efendim. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metiyle Lehistan Hükümeti arasında münakit 
Muhadenet ve İkamet Muhahedenamesiyle Tica
ret mukavelenameleri hakkında (1/288) numa
ralı Lâyihai Kanuniye ve Hariciye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Divanı Riyaset âzasından Haydar 
Rüşdü Beyin bir takriri vardır. Onu Heyeti Ce-
lilenize arz edeceğim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

REİS — Bu da Heyeti Vekilenin huzuruna 
taallûk ediyor. Tensip 'buyurursanız bunu da 
Cumartesi içtimaına talik edelim. (Muvafık olur 
«esleri) Cumartesiye talik olunmuştur efendim. 
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Riyaseti öelileye 

Birbuçuk ay mezuniyetle İzmir'e 'gideceğim
den Meclisteki kitabet vazifesi uzun müddet 
münhal kalacak ve hinnetice 'meş'guliyet diğer 
rüfekaca tahammül edilecektir. Hem ibuna mâ
ni olmak ve hem de asabî rahatsızlığım dolayı-
siyl e -esasen vazifei kitabeti ifa, sıhhatime mü
essir olduğundan buna da sed 'çekmek üzere Di
vanı Riyaset kitabetinden affımı istirham ede
rim. 

'Denizli 
Haydar Rüşdü 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis 
Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi âzasından 
olan memurîn ve mensubîui askeriye hakkında
ki ruznamenin ikinci maddesini okumadınız. 

REİS — Encümende muamelesi henüz ikımal 
edilememiş, haber verdiler, onun için okumadım 
efendim. 

SÜREYYA B. (Karesi) — Encümenden 
çıktı efendim. Öyle (zannediyorum. 

REİS — Efendim Divanı Riyaset Kâtiple
rinden Haydar Rüşdü Beyin 'takririni reyi âli
nize arz ediyorum. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Arza hacet 
yok efendim, istifa bir haktır. 

REtS — Yani, istifasının kabulü hususunu.. 
(Hayır, hayır sesleri) 

SÜDEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Halefi
nin intihabı hususu için malûmat (kabilinden bir 
şey olur. 

REİS — O halde intihabat! sonradan ya
parız. 

3. — Ziraat Bankasına merbut Emniyet San
dığının 1339 senesi bütçe lâyihası (1/233) ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Bunu müzakere edeceğiz. 

T.B.M.M. Riyaseti Celilesinc 
Ziraat Bankasına mülhak Emniyet Sandı

ğının 1339 senesi varidat ve masarifatını havi 
'bütçesi hakkında İktisat Vekâletince tanzim 
kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 16 . 9 . 1339 
tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden kanun lâyihası iktisabı kanuniyet eyle
mek üzere rapten takdim .kılınmıştır efendim. 

İcra Vekileri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esibaibı Mucibe Lâyihası 
Ziraat Bankasına mülhak İstanbul Emni

yet Sandığının 1339 senesi için tanzim olunan 
bütçesi lef fen takdim kılındı. Müddeti tesisi 
yarım asrı tecavüz eden Emniyet Sandığının 
Ziraat Bankasına ilhakı tarihi olan 1323 sene
sinden başlıyan devrei terakkisinin yedinci se
nesine .müsadif 1339 senesiyle onn takibeden 
seneleri Harbi Umumî vesilesiyle sermayeleri 
cesîm ve muamelâtı vâsi birçok bankaları ta
ahhüdünü güçlükle ifaya ve bâzılarını tehir 
veya tatili tediyata icbar eden buhranlı bir za
man tokluğu halele İtalya ve Balkan harblcrin-
de ashabı tevdiata karşı taahhüdünü ifa et
mek suretiyle halkın emniyet ve itimadını 
.kazanmış olan sandık, Harbi Umumî zarfında 
geçirdiği ehemmiyetli tecrübede muvaffak ola
rak emniyet ve itibarı mevcudu bir kat daha 
kesbi kuvvet eylemiş ve olzaman neşrolunan 
Tecili Düyun Kanununun tahdidettiği miktar
lar fevkinde olarak ashabı tediyat icra ve ik-
raızatta devam suretiyle ifa eylediği muamelât 
müessesatı mümasilede ahvalin tevlideylediği 
buhrana mukaibil sandıkta bir vesilei terakki 
ve faaliyet olduğundan seneden seneye ikraza t 
ve tevdiat miktarları tezayüdetmiş ve harbin 
hitamiyle mütareke devresinin iptidasından 
zamanımıza kadar ıgeeen müddet zarfında 
memleketin mâruz olduğu buhranı iktisadi 
neticei tabiiyesiyle İstanbul ahalisinin duçar 
olduğu müzayakai fevkalâdenin tehvini ve 
halkın mallarının ahalii Hıristiyaıüyeye satıl
masını mâni tedabirden olmak üzere sinini 
merhumede emlâk ve -mücevherat ikrazatı tevsi 
ve son senelerde tevdiat faizleri tczykledilmek 
suretiyle sevk eden hidemat ve hariçte zuhur 
eden birtakım ikraz- ve istikraz müessesatmın 
yekdiğerini mütaakıp iflâs etmeleri sebebiyle 
ragabatı unmmiyenin tezayüdü neticesi olarak 
1334 senesinde dörtyiizdoksan yedibin küsur 
liradan ibaret olan tevdiat bakiyesi geçen Şu
bat 1339 Nisanına nazaran bir milyon üeyüz 
yetmişyedi bin liraya ve kezalik 1334 senesinde 
üeyüz ellisekizbin dokuzyüz altımışdokuz lira
dan ibaret olan umum ikrazat bakiyesi mari-
ülarz Şuibat 1339 mizanına göre iki milyon iki-
yüz kırkaltı bin liraya baliğ olduğu gibi umum 
muamelâtı nakdiyesi senci imerkumede iki mil
yon altıyüz seksensekiz hin yediyiiz seksen 
lira iken 1338 senesi gayesinde sekiz .milyon 
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dokuzyüz yetmişdokuz bin liraya irtika eylemiş 
ve temettüatı sâfiyeden her sene sermayeye 
zam. v,e ilâve olunan miktar ise 1334 senesinde 
'omlkibin altıyüz onbir, 1335 senesinde yirmibin 
diolku'ayüz yedi; 1336 senesinde otuzsekiz bin 
altmışüç ; 1337 senesinde kırkaltı bin beşyüz 
otuziki ve 1338 senesinde ise yetmişdokuz bin 
altıyüz liraya baliğ olmuştur. 

Muamelâtında Msıl olan terakkıyatı ânife 
sandığın 'halen itibarının ve istikbaldi terak
kiye olan derecei istidadının tezayüdünc bur
hanı celidir. Maruzatı mepsutadan anlaşıla
cağı üzere sekiz ön seneden beri devam eden 
buhranlı zamanlarda Sandığın itibar ve haysi
yetini aleddevam muhafaza ve tezyidettiği ta
hakkuk etmekle beraber seneden seneye mu
amelâtı umumiyesinde hâsıl olan inkişaf ve te
rakki âtiyeın sandığın Taasrruf Sandığı mahi
yetinden Hükümetin şerefiyle mütenasip bir 
müessesei milliye makamına sııudedeeeği teza
hür eder. Binaenaleyh Sandığın terakkiye olan 
istidadı hâzırı ..nazarı dikkate alınarak banka 
muamelâtının dahi icra etmesi ve tevsi ve mu-
lamelâtı ve şubeler küşadı ve memlekete nâfi 
daha sair hususatın ifası için geçen sene mül
ga İstanbul idarei merkeziyesi meclisi idare
since tanzim olunan kanun lâyihası lieclittet-
kik mülga Şûrayı Devlete gönderilmiş ise de 
esbabı malûmeye binaen ikmali müzakeratı 
bittaJbi teahhür etmiştir. 

Bu gibi müessesatı milliyei iktisadiyenin 
devrei inkişaf ve teceddüdünün zamanı hululü 
münasebetiyle Hükümeti Celilei Milliyeee bu 
cihetin nazarı ehemmiyete alınacağı bedihîdir. 

Varidat 

Merlbut (A) cetvelinde muharrer olduğu 
üzere Sandığın varidatı, birinci faslın birin
ci maddesi ikrazat ve matlubatı muhtelife 
faizleri namiyle (183 000), ikinci maddesi ikra
zat .komisyonu namiyle (32 000) ve üçüncü 
maddesi varidatı müteferrika namiyle (16 000) 
lira ki cem'an (231 000) lira olarak tahmin olun
muştur. 

Masarif 

Merbut (B) cetvelinde murakkam olduğu 
üzere Sandığın masarifi muhtelfesini dörft fasıl 
ihtiva etmektedir. 

Fasıl 1. — İşbu faslın birinci müdür ve me
murin maaşatı maddesi (6 384) lira ve ikinci müs
tahdemin ücuratı maddesi dörtlbin dörtyüz yir-
misekiz lira olmak üzere faslı mezfbûr onîbin se-
k'izyüız oniki lira olarak teklif edilmektedir. 

Fasıl 2. — İşbu faslın birinci kırtasiye mad
desi (350), ikinci evrak ve defaitiri matbua mad
desi (1 400), üçüncü tenvir ve teslhin maddesi 
01 000), dördüncü mellbusat maddesi (280), be
şinci müteferrika maddesi (1 '250), .altancı taki
bat maddesi (6 000), yedinci demirbaş eşya çü
rütme payı maddesi (350) ve sekizinci (masarifi 
gayrimelhuza) maddesi ('2 000) lira olarak tek
lif edilmektedir. 

Fasıl 3. — İşbu fasü maaşaıta zami'meten ber-
muciibi kanun verilmekte olan tahsisatı fevkalâ
deyi muhtevi olup (12 630) lira alarak tesbit 
olunmuştur. 

Fasıl 4. — İşbu fasıl Sandığın gayesindeki 
temettüatı sâfiyesinden Nizamname mucifbimce 
müdür ve memurine verilmekte olan ikramiye 
olup ('5 300) lira olarak terkin kılınmıştır. 

Hulâsa 
Emniyet Sandığının 1339 senesi varidatı mu-

hammenesi (231 000) lira ve masarifi muhteli-
fesi (45 224) lira olup masarife mabetle varidat 
(185 776) lira fazila bulunmaktadır. 

- Varidatı şehri Şubat 1339 mizanında muhar
rer erkainıı mülsbite nazarı dikkate alınarak vaz'e-
dilmiş ve masarifte 'Sandığın hakiki ihtiyacı der
piş edilerek terkim kılınmış olduğundan mezkûr 
bütçenin aynen kabul ve tasdiki esbabının istik-
mali müstarhamdır. 

Hükümetin, teklif ettiği lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Ziraat Bankasına mülhak Em
niyet Sandığınım 1339 senesi varidatı (281 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr Sandığın ısenei haliye ma-
aşalt ve masarifatı mulhtelifesi için (45 '224) lira
nın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 3-. — Emniyet Sandığının maaşat ve 
masarifi için 7 Nisan 1339 tarih ve 324 numaralı 
Kanun mucibince avans olarak verilen (8 934) 
lira işbu tahsisattan mahsubiolunacalktır. 

Madde 4. — Mezlkûr Sandıkça senei haliye 
zarfında kaivanîn ve nizamatı mevzuaya tevfikan 
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tahsil ve ciibayeti varidata kemakân devam olu
nacaktır. 

Madde 5. — İşbu kanun 1 Mart 13,39 tarihin
den itibaren meriyülicradır. 

'Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ihkâmma 
İktisat Vekili memurdur. 

icra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Ali Fethi 
Müdalf aai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi . 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Slhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Rıza Nur 

16 . 9 . 1339 

Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi 
Adliye Vekili 

Seyyid 
Hariciye Vekili 

İsmet 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
İktisat Vekili 

Mahmud Eisad 
Erkânı- Harbiyei 
UmUnıiye Vekili 

Fevzi 

Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 

Ziraat Bankasına mülhak Emniyet Sandığı
nın varidat ve masarifini havi İcra Vekilleri He
yeti tarafından Meclisi Âliye takdim ve encüme
nimize havale olunan 1339 senesi bütçesi tetkik 
ve müzakere edildi. 

İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idaresine iltihakını mütaakıp Emniyet Sandığı
nın1 Teşrinisani 1338 bidayetinden Şubat gayesi
ne kadar Muvazenei Maliye Encümenince tesbit 
olunan dört ojlik bütçesinde varidatı umumi-
yesi 65 870 lira tahmin edilmiş olup buna gö
re seneliği 197 610 lira etmektedir. Yapılan tet-
kikait'tan geçen sene nihayetine kadar ve bu sene
nin ilk aylarında alınan varidata nazaran ikra-
zat ve matlulbaıtı muhtelife faizlerinden tahminin 
fevkinde varidat hâsıl olacağı ve bilâkis ikrazaıt 
kbmüsyoniyle varidatı müteferrikanın tahmin 
edilen miktardan noksan zuhur edeceği ve ma
mafih varidatın heyeti umumiyesi itibariyle te-
zayüdeyliye'ceği ve 1339 senesinde 231 050 lira
ya baliğ olacağı anlaşılmıştır. 

Halkın emniyetini celbederek muamelât] tevsi 
eylemekte olan Sandığın evvelce düşünüldüğü 
veçhile banka muamelâtını da ifa eylemesi ve 

faaliyetini yalnız İstaribul'a hasretmiyerek mühim 
vilâyet merkezlerinde de şubeler küşadı, gerek 
muamelâtı umumiye ve gerek Sandığın menafii 
noktasından faydalı olacağı cihetle 1340 senesin
de tatbik olunmak üzere bu bapta yeni teşkilât 
ilhzar olunması şayanı temennidir. 

Emniyet Sandığının senelik masarifi umumi
yesi merbut (B) cetvelinde gösterildiği veçhile 
cem'an 45 224 liradan ibaret olup şenel sabıka 
kadrosuna nazaran cüz'i tadilât yapılmış ve bu 
tadilât da muamelâtın tekessürü dolayısiyle ye
di, sekiz ve on lira maaşlı beş memurun1 ilâvesinden 
ve esasen işten çıkarılmaları lâzımıgelen bâzı me
murinin de muvakkaten lâğvedilmiş olan memu
riyetlerinin tekrar tesis ve ihdasından ibaret bu
lunmuştur. 

Bundan maada müstahdemimin aylık ücuratı 
mak'tuası biraz tezyidedilmiiştir ki, bu da evvelce 
bunlara verilen maaişjatın geçen sene tenziledilmiş 
olan ve bu kere tekrar ilâvesine lüzumu katı gö
rülen miktarlardan ibarettir. 

Bu suretle birinci faslın yekûnu 10 812 lira 
olarak kabul edilmiştir. İkinci masarifi muhteli
fe fasih için teklif edilen tahsisat mutedil ve za
ruri görülmekle yekûnu olan 12 630 lira aynen 
kabul edilmiştir. 

Dördüncü ikramiye faslı Sandığın Nizamna
mesi mucibince tahakkuku halinde verilecek rne-
baliğe karşılık olmakla bu dahi kabul olunmuştur. 

Müzakere ve tasdik buyurulmak üzere Heyeti 
Celileye arzı karargir olmuştur. 

14 Teşrinisani 1339 
Muvaızenei Maliye 

Encümeni Reisi1 

Sarulhan 
Reşad 
Kâtip 
Konya 
Fuad 
Âza 

Sivas 
Rahmi 

Âza 
Kâmgırı 

Abdülhalik 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 

Maraş 
Midhat 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Âza 

İsparta 
M'ükerrem 

Âza 
iSüvas 
Raısim 
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Muvazenei Maliye Encümeninin teklif ettiği 
mevaddı kanuniye 

'MaJdde 1. — 1 Mart 1339 tarihinden gayei 
Şubat 1340 tarihine kadar imtidadeden 1339 
senei maliyesi zarfında Emniyet Sandığınca 
hâsıl olacak varidat merbut (A) cetvelinde 
(gösterildiği veçhile 231 000 lira tahmin olun
muştur. 

Madde 2. — Emniyet Sandığının-1339 se
nei maliyesi maaşat ve masarifi için işbu kanu
na merbut (B) cetvelinde irae olunduğu veç
hile 45 224 lira tahmin edilmiştir. 

Madde 3. — Iş'bu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Maidde 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
İktisat Vekili memur'dur. 

Fasıl 

1 

Madde 

11 
2 
3 

Emniyet Sandığı 
(A> CETVELİ 

Nev'i varidat 

İkrazat ve matlubatı muhtelife faizleri 
İkrazat komisyonu 
Varidatı müteferrika 

Yekûnu umumi 

(B) CETVELİ 

•Senesi 
(Hükümetçe 

teklif olunanı 

183 000 
32 000 
16 000 

231 000 

içim 
Encümence 

teklif olunan 

183 000 
32 000 
16 000 

231 000 

Fasıl Madde Nev'i muhassesat 

'Senesi içini 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan teklif olunan 

Maaşat 
Müdür ve memurin maaş atı 
iMüstaihdemîn ücuratı 

Masarif 
Kırtasiye 
Evrak ve defatiri maJtbua 
Tenvir ve teshin 
Melbusat 
Müteferrika 
Takibat 
Demirbaş çürütme payı 

Birinci faslın yekûnu 

16 384 
4 428 

10 812 

350 
1 400 
1 000 

280 
il 250 
6 000 

350 

6 884 
4 428 

10 812 

350 
1 400 
1 000 

280 
1 260 
6 000 

850 
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Senesi için 
'Hükümetçe Encümence 

Fasıl Madde Ne'v'i varidat teklif 'olunan teklif olunan 

S 'Masarifi gayrimelhuza memurîn ve müstahdemin 
hastalık ve vefat ve sinni ilerlemek hasebiyle hiz-
me'tte'n çıkarılmak gibi 'ahvalde ianat ve ikrami
yeyle masarifi fevkalâdeye verilmek üzere 2 000 2 000 

İkinci faslın yekûnu 12 630 12 630 

3 Tahsisatı fevfcalâdei şehriye 16 482 16 482 

4 İkramiye 5 300 5 300 

Yekûnu umuri .45 224 45 224 

REİS — Emniyeti Umumiyenin 1339 senesi 
'bütçe lâyihası ve Muvazenei • Maliye Encüme
ni mazbatasının heyeti umum iyesi hakkın'da söz 
is üyen var mı efendimi. 

SÜLEYMAN SIRRI ıB. (iBozok) — Reis Bey, 
Emniyeti Umumiye mi, Emniyet Sandığı mı? 

REİS — Emniyet Sandığı efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (İBozok) — Emniyeti 

Umumiye buyurdunuz da... 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında s'öz 

istiyen yoktur. Fasılların müzakeresine geçil
mesini reyi âlinize arz edeceğim. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edece-
ğim efendim. Kabul etmiyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Fasılların müzakeresine 
geçiyoruz. 

Emniyet Sandığı 1339 senesi Bütçe Kanunu 

Madde 1. •— 1 Mart 1339 tarihinden gayei 
Şubat 1340 tarihine kadar imtidadeden 1339 se
ne! maliyesi zarfında Emniyet Sandığınca hâ
sıl olacak varidat merbut (A) cetvelinde gös
terildiği cihetle 231 000 lira tahmin edilmiştir. 

(A) Cetveli 
Fasıl Madde Nev'd muhassesat Lira 

1 
1 İkrazat ve matlubatı 

muhtelife faizleri 183 000 
2 İkrazat konTüsyonu 32 000 
3 Varidatı müteferria 16 000 

Yekûnu umumi 231 000 

VEHBİ B. (Karesi) — Ben bir şey söyliye-
cek değilim efendim. Yalnız şurada encümeni
mizin bir mütalâası var. Halkın emniyetini cel-
bederek muamelâtını tevsi' eylemekte olan San
dığın vilâyatta da şube açmasını temenni edi
yor. Bu temenniyata bendeniz de iştirak ediyo
rum. Belki Meclis Heyeti Umumiyesi de iştirak 
eder. Dairei aidesinden' temenni ederiz, buna 
himmet etsinler, hiç olmazsa nıiübim merkezler
de, İzmir gibi, Bursa gibi büyük vilâyet mer
kezlerinde şuheler açsın. 

REİS — Efendim Hükümetten maalesef ve
kili aidi bulunamıyor, onun için tensip buyu
rursanız bunu da 'Cumartesi müzakeresine ta
lik edelim. Arzu ederseniz Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata Muharriri Bey izahat ver
sinler. («Olmaz» sesleri.) O halde efendim, ten
sip buyurursanız Cumartesine talik edelim. 

4. — Nizamnamei Dahilînin 160 ncı madde
sinin tefsiri hakkında Tetkiki Hesabat Encüme
ninin (4/122) numaralı tezkeresi ve Nizamna
mei Dahilî Encümeni mazbatası. 

REİS — Bunu müzakere edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
'Nizarnnataei Dahilînin 160 ncı maddesinde 

'Tetkiki Hesabat Encümeninin Heyeti Umumi-
yece kabul edilen Meclis bütçesinin tatbikine 
nezaret ve her sene nihayetinde senei sabıka 
hesabı katisini Heyeti Umumiyeye arz etmek
le mükellef olduğu mezkûr olup şu itibarla en
cümeni mezkûr Meclis bütçesinin murakabesi-
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ne memur edilmiştir. Heyeti Celilenin malûmu 
olduğu üzere emri murakabe biri kablessarf, 
diğeri badessarf olmak üzere iki şekilde icra 
edilebilip kavanin ve riizamat ve mukarreratı 
Devlete ademi mutabakatı halinde sarfiyatın 
men'i icrasını temin etmek itibariyle keyfiyeti 
murakabenin kablessarf ifası min küllilvücuh 
şayanı tercihtir. Nasıl ki, ekser Avrupa mema-
likinde tatbik edildiği misillû memleketimizde 
dahi Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
29 ve 30 ncu maddeleriyle hidematı Devletin 
istilzam edeceği masarifin Divanı Muhasebat
ça kablessarf murakabesi esası kabul edilmiş 
olup Nizamnamei Dahilînin salifüzzikir 160 ncı 
maddesindeki «Meclis bütçesinin tatbikine ne
zaret» cümlesinin bu maksat ile vaz'edildiği 
anlaşılmakta olduğu halde şimdiye kadar gerek 
İstanbul Meclisi Mebusanında, gerek Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde maddei mez-
kûrenin tatbikatı badessarf tetkikat icrası su
retiyle cereyan eylemiş olduğundan hükmü ni-
namnameye ve teamülâtı mezkûreye göre mad
dei mebhuseyi tefsiren Heyeti Celilece bir ka
rar ittihaz buyurulması arz ve istirham olunur 
efendim. 

13 Teşrinisani 1339 

Tetkiki Hesabat Encümeni Reisi 
Kırşehir 

Bütçenin fusul ve mevaddma göre yalnız 
sarfiyatın tetkiki teamüle tevfikan bun
dan evvel icra edilmesine nazaran neza
retin mutlak olarak kablessarf tetkik 
demek olamıyacağı bedihidir. Binaen
aleyh şimdiye kadar yapılan muamele
nin muvafıkı usul olduğu fikrindeyim. 

Yahya G-alib 

Âza Âza 
İsparta Denizli 

Mükerrem Mazhar Müfid 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Gazianteb 

İsmail Hakkı Ali Cenani 
(Mezun) 

Nizamnamei Dahilî Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Karar : 11 25 .11.1339 

Nizamnamei Dahilînin 160 ncı maddesinin 
tefsiri talebini muhtevi Tetkikatı Hesabat En
cümeni mazbatası tezekkür edildi. 

Meclisi Âli bütçesinden yapılan sarfiyatın 
tâbi olacağı muamelei tetkikiyeye mütedair bu
lunan mezkûr mazbatada deniyor ki, Tetkiki 
Hesabat Encümeninin vazaifini tasrih ve tâyin 
eden 160 ncı maddedeki «Meclis bütçesinin tat-
bi'kma nezaret» cümlesi encümenin muamelâtı 
sarfiyeyi kablessarf tetkik etmesi lâzımgelece-
ğini ifade etmekte olduğu halde şimdiye kadar 
maddei mezkûrenin tatbikatı badelsarf tetkikat 
icrası suretiyle cereyan etmiş olduğundan bir 
taraftan Nizamname ahkâmına diğer cihetten 
de cari teamülâta göre 160 ncı madde tefsir 
edilmek icabeder. 

Encüümenimiz yaptığı tetkikat neticesinde 
160 ncı maddenin Tetkiki Hesabat Encümenine 
biri «Meclis bütçesinin tatbikma nezaret» etmek 
gibi mütemadi ve diğeri «Her sene nihayetinde 
geçmiş senenin hesabatı katisini Meclise arz» 
eylemek gibi nihai ve mahiyetleri itibariyle 
yekdiğerlerinden tamamen ayrı iki vazife tah
mil edildiğini görmüş ve Meclis bütçesinin tat
bikine nezaret etmek keyfiyeti Tetkiki Hesap 
Encümeninin vazifesi cümlesinden olduğuna gö
re tatbikata nezaret etmek için de müstemirren 
ifayı vazife etmesi lâzımgeleceğini ve binaen
aleyh teamülen dahi olsa bu sarahati nakız mu
amele cereyanının doğru olamıyacağı kanaatin
de karar kılmıştır. 

Tatbikata nezaret etmenin her sene nihaye
tinde bir hesabı katı bilançosu yapmaktan ayrı 
ve daimî bir muamele olduğuna göre de bu 
«Nezaret» tâbirinin «Murakabe» mahiyetini haiz 
olması lâzımgeleceğinde encümenimizin izharı 
şüphe etmemiş ve murakabenin kablelsarf ifası
nı Tetkiki Muhasebat Encümeninin mazbatasında 
zikredilldlği esfoalbı mucibeye iştiraben bades
sarf tetkikat ifası suretiyle yapılacak muameleye 
mürecceh görmüş olduğundan işbu mazbata tan-
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zim ve müstaceliyetle müzakeresi temennisiyle 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Mazbata Muharriri 
Denizli 

Haydar Rüşdü 
Âza 

Antalya * 
Alhmed Saki 

Âza 
Karahisarı Şarki 

İsmail Hakkı 

Nizamname! Dahilî En
cümeni Reisi Namına 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Kâtip 
Kütahya 

Ragıp 
Âza 

Edirne 
Faik 

(İmzada bulunamamıştır.) 

TETKİKİ HESABAT ENCÜMENİ REİSİ 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim Bü
yük Millet Meclisinin mebdeinden tâ bu seneye 
gelinceye kadar yapılan muamelât hep sarfiyat 
yapıldıktan sonra, bu yapılan sarfiyat muvafikı 
usul müdür, bundan evvelde Meclisi Mebusanda 
aynı muamele yapılmakta idi. Eğer masraf; Kab-
lelsarf Heyeti Hesabiyenin nazarı ıttılaından ge
çecek olursa ikinci sene gelcek, encümen hesabı 
tetkik ettiği zaman bulacağı nevakısı idare me-
memurlarınai tahmil edemiyecek; çünkü idare me
murları ya-p alçağı sarfiyatı vize ettirecek, bu miktar 
sarf edilsin denecek, ondan sonra sarf edilecek
tir. Halbuki mesul makama bu Tetkiki Hesap 
Encümeni geçmiş bulunuyor. Halbuki Tetkiki 
Hesap Encümeni olan bir heyeti idarenin yaptığı 
hesap muvafikı kanun mudur? Bütçeye muvafık 
mıdır, değil midir? .Bunu tetkik ile kendisini mü
kellef addetmiş. Nitekim de muamele bu ana ka
dar bu vaziyette cereyan etmiştir. Şu mazbata 
müfadı nazarı dikkate alınarak denilirse ki Tet
kiki Hesabat Encümeni kablelsarf da murakabe 
etsin. Bu, Meclisi Âliye ait bir haktır. Nasıl is
terse onu arzu ettiği ıgibi icra edebilir. Yalnız bu 
karar verildiği dakikada Heyeti idarenin vazife
si kalmıyor. Halbuki bir de Heyeti İdare mevcut
tur. O da Meclisi Âlinizden müntahaptır. O he
yeti idare ne suretle mesul edilecek, neden bir He
yeti Hesabiye, bir Heyeti İdareye teveccüh ede
cek mesuliyeti kendi üzerine alsın. Heyeti İdare, 
sarfiyatı, eline verilen bütçe dairesinde icra eder. 
Heyeti Hesabiye de bu sarfiyat üzerine tetkikat 
yapar, gördüğü nevakısı Meclisi Âlinize arz eder. 
Ve mesuliyeti Heyeti İdareye aittir. Bu ikinci şe
kil yani kablessarf tetkik kabul edildiği takdirde 
mademki Heyeti Hesabiye kendisi kabul ediyor, 

o halde onu sarf eden Heyeti İdareyi mesul etmek 
imkânı kalmaz. Heyeti Hesabiye bu mesuliyeti de-
ruhde etmiş bulunuyor. Bu noktai nazardan bu 
cihetin mütalâa olunmasını Heyeti Âlinizden rica 
ediyorum. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim 
Devlete ait her hangi bir hizmetin ifası için 
beş safha vardır. Evvelâ taahhüt, sonra ta
hakkuk, sonra âmiri ita, sonra tediye... Bun
dan ibarettir. (Dört oldu sesleri) Pardon... 
Taahhüt, tahakkuk, âmiri ita, âmiri itanın ta
hakkuku, ondan sonra tediyattır. Bittabi bu 
bütçe de masarifi Devletten olduğuna hiç şüp
he yoktur. Binaenaleyh bu bütçeden vuku-
bulan tediyatı da Usulü Muhasebei Umumiyeye 
tevfik etmek zaruridir. Nizamnamei Dahilî 
mucibince Meclis bütçesinin idaresine memur 
olmak üzere intihabedilen arkadaşlarımız mü
navebe usuliyle Meclis bütçesinin âmiri itası bu
lunuyorlar. Fakat, bu başkadir, tasdik baş
kadır. Nizamnamei Dahilînin 160 ncı madesi 
bu âmiri itaların vazifesinin murakabesi için 
bir Tetkiki Hesabat Encümeninin intihabını 
emrediyor. Bundaki maksat, şüphe yok ki, he
yeti idare muamelâtı maliye ve hesabiyesinin 
kontrolünü Meclis namına temin etmektir. Yok
sa Heyeti İdareyi teşkil eden zevatı muhtere-
menin Meclis âzası arasından bulunması bu 
mura'kabenin ifasına mâni teşkil edemez. Evet 
buyuruluyor ki, bütçeyi idare edenler ^esasen 
mebusturlar, Meclis namına idare ediyorlar. 
Bunun için murakabeye ihtiyaç görülemez, bu 
varit, değildir. Çünkü bir vali Dahiliye Ve
kâletinden mansuptur. Bir defterdar Maliye 
Vekâletinden mansuptur. Yine bir mülkiye 
müfettişi Dahiliye Vekâletinden ve maliye 
müfettişi Maliye Vekâletinden mansuptur. Bir 
memur tâyin edilirken onun hilafı kanun mua
mele yapacağını zannetmek doğru değildir, fa
kat bir ihtimal vardır tabiî değil mi efendim? 
Onun için her ikisi de vekâletlerden mansubolan 
bu iki sınıf memurdan biri, diğeri üzerine âmir 
addolunur. Bu itibarla heyeti idareyi teşkil 
eden zevatın mebus bulunması Tetkiki Hesabat 
Encümeninde onların muamelâtının ademi tef
tişine 'bir sebebolmaz ve nasıl ki, Nizamnamei 
Dahilînin 160 ncı maddesi bu maksadı temi-
nen tedvin edilmiş olduğunu anlıyoruz, aynen 
okuyayım: «Her içtima ihtidasında âzası şube-
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lerden intihabolunacak beş kişilik Tetkiki He
sabat Encümeni Heyeti Umumiyece kabul edi
len Meclis bütçesinin tatbikma nezaretle mü
kelleftir» Şimdi dikkat buyurulursa bu mad
denin maksadı vaz'ı vâzıhan anlaşılır. Malû-
muâliniz nezaret her hangi bir faslın vukuun
dan evvel olabilir. Yalnız bu tarzı telâkkiye 
münafi bir fiil vardır, bir teamül vardır. Ni-
zamnamei Dahilî mevcudolduğu halde inkılâp
tan beri, yani 1324 İnkılâbından beri İstanbul 
Meclisi Mebusanında Meclis namına vukübulan 
sarfiyat Tetkiki Hesabat Encümenine böyle 
kablessarf murakabeye tâbi tutulmamış.. Fakat 
hiçbir zaman bâtılı makîsünaleyh olamaz. Bu 
'böyle tatbik edile gelmiş. Biz diyoruz ki, bâtıl 
bir teamül vardır. Hilafı kanun, hilafı nas bir 
teamül vardır. Fakat bu bizim telâkkimize 
göre nâsın icâbı budur. Şu teamülü Nizamna
menin şu sarahatiyle telif etmek üzere tefsirini 
rica ediyoruz efendim. Yalnız beyefendiler mü
saade buyurursanız malûmuâliniz masarifin 
böyle kahlessarf murakabesi usulü vaz'edile-
cek olursa bâzı teşkilâtı daimeye lüzum görü
lecektir. Eğer Meclis İstanbul Meclisi gibi mu
vakkat olduğu farz edilirse bugün bir ihtimal 
v^ridolmamakla beraber yani bir ay, iki ay, üç 
ay tatili faaliyet etse o zaman bu Heyeti Mu
rakabenin de mevcudolması lâzımgelir. Zira 
Meclis bütçesinin vâki olan sarfiyatının tevak
kufu imkânı yoktur. Bu sarfiyat her gün, her 
zaman vukubulabilir. Fakat bu tefsir karar1 

kaibul buyurlur ve nokati nazarımıza iştirak 
edilirse bu hususta lâzımgelen teşkilât yahut 
tadilât ne lazımsa onu Heyeti Celilenize arz 
ederiz. Şu Nizamnamei Dahilînin 160 ncı 
maddesinden istilhracedilen mâna encümen ek
seriyetinin istihracettiği mâna mıdır? Bu ciheti 
lütfen tahtı karara almanızı rica ediyorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Efen
dim malûmuâliniz Nizamnamede Meclisi Umu
minin her sene nihayetinde Tetkiki Hesahat 
Encümeni geçen sene bütçesinin Hesabı Katisi
ni Heyete arz eder. Fakat bundan evvelki büt
çenin Hesabı Katisi bu heyete verilmiş midir? 

MÜKERREM B. (Devamla) — Selefimiz 
olan Mecisi Âli tarafından iritihaibedilen Tet
kiki HesaJbat Encümeni 1336 - 1337 senelerinin 
hesabatmı tetkik etmişlerdir. Yahya Galib 
Beyefendi arkadaşımız da .o Encümende Reis 

olarak bulunmuştur. G-eçen Mecliste bu heye
tin tetkikatını havi olan raporları Heyeti Celi-
leye takdim kılınmış, ruznameye ithal edilmiş, 
fakat Heyeti Celilece mütalâa olunarak kararı 
katiye iktiran etmemiş. Meclisin tecdidi inti-
habata karar vermesi dolayısiyle ruznameye 
dâhil olan o mazbatalar encümene iade edil
miştir. Encümen de bittabi bunu tekrar tet
kik edememiştir ve tetkik etmeye de mahal yok
tur. Divanı Riyaset bunu doğrudan doğruya 
Meclise arz edebilir. Bu zaman ve mekân ile 
değişen bir şey değildir. Hesabatm tetkikatı 
demek, sarfiyatın kavanin ve nizamat ve mu-
karreratı mahsusasma mutabık olup olmadığı
nı tetkik ederek muhalifi kanun 'olan mevad-
dın alelmüfredat muktaziyatiyle beraber arz 
demektir. Onun için bu hesâbatı yeniden tet
kik ederek yeni bir rapor tanzimine ihtiyacol-
madığına kaani olduk. 1338 senesine gelince; 
henüz o hesaJba başlanmamıştır, encümenimiz 
bu hesabatm tetkikma başlamış olup neticei 
tetkikatını bir mazbata ile, ayrıca.bir rapor ile 
Heyeti Celilenize arz edecektir. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Hal-
bu'ki efendim, böyle bir encümenin teşkili, büt
çenin tatbikma nezaret etmesindeki gaye, He
sabı Katinin bu Meclise verilecek Meclisçe, ha
kikaten o masarif yoliyle yapılmış mıdır ve en
cümen vazifesini ifa etmiş midir? Bunun anla
şılması içindir. Şu halde geçn senelerin Hesabı 
Katisi bu Meclise verilmezse bundan sonraki 
hesaplar hiç verilmez. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Her halde 
efendi hazretleri tenkidatmız bu encümene aidol-
masa gerektir. Fakat inşallah 1338 senesi he
sabı kariben Heyeti Celilenize arz edilecektir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
bundan evvelki encümenleri, murakabesini yap
mamış mahiyette telâkki buyurmayınız. Her 
hangi bir encümen değil, hattâ Meclisi Âliniz
den her hangi bir arkadaşımız istediği masrafı 
tetkik edebilir. Bu; salâhiyeti cümlesindedir 
Tetkiki Hesabat Encümeni de her hangi bir mas
rafı yapılmazdan evvel de, yapıldıktan sonra 
da tetkik edebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Yapıl
mazdan evvel tetkik edemez. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Eder efen
dim, derki, böyle bir masraf yapacaksanız, ge-
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tiriniz bu masrafa bakacağım. Buna kimse mâ
ni olamaz. Asıl arkadaşlarımızın talebettiği me
sele vâki olmuştur efendim. Bundan evvel sar
fiyat yapılmazdan evvel müdahale edilmiş ve 
sarf ettirilmemiştir. Sarf ettirilmesi lâzım olan
lar için muvafakat edilmiştir. Bu şimdiki me
sele öyle değildir. Kalem kalem murakabe me
selesi mevzuubahistir. Bugün Hükümetin tek
mil masarifi vize ediliyor. Fakat bu vize kalem 
üzerine yapılmıyor. Bugün buna karar veril
diği takdirde Tetkiki Hesabat Encümeni İdare 
mevkiine geçecektir ve idare ona her bir kalemi 
ayrı ayrı göstermeden sarfiyat yapamıyacaktır. 
İşte arkadaşlarımızla birleştiğimiz nokta burası
dır. Onun için Meclisi Âlinizin hakemliğine mü 
racaat edilmiştir. Bu müracaatı «bundan ev
vel murakabe yoktu» mahiyetinde telâkki et
meyiniz. Bundan evvel murakabe yapılmış ve 
kalem kalem hesabı çıkarılmıştır. Yine yapa
cağız. İdare masrafı bize göstermeden evvel 
yapamıyacaktır. Mesele budur. Arzu olunan 
şey budur. Arzu buyurursanız onu da yaparız. 

İDARE MEMURU ASAF B. (Hakkâri) — 
Efendim elde mevcudolan mülga Meclisi Mebu-
san Nizamnamei Dahilîsinin 154 ncü maddesi, 
Heyeti Celileniz tarafından intihabedilen İdare 
memurlarının vazifesini tâyin ediyor. Bu mad
dede «masarifin tesviyesine nezaret ederler. 
Reisin reyini aldıktan sonra Meclis bütçesini 
tanzim ederler» deniliyor. Şimdi Heyeti Celi
leniz tarafından müntahap idare azaları, Mecli
sin bütçesini tanzim ettikten ve Heyeti Celbele
rine tasdik ettirdikten sonra bunun tatbikma 
da memurdurlar. Tatbik esnasında Devletin Ka-
vaninine mugayir olarak vukubulacak sarfiyat
tan dolayı Heyeti Celilenize karşı mesuldürler. 
İdare memurları bu vazifelerini doğrudan doğ
ruya kalem müdürleri ve memurlar gibi ifa et
mezler. Evrak Muhasebe memurları tarafından 
tanzim ve ihzar edilir. İdare memurlarına gös
terilir: İdare memurlarından birisi arkadaşları 
tarafından sarfiyata nezaret etmek için - yine bu 
mülga Meclisi Mebusan Nizamnamei Dahilîsi 
nin 161 nci maddesi mucibince - intihabedilir. 
Bu idare memuru tarafından vize ve tasdik edil
medikçe Meclis veznasinden hiçbir para kabili 
tediye olamaz. Şu halde Meclis bütçesinin tan
zim ve idaresi hususu Meclisin itimadederek 
intihabettiği arkadaşlarından üç zata tevdi edil
miştir. Heyeti Umumiyeye karşı mesul olacak 

bunlardır. Kontrol vazifesini ifa edenler de 
bunlardır. Bunlar üzerinde ayrıca bir kontrolör 
tesisi doğru olamaz. Çünkü Mebus, Mebusun 
vazifesini hiçbir vakit kontrol edemez. Mebus
lar memur değildirler. Bu vazifeyi ifa eden me
buslar yalnız nezaret ile mükelleftirler. Onları 
memur gibi kıyas ederek onların üzerinde ayrıca 
bir Divanı Muhasebat teşkili hiçbir parlâmento
da yoktur. Şimdiye kadar bu gerek İstanbul 
Meclisinde ve gerekse bu Mecliste yapılmamıştır. 
Aynı zamnda bu Nizamnamei Dahilînin heyeti 
umumiyesi Meclisi Âliniz tarafından kabul edil
memiştir. Teamülen devam ediyor. Nizamna
mei Dahilî Encümeni bu Meclis için ayrıca bir 
Nizamnamei Dahilî yapsın, Heyeti Âliniz de 
bunu tasdik etsin. Bu Nizamnamei Dahilînin 
hiçbir maddesi tasdik edilmediği halde bir mad
desinin, mevcut teamüle muhalif olarak tatbikı-
na kalkışmak bilmem ne dereceye kadar doğru 
olabilir? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Nizamnamei Dahilînin heyeti umumiyesi caridir. 

ASAF B. (Devamla) — Kabul edilmemiş
tir. Aynı zamanda bendeniz yenisinin yapılma
sını teklif ediyorum. 

Efendim bir de bu tadilâtın kabiliyeti tat-
bikiyesi yoktur. Meclis tatil edildiği zaman ida
re memurları burada ifayı vazife ederler. Tet
kik Encümeni tatil esnasında burada kalıp va
zifesini... 

NECİP B. (Mardin) — Meclisin tatili mev-
zuubahsolamaz. (Varit değildir sesleri) 

ASAF B. (Devamla) — Meclis karar ve
rirse o da olur. Sonra 160 ncı madde Tetkiki 
Hesabat Encümeninin vazifesini gösteriyor. 
160 ncı maddede her içtima ihtidasında âzası 
şubelerden intihabolunacak beş kişilik Tetkiki 
Hesabat Encümeni Heyeti Umumiyece kabul 
edilen Meclis bütçesinin tatbikma nezaret ile 
mükelleftir» diyor. Bu nezaretten maksat, her 
vakit nezaret edebilir. Âdeta Maliye müfettişi 
vaziyetindedir. Her vakit giderler, muhasebe 
kalemini teftiş ederler. Sene nihayetinde hesa-
batı tetkik ederler, hesabı katîyi yaparlar, ra
porlarını ihzar ederler. Heyeti idare kontrolör 
vazifesini suiistimal etmiş ise bunu Heyeti Umu
miyeye arz ederler. Eğer bu kabul edilecek 
olursa mebusluk kalmaz. Biz hiçbir zaman mu
hasebe memuru değiliz. Heyeti Celilenizin mu
temedi isek vazifemizi ifa ederiz. Vazifemizi 
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suiistimal edersek Heyeti Celile hükmünü ve
rir. Aynı zamanda Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
neticesine kadar bunun tehirini de rica ediyo
rum. Nasıl tensip buyurursanız öyle yapınız. 
Biz mebusuz; memur değiliz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (ıBozok) — Efen
dim idare memurları Reisin reyini aldıktan 
sonra Meclislin bütçesini yaparlar. Bu bütçe 
Meclisi Âlinize gelir. Fasıl, fasıl madde, madde 
tetkik edilir. Neticede kabul ve tasdik olunarak 
idareye verilir. Meclisi Âlinin tasdikına ikti
ran eden Meclis bütçesinin tatbiki için Meclis
ten müntehap iki arkadaş hesabatm tesviye
sine memur olur. Bendenize göre her sene bu 
Meclis bütçesinin tatbikma nezaret etmek için 
beş kişiden mürekkep bir encümen intihabe-
dilir. Bu encümenin vazifesi; Meclisin tasdik 
edip de verdiği tahsisat yerli yerine sarf edi
liyor mu? Sarfiyat, tahsisat miktarını müteca
viz midir? Bu tahsisatın maddelerine ait evra
kı müsbite var mıdır? Yok mudur? İşte budur. 
Yoksa tesvtiyei hesabata memur olan idare me
murlarını vazifesini elinden alarak Meclisin 
verdiği bütçede tahsisat fazla mıdır? Noksan 
mi'dıır; yoksa şu tahsisat şuraya verilmesi lâ-
zımgelirken Meclis yanlış mı vermiştir acaıba? 
Bu noktalardan mıdır vazifesi? Bendenize ka
lırsa nizamname sarihtir. Nizamnamede «Her 
içtima senesi ihtidasında azadan şubelerce in-
tihabedilecek beş kişilik Tetkiki Hesabat En
cümeni; Heyeti Umumiyeie kabul edilen Mec
lis bütçesinin tatbikma nezaret eder» diyor. 
Demek ki, başkası tarafından tatbik ediliyor. 
Bunlar da usul üzere tatbik ediliyor mu, edil
miyor mu? Ona ıbakacak. Vazife muayyen, mad
de sarihtir; tavzihe hacet yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) —Yani?.. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Yani 

Nizamnamei Dahilînin o maddesini tefsire lü
zum ve ihtiyaç yoktur. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim Süleyman 
Sırrı Beyefendinin izahatına bendeniz de işti-
tirak ediyorum. Madde sarihtir. Maddede de
niyor ki, «Tetkiki Hesabat Encümeninin vazi
fesi, bunun tatbikma nezaret ve sene nihaye
tinde hesabatı tetkik edip Meclisi Âliye arz 
etmektir» Mesele budur. Ve heyetin vazifesi 
'budur. On beş seneden beri bu madde kabul 
olunmuş ve bugüne kadar da Meclisi Âlinizde 

muamele bu suretle cereyan etmiştir. Binaena
leyh bu madde muhtacı tefsir değildir, vazıh
tır. Gerçi rüfekayı muhteremeden her hangi 
birisi bu maddeye «Heyetin âmiri ita olmasına 
dair ıbir fıkra ilâvesi» diye bir teklifte buluna
cak olursa o, ayrıca müzakere olunacak bir 
meseledir. Binaenaleyh ibunun için tefsire ma
hal yoktur. Maddenin aynen cereyan eden mu
amele 'dairesinde kalmasını teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi
ler bendenizce de madde sarihtir. Sarih olduğu 
gerek Nizamname Dâhili Encümeninin kabul 
ettiği şekilde ve gerekse İsparta Mebusu Muh
teremi Mükerrem Beyin izahatlarında zahir
dir. 160 ncı maddede görüyoruz. «Meclis büt
çesinin tatbikma nezaret» diyor, Divanı Mu
hasebatın sair hidematı umumiyei Devlet için 
yapmış olduğu kablessarf vize muamelesini, 
Meclisi Âliniz kendi sarfiyatı için tatbik et
memek hususunu kabul etmemiş. Bunun Meclis 
hesabatı için de cari olması esbabını kabul 
etmiş; fakat bunu Divanı Muhasebata vermi-
yerek içinden tetkiki Hesabat namiyle ayırdı
ğı ıbir encümene vermiştir. Binaenaleyh bu 
mesele basittir. Meclisi Âlinizin sarfiyatının 
sair sarfiyatı Devletin müstenidolduğu usulü 
muhasebe esasından, vize esasından hariç kal
ması katiyen caiz değildir. Binaenaleyh Mec
liste iki heyet vardır. Binisi Tetkiki Hesabat 
Heyetidir. Diğeri İdare Heyetidir. İdare Heye
tiyle Tetkiki Hesabat Heyetinin masarifi kab
lessarf vize etmelerinde hiçbir fark yoktur. 
İdare Heyeti vazifesine devam eder. Asaf Be
yefendinin bir noktai nazar iraesi de doğru de
ğildir. Binaenaleyh bendenizce bu madde sa
rihtir. Meclis bütçesinin tatbikma nezaret de
mek; Divanı Muhasebatın sair muamelâtı Dev
let gibi yaptığı vize muamelesini Meclis Büt
çesinde de yapması demektir. Bu bapta bir 
takrir verdim, kabulünü istirham ederim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim 
Asaf Beyefendi arkadaşımız buyurdular ki, 
«Biz hesap memuru değiliz» Bendeniz öyle bir-
şey söylemedim, zanederim. Heyeti Celilenizin 
malûmudur M, (bütçenin safahatı muhtelifesi 
vardır. Bütçe evvelâ tanzim ve ihzar olunur. 
Sonra tetkik ve tasdik olunur. Sonra mevkii 
icraya vaz'olunur. Sonra icrası murakabe olu
nur. Sonra hesabatı alınır. Heyeti İdare büt-
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cenin ihzar ve tanzimine memur edilmiştir. 
•Aynı zamanda «tatbikına, yani icrasına memur 
edilmiştir. Fakat Tetkiki Hesabat Encümeni 
de o sarfiyatın kavanin ve nizamat ve mukar-
rerata mutabık olup olmadığını; bütçede mu-
hassasatı olup olmadığını murakabe ile mükel
leftir. Sonra Sırrı Bey ve Feridun Fikri Bey 
arkadaşlarımız buyurdular ki : «Madde sarih
tir». Fakat bu sarahate muhalif bir teamül 
vardır. Onu bidayeten arz ettim. Bu on beş 
senelik teamüle ve nizamnamenin şu sarahati-
ne karşı bir karar ittihazını teklif ettim. Ben
deniz şimdiye kadar bu meseleye mütedair mu-
melât nizamnamede yoktur demedim. Nizamna
meden vâzıhan ve saraihaten mâna çıkıyor. 
Fakat bu sarahatte teamül olduğunu arz et
tim. Bu noktadan bir karar ittihaz edilmesini 
rica ediyorum. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ REŞAD B. (Saruhan) — Efendim İdare 
memurlarından Asaf Bey biraderimiz; şimdi
ye kadar böyle Meclis bütçesi üzerinde kables-
sarf vize .muamelesinin tatbik edilmediğinden 
balhis buyuruyorlar. Meclis bütçesinin kables-
sanf tatbikatına yine Meclisçe şimdiye kadar 
nezaret edilememesi bundan sonra da böyle 
muamele yapılmasını tazammun edemez. Eğer 
bu yolda muamele yapılmış ise katiyen yolsuz
dur. Millet namına alınan ve millet namına sarf 
edilen velev bir para olsun ve sârifi kim olursa 
olsun; Meclis «olsun, Reis olsun, Reisicumhur 
olsun, Hükümdar olsun, mutlaka milletin mura
kabesine tâbidir. Şimdiye kadar bunun yapıl
maması doğru değildir. Mutlaka murakabe lâ
zımdır. Bu mecHsimdzin bütçesinde dahi bâzı 
israfat vardır. E'zcümle kırtasi muamelâtta, 
matbaa işlerinde; matbaa işleriyle meşgul olan 
arkadaşlarımızın tetkikatına göre müthiş suret
te israfat vardır. Masarif atı ıkablessarf muraka
be etmek lâzımdır. Bundan hiç kimse vareste 
kalamaz. Binaenaleyh Mükerrem. Bey biraderi
mizin tekliflerinin bilâ tereddüt kabul edilme
sini teklif ederim. Bu; hakkı millettir. ('Kabul 
sadaları) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim bendeniz Feridun Fikri Bey biradej imizin 
pek tabiî ve mantıkî olan kanun mevaddı hak
kındaki telâfkkiyatiindan fazla birşey söyliyecek 
değilim. Asaf Bey biraderimiz dediler ki, biz 

de mebusuz ve .154 ncü maddede bizim, yani 
idare memurlarının bütçenin' tatbikına, masari
fin tesviyesine nezaret edeceği sarahati vardır. 
Bu sarahat kâfidir, Biz bunu re'sen, müstakil-
len sarf ve tasdik ederiz. Halbuki diğerleri, ya
ni Tetkiki Hesabat Encümeni azaları tatbikına 
nezaret edebilirler «dedi. Zaten Meclis bütçesi
nin tatbikına nezaret kablessarf olur. Zaten 
bütçenin tatbikına nezaret etmek, bütçede ma
sarif olarak vaz'olunan mekadirin zaman ve su
reti sarfını tesbit eder bir bakıştır. 154 ncü 
madde bir bakış, bir tetkik işidir. 154 ncü 
maddede tesviye tâbiri kullanılmıştır. Bu tedi
ye mukabilindedir. Yedden bed eda mukabili
dir. Nezaret mutlak ve daha şâmildir. Binaena
leyh, bu tarzı telâkki Feridun Fikri Bey birade
rimizin tarzı telâkkisidir. Esasen 160 ncı mad
de J54 ncü maddeden muahhar olmasına göre 
eğer bu iki madde yekdiğerline benziyor, birbi
rini takyidediyorsa muahhar maddenin mu
kaddem maddeyi takyidetmesi icabeder. Bu, 
bir maddei hukukiye ve kanuniyedir. Bundan 
da anlaşılıyor ki, 154 ncü maddeyi 160 ncı mad
de takyidetmiştir. Tetkiki Hesabat Encümeni 
nin nezaret ve salâhiyeti âmme ve müessiresi 
öteki madde üzerine şâmildir. Bir nokta daha 
söylemişlerdi. Diyorlardı ki, biz de mebusuz, 
bir huhasebe memuru derecesinde telâkki ©di
lemeyiz. Hiç şüphesiz aramızdan kemali hür
metle intihabettiğiımiz İdare memurlarına iti
madımız berkemaldir. İtimat ve ademitimat me
selesi değildir. Meclis dâhilinde, Meclis ihtiya-
catı için millet kesesinden sarf edilecek paranın 
millet kesesinden Meclis haricindeki müessese
den daha fazla bir para sarf edemiyeeek şekilde 
mukâyyedolması lâzımgelir. Meclisin millete 
karşı celbi hürmet ve itimat için 'gösterdiği bir 
takayyüttür. Birinci Meclis tarafından bir ka
rarı mahsusla makbuliyeti kabul edilmiş Nizam-
namei Dahilîmizin ahkâmiylb müeyyittir. Bunu 
bu suretle telâkki etmemeleri lâzımgelirdi. Fe
ridun Fikri Bey biraderimiz maddenin sarih ve 
vazıh olduğunu, bizim tefsir ve tavzihden va
reste olacak kadar sarih olduğunu söylediler. 
Bu cidden böyledir. Ancak anlıyorum ki, ara
mızdan hürmet ve itimat ile dntihabettiğimiz 
İdare memurlarımız bunu böyle anlamıyorlar. 
Onların anlamaması şu maddenin bu mecliste 
tefsiri için bir sebebi yegânedir. Bir sebebi kâfi
dir. Onun için her halde tavzihini teklif ediyo-
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rum. Bunun için bir arkadaşımla (beraber terti-
bettiğim takriri takdim ediyorum. 

RAUF B. (istanbul) — Efendim muhalif 
iki noktayı tevfik etmenin ihtimali var mıdır, 
yok mudur? Bu no'ktai nazardan Heyeti Aliye-
nize mâruzâtta bulunacağım. Bendeniz Birinci 
Büyük Millet Meclisinde Riyasetisamiye vazife
sini ifa şerefiyle mübahi bulunduğum sıralar
da Divanı Riyasette bu mesai ile meşgul oldum. 
Bu vesile ile de ufak 'bir tecrübem vardır. Asaf 
Beyefendinin Heyeti Âliyenize maruzatından 
hâsıl ettiğim kanaat, bu murakabenin bu şe
kilde Meclisi Âliye 'arzını kendileri için bir 
ademiitimat tarzında telâkki buyurdular. Ve 
bundan mütehassis oldular. Halbuki bu tarzda 
mütehassis olmak şekli yoktur kanaatindeyim. 
Bunu icabettirecek bir vaziyet, bir şekil yoktur. 
Nizamnamei Dahilînin şimdiye kadar Meclisi 
Âlinin ikarariyle ilga edilmiyen mevaddmda sa
rahati kâfiye görülüyor. Bir idare heyeti var
dır. Ve intihap ile yapılmıştır ve şayanı itimat
tır vize muamelesini şimdiye kadar yapıyor
muş. Bundan sonra yapmalı mıdır, yapmamalı 
mıdır? Meselesi mevzuubahsolmuş; bir mazbata 
yapılmış.. Mazbatada lüzumlu görüyorlar. Ade-
miMimat i'hsais etmemek şartiyle diyorum ki, 
buna lüzum vardır. Çünkü efendiler bizim bu
lunduğumuz zamanda da Meclisi ÂH encümen
lerinin içtimai için b1! bina dâhilinde kâfi oda 
yoktu. Müstaceliyetle bir bina inşasına lüzum 
görüldü ve Meclisin yanındaki bugünkü kü
tüphane ve diğer odaları ihtiva eder, binanın 
karan o zaman alındı. Müstacelen bu hizmeti! 
ifa edecek bir bina inşasına karar verildi ve 
bendeniz de îcra Vekilleri Riyasetine o zaman 
intihabedi'ldim ve ayrıldım ve idare memurları
nın bir kısmı mezuniyet aldı ve bir zat burada 
kaldı. Ne ise.. Bu bina inşa edildi. Efendiler ha
kikaten iyi bir murakabeye tabi olmuş olsaydı 
böyle bina olmazdı. Gözümüzün önündedir ve 
halen de öyle duruyor. Demek ki, Devlet ida
resinde milletin vergisiyle toplanan mâlı mirî 
tâbir ettiğimiz Hazinei milletin sar fiyatında, 
Mecis olsun, vali olsun her ne kadar gayrime-
sul makam ve memuriyette bulunursa bulunsun, 
sarfiyatı behemahal kontrol edilmelidir. Bun
dan hiçbir kimsenin ne kadar şayanı itimat olur
sa olsun kendi nefsine bir ademiitimat telâkki 
etmesi doğru olamaz. Her umurumuzda, her işte 
teftiş ve murakabe esas olmalıdır. Çünkü lâ-

yuhti değiliz. Bunu kabul edince hiçbir zaman 
bir şahsa veya bir heyete karşı ademiitimat mâ
nasını .tazammun etmez. Misal olarak bir nok
tayı arz eedceğim. Matbuattan anladım İd, He
yeti Vekilenin bir memurun nasp ve tâyininde 
ittihaz ettiği nasp kaırarı, Heyeti Vekilenin me
suliyetini mucibolacakmış. Meclisi Âlinin encü
meninde tezekkür edilmiş bendeniz de dâhil bu
lunduğum Heyeti Vekilenin memur tâyininde 
bütçede tahsisat olmadığından fazla sarfiyata 
meydan vermişiz. Efendiler kemali iftiharla arz 
ederim ki, bu hükmü eğer hakkımda verirseniz 
iftiihar ederim. (Tabiî vereceğiz, sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Rauf Be
yefendi biz verecek değiliz. Mahkeme verecek. 

RAÎF B. (Devamla) — Her nereden zuhur 
ederse etsin hatamız tebellür ederse kemali sa
mimiyetle hüsnükabul edeceğiz ve böyle bir ha
tanın tebellüründen memleket ve millete hayır 
olacağına kaanüm. (Bravo sadaları) Bu itibarla 
bu mesele iki şekilde mevzuubahsölabilir. Mec
lisi Âlimin/ intihabettiği idare memurları her za
man şayanı itimattır. Ve haklarında hürmet ça
yı gir olan arkadaşlarımızdır. Bir de Tetkiki He-
sabat Encümeni vardır. Bunların vizesinde hiç
bir mahzur yoktur ve ademiitimat telâkki edil
memelidir. İsterse düşünebilir. Her sarfiyattan 
evvel vize edebilir. İsterse lüzum gördüğü her. 
anda meseleye vaziyed eder. Teftiş ve muraka
be her halde lâzımdır. Ademiitimat addedüme-
mel'idir. En salim tarik mâlı mirîyi sarfta en 
yüksek iktisadiyatımızı hangisi temin ediyorsa 
onu tatbik etmektir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Rauf 
Bey mâb mirî değil Cumhur malı. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
geçen senelerin hesabatını Dîvanı Riyaset Mec
lisi Âlinize sevk ettiği zaman bu ne gibi safa
hat geçirmiştir ve neler görülmüştür'? Şimdiye 
kadar hangi1 şey için münakaşa yapılmıştır ve 
hangi şey münakaşa ile yapılmamıştır? Bittabi 
bunu arz edeceğiz. Binaenaleyh şimdiye kadar 
söz söyliyen arkadaşlarımızın mütalâatını hula
sa edeyim : Böyle müfredat üzerine murakabe 
meselesi haricolduğu halde Umumi bir murakat-
be esası bu dakikaya kadar mevcuttur ve bu 
mevcuttu. Yalnız vereceğiniz karan her ne su
retle verirseniz veriniz, tasrîhan vermenizi rica 
ederim. Eğer müfredat veçhile murakabeyi arzu 
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ediyorsanız yegân yegân heyeti hesabiyenih 
elinden geçsin veyahut fasıl üzerine hesabını 
yapsın. 

Malûmuâlileridir ki, bir bütçe Heyeti Âli-
yeden çıktığı zamıan onların fasılları üzerinde 
topyekûn olarak vize muamelesi yapılır. Mese
lâ harcırah faslın'a on bin, yirmi bin, elli bin ku
ruş sarf etmek lâzı'mgelür. Divan bunun üzerine 
hesabederek vize yapar. Bunda bizim heyeti he-
sabiycnin yapacağı şey yoktur. Bir de her daL 

kika yapılacak masarifat için murakabe vazi
yeti vardır. Onun için her hangi şekilde karar 
vereceksek bu şekli kalem kalem tesbi't buyu
runuz ki, ilerde yine idare ile böyle ahenksizlik 
husule gelmesin. Yalnız arz edeceğim cihet, ge
çen seneki hesapta suiistimal varmı, yek mu1? 
Bu mesele hesabatm Heyeti Celileye arzı vak
tinde tecel'lü edecek meseledendir. Geçen senle 
bu hesaba bakılmamış da bu sene nazarı itiba
ra alınmış değildir; birisi bu. Diğeri de teamül
dür. Ben teamülün bâtıl olduğunu arkadaşım
dan yeni işittim. Bilmiyorum teamülün bâtıl1 ol
duğuna dair bir nazariyatı hukukiye var mıdır? 
Bunu da hukukçu arkadaşlarımdan anlamak is
terim. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim bendeniz-
ce bu meselede vazıh ve salim bir neticeye var
mak için usulü malî hakkında muayyen olan 
esasa tebaiyet etmemiz lâzımdır. 

Efendim rnalûmuâliniz su veri muhtelife ile 
cibayet edilen varidat; Hazineye geldikten; son
ra onun tarzı sarfı muayyen bir bütçe usulüne 
tabidir. Bütçeyi Meclisi millî yapar, tanzim ve 
tasdik eder. Ondan sonra tarzı sarfını âmiri ita 
olan zat veya makam emreder. Yalnız âmiri 
itanın bütçe mucibince yapılmasını1 emrettiği 
sarfiyatın bütçeye ve Meclisi Millînin kararma 
tevafuk edip etmediğini kablessarf Divanı Mu
hasebat - Meclisten.' gayrı diğer sarfiyatı kaste
diyorum - vize edecektir ve sarfiyatın vukuun
dan sonra dahi senenin bütün hesabatı zanne
derim kaitî hesap namı altında olan bir usul 
dairesinde 'badassarf dahi nazarı tetkik ve mura
kabeden geçer. Nizamnamenin 160 ncı madde
sinde Meclisteki usulü sarf hakkında foastedilmiş 
olan kaide, bu usulü muhasebenin kaidei umu-
miyesi dâhilinde bir usulden ibarettir. Meclise 
malhsus bir vaz'ı istisna mevcut değil. Binaen
aleyh mesele esasen mahlûld'ür. Müzakereye değ
mez. (Bravo sesleri) Bizim Divanı Muhasebatı

mız, Meclisin Divanı Muhasebatı 160 ncı mad
dede izaih edilmiş olan Meclisin Tetkiki Hesabat 
Encümenidir. Bizim âmiri itamız Meclis Divanı 
Muhasebatıdır. Bizim âmiri itamız Meclisçe yi
ne usulü mahsusa intıbaen intihabedikniş İda
re Heyetidir. Bütçe bu Meclisten tasdik olunur. 
Binaenaleyh bu Meclisin tasdik ettiği bütçenin 
ahkâmı mahsusasma muvafık surette sarfiyat 
yapmakla mükellef olan İdare Heyeti; bu sarfi
yatı yapmadan evvel, Tetkiki Hesalbata me
mur olan yani Meclisin sarfiyatını tetkika. me
mur ve Divanı Muhasebat makamına kaim olan' 
ıbeş kişilik Tetkiki Hesabat Encümenine arz 
eder. Bütçe muvafık mıdır, değil midir? İdare
nin yapacağı sarfiyat bu noktai nazardan oraca 
tetkik ve tasdik edildikten sonra sarf olunur. 

©ir vekâletin veya her hangi bir memurun 
tahisatınm âmiri itasını bütçeye tevafuk ettiği 
halde Divanı Muhasebat şu veya bu zan dâhi
linde veyahut bütçeye tevafuk etmediği zan 
ve telâkkisi ile tadil 'ötmesi caiz olmadığı gibi 
bizim reylerimizi hamil lollan İdare Heyetimi
zin de Meclis namına yapacağı sarfiyatın tefer
ruatına kezalik bu beş kişilik encümen hiçbir 
vakit müdahale ©demez. 'Müdahale edecek olur
sa o 'vakit hususatı ibraiyede T>ir kaidei külliye 
olan istiklâli fikir ve icra kudreti duçarı 
velimolur. Binaenaleyh bu esasından doğru de
lildir. !Bu esasından kabili kabul bir şey de
ğildir. 

Binaenaleyh zannı âcizanemce 160 ncı madde
de gösterilen Ibeş kişilik Tetkiki Hesabat En
cümenini doğrudan doğruya diğer hususatm 
sarfiyatındaki Divanı Muhasebatın vizesi tar
zında bir tarz addedersek İdare Heyetimizin de 
zaten bir âmiri ita olması muhakkaktır. Mesele 
esasından halledilmiş olur. Yalnız Tetkiki He-
sabatın yapacağı diğer bir ikinci vazife var
dır. Divanı Muhasebat nasıl hatırımda yok, 
üç ayda mı, altı ayda mı? Nasıl hesabat yapar da 
Meclise verirse o suretle beş kişilik encümen dah
ili bu hesapları yapmalıdır, sene nihayetinde 
alelusul sarfiyat vukubulduktan Sonra onların 
vesaiki lâzimesini tetkik ederek usulüne muvafık 
ve kavaidi Devlette mevcut usulü sarf için taay
yün eden usulüne tevfikan sarfiyatın yapıldı
ğını bir daha tetkik eder ve bu suretle katî 
hesabatını Meclis Heyeti TJnıunıiyesine arz eder 
ve mesele kendi kendine hallolunur. Binaen-
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aleyh şimdi, takrirle de arız edeceğim veçhile 
Nizamnamenin 160 ncı maddesinde Tetkiki Hesa-
bat Encümeninin vazifesini Devletin diğer husu-
sattaki sarfiyatına dair Divanı Muhasebatın vi
zesi muamelesi gilbi telâkki ve kabul edersek 
mesele esasından münhaldir. Ne o mazbata ile 
arz olunan şeyi kabul etmeye ve ne de uzun 
nzadıya tefsir etmeye hacet yoktur. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Za
ten mazbata o mealdedir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Nizamnamei Dahilî Encü

meninin mazbatasının reya vaz'mı teklif ederim. 
Antalya 

Ahmed Saki 

Riyaseti 'Celileye 
Müzakere kâfidir. Takrirlerin reye vaz'mı 

teklif ederim. 
Karesi 

ATİ Şuuri 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetini reyi 
âlinize vaz'edeceğim^ 'Kalbul 'buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini reyi âlilerine vaz 'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kalbul edil
miştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bomdk) — Reis Bey 
bendeniz takririmi geri alıyorum. İade ediniz 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
(Meclis Bütçesinin tatbikine nezaret) demek 

Meclis Bütçesine vaz'edilen tahsisatın kaibles-
sarf lüzumu sarfına nezaret ederek ihtiyacı ev
rakı müsbite üzerinden tetkik, yani kablessarf 
murakabe demek olacağı sarih ve tabiîdir. Bina
enaleyh Tetkiki Hesaibat Encümeninin tetkikata 
kablessarf dahi mezun bulunduğunu kabulünü 
teklif ederiz. 

Saruhan Karesi 
Reşad Aihmed Süreyya 

Karesi 
Ali Şuuri 

Riyaseti Celileye 

Nizamnamei Dahilînin 160 ncı maddesi sa
rihtir. «Meclis Bütçesinin tatbikine nezaret» den
mektedir ve bu da Divanı Muhasebatın devairi 
umumiyei Hükümette yaptığı vize muamelesi-

I nin Meclis Bütçesi için Tetkiki Hesaibat Encü
menine tevdii demektir. Binaenaleyh Tetkiki 
Hesaibat Encümeninin Meclise ait masarifi kab-
lelicra vize etlmesi Hazımdır. Bu suretle ittihazı 
karar »olunmasını teklif ederim. 

Dersim 
Feridun Fikrî" 

RECEB B. (Kütahya) •— Bendenizin de bir 
takririm var. Takdim ediyorum. 

ALÎ iSÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — Tak
rirlerin her ikisi de encümenin maızbatasiyle te-
f afuk ediyor. 

Riyaseti Celileye 
Mâruzâtı şifahiyemden de anlaşılacağı üzere 

Nizamnamenin 160 ncı maddesindeki Tetkiki 
Hesabat Encümeni sarfiyatı salrei Devlette Di
vanı Muhasebatın vazifesi ne ise o vazife ile 
mükelleftir. Bu esasın kabulü takdirinde diğer 
telâkkiyata lüzum kalmaz. Bu suretle kabulünü 
teklif eylerim. 

Kütahya 
Receb 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Zaten Nizamnamei Dahilî Encümeninin mazba
tası da öyle. 

REİS — Efendim takrirlerin meali hepsi 
de mazbatanın mealinin aynıdır. Onun için 
tensip buyıırulursa mazbatayı reyi âlinize arz 
edeyim. 

RECEB B. (Kütahya) — Müsaade buyuru
nuz, farklıdır efendim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reis Be
yefendi sonra müfredat üzerine tetkik ederiz. 

REİS — Mazbatada aynı fikir teklif olunu
yor. Murakaba vize demektir. (E?ıcümen na
mına murakabe) deniyor. Murakabeyi nasıl 
yapacak? Zaten vize suretiyle murakabe ya
pacaktır. Tasdik, murakabe ne ile ispat edilir? 
Vize ile ispat edilir. O halde efendim Nizamna
mei Dahilî Encümeninin mazbatasını reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

5. — Orta tedrisat muallimlen hakkında 
(1/264) numaralı kanun lâyihası ve Maarif En
cümeni mazbatası 
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REİS — Efendim orta tedrisat muallimleri 
hakkındaki kanun lâyihasını müzakere edece
ğiz. 

10 . 4 . 1339 

T.B.M.M. Riyaseti Celilesine 
Muallimlerin refah ve saadetlerinin temini 

ve vazaifinin tesbiti zımnında tanzim ve İcra 
Vekileri Heyetinin 10 . 4 . 1339 tarihli içtima-
mda kabul edilen kanun lâyibasiyle esbabı mu-
cibeyi havi tezkere sureti musaddakası leffen 
takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle netice
sinin işarına müsaadei Devletlerini istirham 
ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Eslbabı Mucibe lâyihası 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 

Memleketimizde şimdiye kadar muallimlik 
bir mesleki mahsus halinde tessüs edeme
miştir. Mekteplerden mezun olan veya olmı-
yan birçok kimseler keyfemettefak muallimli
ğe intihabedilmekte ve bunlar diğer bir mes-
leke intisap ile tevsii maişet edeceklerine kaani 
olurolmaz muallimliği terk etmektedirler. Mem
leketin terakkıyatı âtiyesi, maddi ve mânevi 
inkişafatı, hasılı bütün hayatı saadetiyle en 
ziyade alâkadar olan bu meslekin sevk ve tesa-
ıdüfe terk edilmesi milletimizi terakkiden mah
rum bırakan sebeplerden en mühimmidir. 

İşte bu mehaziri ortadan kaldırmak, vata
nın tealii irfanına birçok senelerden beri çalış
makta olan muallimleri sunufu memurinin en 
aşağı tabakası halinde addolunmaktan çıkar
mak, -aynı zamanda müfettişlerini mümkün ol
duğu kadar tevsi etmek için merbut kanun lâ
yihasının tanzimine lüzum görülmüştür. Mem
leketimizde zaman zaman arzu edildiği halde 
vücuda getirilmesi her nasılsa şimdiye kadar 
mümkün olamamış olan bu kanunun süratle 
intaç ve kabulü esbabının istikmajini memle
ketin tealii irfan ve saadeti namına rica ede
rim efendim. 31 Mart 1339 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

Maarif Encümeninin esbabı mucibe mazbatası 
Riyaseti Gelileye 

Orta tedrisat muallimleri hakkındaki ka
nun lâyihası encümenimizce tetkik ve müzake

re olundu. Muallimliği bir mesleki mahsus 
halinde teslbit ve ona göre vazife ve hakları 
tâyin eden bu kanunun heyeti umumiyesi ve 
istihdaf ettiği maksat çok muvafık görüldüğü 
gibi memleketin uzvu talimini ehliyeti haki
kiye ile teçhiz hususunda vaz'edilen kuyud da 
elzem ve zaruri telâkki edilmiştir. Filhakika 
kanunun 4, >5, 6 ve 7 nc'i 'maddeleri okuyup yaz
mak bilen herkesin muallimlik meslekine dâhil 
olmasına ve ıbu suretle terbiye ve tedris usulle
rine 'bigâne bâzı kimselerin genç ruh ve fikir
ler üzerinde yıkıcı tesirler yapmasına mâni 
'olmaktadır. Memleket gençliğine şuurlu bir 
iman ve fazilet telkin, genç dimağları hakiıki 
bir ilim ile teçhiz, ruhları sağlam bir irade 
ile takviye etmek vazifesini deruihde eden uzvu 
talimin esaslı bir fazilet ve ihtisas ile mütehal-
M'k ve ımüceihhez olması lâzımdır. Bu lüzum 
şuradan buradan toplanan anasır ile temin edi
lemez. Aynı zamanda bu gibi kuyut ve şurut 
içinde muallimlik meslekine girebilecek olan 
zevatı da vazifelerini ifa ederken itminan ve 
refaha mazhar etmek zaruridir. Aksi takdir
de frirçok tereddütlerin, endişelerin mevlûdu 
olacak zaıflar içinde bu kudsi ve hayati vazife 
yapılamaz. Kanunun 13, 14, 15 nci 'maddeleri 
muallimleri çok lâyık oldukları bir maaşa sa-
hibeylediği gibi 17, 18, 19 ncu maddeleri de 
muallimlerin azil ve tecziyesini şahsi .kararların 
haksız tesirlerinden kurtarmış ve emniyetbahş 
bir usulü salim vaz'etmiştir. 

İstikbali ihzar ve temin etmek gibi büyük 
bir vazife ve hizmet yapan .muallimlere bâzı 
testtıilâtm gösterilmesi 'bir saikı teşvik olacağın
dan kanunun 22, 23, 24 ve 25 nci maddeleri 
müfid ve muvafık görülmüştür. 

Muallimler hakkında daima kıymettar bir 
teveccüh ve alâka ibraz buyuran Meclisi Âli
nin ıbu kanunu memnuniyetle telâkki edeceği 
ümidini izhar ve müstacelen müzakere edilme
sini rica eyleriz. 

Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İstanbul Saruhan 

Vasıf 

Kâtip 
Karahisarı Sahib 

İzzet Ulvi 
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Hükümetin teklifi 

Orta tedrisat muallimleri kanun lâyihası 

Madde 1. — Muallimlik menafii umumiye-
ye ait Mdemattan tamimi terbiye ve maarif 
vazifesini ihtiva eden müstakil ve sramf ve de-
reeata munkasem bir meslekî mahsustur. 

Madde 2. — Muallimler menşelerine ve bu
lundukları mektebin derecesine göre üç kısma 
ayrılırlar : 

1. Yüksek tedrisat mualimleri, 
2. Orta tedrisat mualimleri, 
3. tik tedrisat mualimleri. 
Bu .sınıfların fevkinde olan darülfünun mü-

derrisleriyle yüksek ve ilk tedrisat muallimle
rinin evsaf ve şeraiti diğer nizamnamelere tâ
bidir. 

Orta tedrisat mualimlerinin menşei ve su
reti tâyinleri, 

Madde 3. — Orta tedrisat mektepleri ile da
rülmuallimîn ve darülmuallimat muallimleri, 
darülfünun, darülmuallimîn ve darülmuallima-
tı âliye ve yüksek ihtisas mektepleri mezun
larından intihabolunur. 

Madde 4. — Darülmuallimîn ve darülmual-
lımatı âliye mezunları vekâletçe tensibedilecek 
mekteplerde lâakal bir sene.tatbikat (staj) gö
receklerdir. Bu müddet zarfındaki dereeei me
sai ve kabiliyetlerine nazaran muallimlik ede-
/bilmek hususunda haizi salâhiyet bulundukları, 
mektep heyeti talimiyesinin raporu ve maarif 
müdüriyetinin tasdiki ile sabit olduğu takdir
de kendilerine muallim unvanı verilir, Tat
bikat müddetini ikmal etmemiş olan namzetler 
muallim muavini addolunurlar. 

Madde 5. — Mualimlik meslekine girmek 
için mevzu olan sinni kanuni yirmi beştir. Mu
allim namzetleri, bu sinne dâhil olmadan mu
allim sıfatını ihraz edemezler. 

Madde 6. — Darülfünun ve yüksek ihtisas 
mektepleri mezunları, orta tedrisat mekteple
rinde kendi ihtisaslarına ait bir ders zümresi
nin talimini deruhde edebilmek için evvelâ 
Türkçe, fenni terbiye, ilmî ruh, felsefe, ahlâ-
kıyat ve içtimaiyattan imtihan olacaklardır. 
Bu imtihanlarda kazananlar muallimlik mes
lekinde darülmuallimin ve darülnıuallimatı 
âliye mezunları hukukunu iktisabederler. 

Madde 7. — Darülfünun şuabatmdan veya
hut diğer yüksek ihtisas mekteplerinden me
zun olmayıp da orta tedrisat muallimliği mesle
kine dâhil olma'k istiyenlerin behemehal orta 
tedrisat şahadetnamesini haiz olması meşrut
tur. Bunlar evvelden mütehassıs oldukları şu
beden bir imtihan geçirerek muallim muavini 
sıfatını iktisabettikten sonra diğer namzetlerin 
hukukunu haiz olacaklardır. 

Madde 8. — Sanat ve terbiyei bedeniye 
dersleri talim etmek istiyenlerin Türkçeye vâ
kıf olması lâzımdır. Meslek tahsillerini bir mü
essese! âliyede ikmal etmemiş olanlar Maarif 
Vekâletinden istihsal edilmiş bir ehliyetnameyi 
haiz olmadıkça orta tedrisat mekteplerinde 
muallim olamazlar. 

Madde 9. — Yukarıki maddelerde mevzuu-
bah'solan imtihanların şeraiti ve sureti icrası 
ayrıca bir talimatname ile tâyin edilecektir. 

Muallimlerin vazaif ve iştigalâtı 

Madde 10. •— Muallimler vazife itibariyle 
sabit ve mevkut olarak iki kısma ayrılmıştır. 
Mürettep smıf derslerini deruhde eden mual
limler, sabit kısımdandır. Resim, el işleri, mu
siki, terbiyei bedeniye gibi birkaç sınıfın tev-
hidiyle talim edilmeye müsait bulunan sanat ve 
temrin dersleriyle bir hafta zarfındaki müddeti 
tedrisiyesi yedi saati geçmiyen fer'î meslek 
ve ihtisas dersleri verenler mevkut muallimler 
sınıfını teşkil ederler. Mecburi tahsili lisan 
kurlarını idare eden muallimler birinci kısım
dandır. 

Madde 11. — Sabit muallimler vekâletin 
müsaadesiyle deruhde edebilecekleri resmî ve 
hususi bir hizmeti talimiyeden başka hiçbir va
zife ile iştigal edemezler. Diğerleri bu kayıt
tan müstesnadır. 

Madde 12. — Sabit muallimler bulunduk
ları mahalde maarifi umumiyemn inkişafı ve 
terbiye ve tedrisatın ıslahı için maarif idare
leri tarafından vâki olacak teşebbüsata iştirak 
etmeye ve mektepçe kendilerine tevdi olunacak 
vaızaifi ilmiye ve idariyeyi ifaya mecburdurlar. 
Mevkut muallimler yalnız kendi derslerine 
ait vazaifle iştigal ederler. 

Maaş/at ve terakki 
Madde 13. — Muallimler, otuz sene icrayı 

tedrisat ile mükelleftirler. Sabit muallimler staj 
müddetinde bin kuruş maaş alırlar. Dördüncü 
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maddede muharrer şerait mucibince • bilfiil mu
allimlik sıfatını ihraz ettikleri tarihten itibaren 
maaşları bin üçyüz kuruşa iblâğ edilir. 

Madde 14. — Muallimlik maaşı müddeti hiz
metin yirmi birinci senesine kadar üçer ve bun
dan sonraki müdüdette ikeşer sene fasıla ile 
muntazaman üçer yüz kuruş tezayüdederek bu 
müddetin yirmi yedinci senesinde dört bin ku
ruşa baliğ olur. 

Madde 15. — Mevkuf muallimlerin maaşatı 
bin kuruştan başlıyarak her üç senede yüz ku
ruş zammolunmak suretiyle yirmi beş sene ni
hayetinde iki bin kuruşa baliğ olur. 

Madde 16. — Muallimlerin terfii maaşatı 
kıdemleriyle beraber vazifelerinin inkıtaa uğ-
ramamasiyle kaimdir. Esbabı sıhhiyeden başka 
hangi bir sebep ve mazerete müstenidolursa ol
sun kendi ihtiyariyle üç aydan ziyade açıkta ka
lan veya mezuniyet alan muallimin işsiz geçir
diği müddet kıdeminden tenzil edilir. 

Madde 17. — Bir mahalden diğerine nakle
den muallimin yolda geçirdiği zaman eyyamı 
hâliyeden addedilmez. 

Mükâfat, müca;zat 
Madde 18. — Hiçbir muallim kanunen müş

tekimi ceza olan ahval haricinde bir sebep ve 
bahane ile memuriyetinden azledilemez. 

Madde 19. — îfayı vazifeden bilâsebep im
tina, maarif veya mektep idarelerinin bihakkin 
şikâyetini davet edecek, hareket ve devamsızlık 
muallimlerin tebdil ve infisalini muciptir. Bu 
gibi esbap tahtında dört senede üç defa infisal 
eden veya tebdil olunan muallim, meslekten ih-
racedilir. 

Madde 20. — Maarif Vekâleinin esbabı ida-
riyeden dolayı açıkta bıraktığı muallim nihayet 
altı ay zarfında intihap ve tâyin olunur. 

Madde 21. — Orta tedrisat muallimleri, mes
lekî- talimiyeye intisaplarından itibaren her beş 
senede bir kere okuttukları fenne veya terbiye, 
ruhiyat ve felsefe mübahisine ait bir risale teli-
fiyle makamı vekâlete gönderirler. Gerek bu 
yoldaki telifatma ve gerek sair suretle vücuda 
getirdiği asarı ilmiye ve edebiyeye nazaran eh
liyeti sabit olan muallime, Maarif Vekâletinin 
teklifi ve Darülfünun Meclisi müderrislerinin 
karariyle müderris unvanı tevcih olunur. Eser
leri mektep programlarına ithal olunan mual
limine birinci defada bir takdirname, ikinci de
fada Maarif madalyası verilir. 
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Madde 22. — Muallimler merasim ve teşri
fatta devair müdürlerinin hukukunu haizdirler. 
-Kıdemleri fazla olan muallimler diğerlerine ta
kaddüm eder. 

Madde 23. — Bilfiil hizmeti fiiliyede bulu
nan muallim ve muallimelerin evlâdından ve
kâlete merbut ücretli mekteplerde nihari ücreti 
alınmaz. On seneden ziyade hizmet eden mual
limlerin evlâdı leylî mekteplere meccanen ka
bul olunur. 

Madde 24. — Muallimlere her dört senede 
bir kere üç ay mezuniyet verilir. Bu müddeti ec
nebi mekteplerde tetkikatı ilmiye ile geçirmek 
istiyenlere vekâletçe nakden muavenet edilir. 

Madde 25. — Orta tedrisat muallimlerinin 
Maarif Vekâletince her hangi bir vazifeye veya
hut orta tedrisat mektepleri müdüriyetine tâ
yin edilmeleri mücazdır. Mektep müdürleri bu
lundukları mektepte ihtisasları olan dersleri biz
zat deruhde ederler. Diğer bir vazifede bulu
nanlar yeniden muallimliğe avdet etmek arzu 
ettikleri takdirde ihtisasları olan şubenin en son 
terakkiyatma ait bir eserle salâhiyeti ilmiyele
rini ve tetebbularınm derecesini Maarif Vekâ
letine tasdik ettirmek mecburiyetindedirler. 

Madde 26. — Mektep müdüriyetinden başka 
bir vazife kabul eden bir muallim meslekinde 
terfi ve terakkiye aidolan hukukunu kaybeder. 

Madde 27. — İfayı vazife esnasında malûl 
olan muallimlerin tekaüt hakları üç sene sonra 
alacakları maaşa göre hesabolunur. 

Madde 28. — İfayı vazife halinde vefat eden 
muallimlerin ailelerine maaş tahsisinde kıdem
lerine altı sene zammedilir. 

Mevaddı munzamına 
Madde 2 9 / — Halihazırda müstahdem bulu

nan Sultanî, Darülmuallimîn ve darülımuallimat 
ve idadî muallimleri bu kanunun neşri tarihin
de almakta oldukları maaşatı muhafaza edecek
lerdir. 

Madde 30. — Aldıkları maaşların derecesi 
ondördüncü maddede muharrer kıdem tertibine 
göre müddeti hizmetlerinden fazla olan mual
limler müddetlerini ikmal edinceye kadar zam
mı maaşa nail olamazlar. 

Madde 31. — Kanunun neşri tarihinde al
dıkları maaşlar müddeti hizmetlerine göre dûn 
olanlar hakkında ahkâmı âtiye tatbik olunur : 

A) İşbu kanun mucibince aldıkları maaşata 
istihkak kesbetmek için geçirilmesi lâzım olan 
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'kıdem müddetini altı sone ve daha ziyade te
cavüz etmiş olanların maaşları defaten bir de
rece terfi edilir. 

B) Müddeti hizmetleri aldıkları maaşa ait 
kıdem müddetini beş sene tecavüz etmiş olanla
rın bir sene, dört sene tecavüz etmiş olanlar iki 
sene sonra zammı maaşa nail olurlar. 

C) Elyevm müstahdem bulunan muallim
lerden hizmet müddetleri aldıkları maaş dere
cesinden fazla olanlar hakkında tatbik oluna
cak muamele bir defaya münhasırdır. Teselsü-
len vukubulacak maaş, terfilerinde kanunun 
neşrine takaddüm eden hizmet müddetleri na
zarı dikkate alınmaz. 

Madde 32. — Muayyen sınıflar arasında mü-
tefavit maaş alan muallimlerin maaşları, terfi
leri zamanında haddi kanunisine iblâğ olunur. 

Madde 33. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Madde 34. — Bu kanunun tatbikine Maliye 
ve Maarif Vekâletleri memurdur. 

14 . 4 . 1339 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
(Rauf Beyefendi aslını imza Fehmi 

buyurmuşlardır) 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti V. 

Ali Fethi (Rauf Beyefendi aslını 
imza buyurmuşlardır.) 

Maliye Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
(Hasan Fehmi Beyefen- İçtimaiye Vekâleti 
di muhalif kaldıklarını Vekili 
beyan buyurmuşlardır.) (Tevfik Rüşdü Be

yefendi aslını imza 
buyurmuşlardır.) 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

Kâzım 

(Maarif Encümeninin teklifi) 
Orta tedrisat muallimler Kanunu 

Madde 1. — Muallimlik Devletin umumi hiz
metlerinden talim ve terbiye vazifesiyle mükel
lef, müstakil ve sunuf ve derecata münkasem 
bir meslektir. 

Madde 2. — Muallimler menşelerine ve bu
lundukları mektebin derecesme göre üç kısma 
ayrılır : 

1. Yüksek tedrisat muallimleri 
2. Orta tedrisat muallimleri 
3. İlk tedrisat muallimleri 

Bu sınıfların fevkinde olan darülfünun mü-
derrisleriyle yüksek ve ilk tedrisat muallimleri
nin evsaf ve şeraiti diğer nizamnamelere tâbi
dir. 

Madde 3. — Orta tedrisat mektepleri ile da
rülmuallimîn ve darülmuallimat muallimleri da
rülfünun, âli darülmuallimîn ve darülmuallimat 
ve yüksek ihtisas mektepleri mezunlarından in-
tihabolunur. 

Madde 4. — Âli Darülmuallimîn darülmual
limat mezunları vekâletçe tensibedilecek mek
teplerde bir sene muallim muavini unvaniyle 
(staj) yapacaklardır. Bu müddetin hitamında 
muallim unvanını alırlar. 

Madde 5. — Muallim unvanını alabilmek 
için yirmi yaşını ikmal etmiş ve kırkbeş yaşını 
geçirmemiş olmak lâzımdır. 

Madde 6. — Darülfünun ve yüksek ihtisa's 
mektepleri mezunları orta tedrisat mekteple
rinde kendi ihtisaslarına ait bir ders zümresi
nin talimini deruhde edebilmek işin evvel emir
de dördüncü maddede beyan olunduğu veçhile bir 
mektepte lâakal bir sene staj görmek lâzımdır. 
Muallim unvanını alabilmek için staj gördük
leri mektep meclisi muallimini tarafından mu
allimliğe kabiliyet ve ehliyetleri tasdik olun
maya ve Türkçe, fennî terbiye, felsefe ve içti
maiyattan verecekleri imtihanlarda muvaffak 
olmalarına mütevakkıftır. Âli darülmuallimîn 
ve darülmuallimat mezunlarından olup tatbikat 
göremiyenler dahi bu ahkâma tâbidir. 

Madde 7. — Darülfünun şuabatmdan veya
hut diğer yüksek ihtisas mekteplerinden mezun 
'olmayıp orta tedrisat muallimliği meslekine dâ
hil olmak istiyenlerin behemehal orta tedrisat 
şahadetnamesini haiz olması şarttır. Bunlar ev
velden mütehassıs oldukları ilim- şubesinden bir 
imtihan geçirerek muallim muavini sıfatını ikti-
sabettikten sonra altıncı madede muharrer nam
zetlerin hukukunu haiz olacaklardır. 

Madde 8. — Resim, elişleri, musiki gibi sa
nat dersleri muallimleriyle terbiyei bedeniye 
muallimleri, malûmatı meslekiye veren mües-
sesatı mahsusai âliye mezunlarından veya ehli-
yetnamelilerden intihabolunur. Elyevm mevcut 
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muallimlerden şeraiti lâzimeyi haiz olmayanla
rın ehliyetname istihsal etmeleri muktazidir. 

MJadde 9. — Yukarıki maddelerde mevzuu-
bahsolan imtihanların ve ehliyetname istihsali
nin şeraiti ve sureti icrası ayrıca bir talimatna
me ile tâyin edilecektir. 

Madde 10. — Muallimler vazife itibariyle 
sabit ve mevkut olarak iki kısma ayrılmıştır. 
Mürettep sınıf derslerini deruhde eden muallim
ler sabit kısımdandır. Yedi saatten fazla ders 
okutmak vazifesiyle mükellef olmıyanlar mev
kut muallimler sınıfını teşkil ederler. 

Madde 1 1 . . — Sabit muallimler Maarif Ve
kâletinin müsaadesiyle deruhde edebilecekleri 
resmî ve hususi bir hizmeti ilmiye ve talimiye-
den başka hiçbir vazife ile iştigal edemez. Mev
kut mualilmler bu kayıttan müstesnadır. Sabit 
muallimler mekteplerin talimatnamelerinde tas
rih edilen idari ve ilmî vazifeleri de ifa etmek
le mükelleftirler. 

Madde 12. — Muallimler, otuz sene icrayı 
tedrisat ile mükelleftirler. Sabit muallimler staj 
müddetinde bin beş yüz kuruş maaş alırlar. 
Muallimlik unvanını ihraz ettikleri tarihten iti
baren maaşları bin yedi yüz kuruşa iblâğ edilir. 

Madde 13. — Muallimlik maaşı müddeti hiz
metin yirmi birinci senesine kadar üçer sene ve 
bundan sonraki müddette ikişer sene fasıla ile 
muntazaman üçer yüz kuruş tezayüdederek bu 
müddetin yirmi yedinci senesinde beşbin kuru
şa baliğ olur. 

Madde 14. — Mevkut muallimlerin maaşatı 
bin kuruştan başlıyarak her üç senede yüz ku
ruş zammolunmak suretiyle yirmibeş sene ni
hayetinde iki bin kuruşa baliğ olur. 

Madde 15. — Muallimlerin terfii maaşatı 
kıdemleriyle beraber vazifelerinin inkıtaa uğ-
ramamasiyle kaimdir. Esbabı sıhhiyeden baş
ka her hangi bir sefbep ve mazerete müste-
riidolursa olsun kendi ihtiyariyle üç aydan zi
yade açıkta kalan veya mezuniyet alan mual
limin işsiz geçirdiği müddet kıdeminden ten
zil edilir. 

Madde 16. — Hiçbir muallim kanunen müş
tekimi ceza olan ahval haricinde bir sebep ve 
bahane ile memuriyetinden azledilemez. 

Madde 17. — İfayı vazifeden bilâsebep im
tina, maarif veya mektep idarelerinin bihakkin 

şikâyetini davet edecek harekât ve devamsızlık 
muallimlerin ted'bil ve azlini muciptir. Tebdil 
ve azil keyfiyeti alelûsul tahkikat yapıldıktan 
ve muallimlerin tahrirî müdafaasından sonra 
salâhiyettar heyetin kararı üzerine icra edilir. 
Bu gibi esbap talhtmda dört senede üç defa teb
dil olunan ve iki defa azledilen muallim mes
lekten ihracedilir. 

Madde 18. — Sunu taksiri olmaksızın açıkta 
kalan muallimler altı ay zarfında tavzif olunur. 
Bu müddet zarfında maaşları tam olarak veri
lir. 

Madde 19. — Orta tedrisat muallimlerinden 
meslekinde temayyüz edenlerle ilmî ve edebî 
kıymetli eserler telif veya tercüme eyliyenler 
veya mektep programlarına muvafık kitap vü
cuda getirenler temeyyüzlerinin derecesine ve 
eserlerinin ehemmiyet ve taaddüdüne göre tak
dirname, Maarif Nişanı, mükâfatı nakdiye ile 
taltif olunur. 

Madde 20. Muallimler, merasim ve teşrifat
ta devair müdürlerinin hukukunu haizdirler. 
Ve Maarif müdüriyle beraber teşrifata dâhil 
olurlar. Kıdemleri fazla olan muallimler diğer
lerine takaddüm eder. 

Madde 21. — Bilfiil hizmeti talimiyede bu
lunan muallimler ile mütekaitlerinin çocukla
rından ve yetimlerinden vekâlete merbut ücret
li mekteplerde nihari ücreti alınmaz. On se
neden ziyade hizmet eden muallimlerin çocuk
ları ve yetimleri mekteplerin talimatnameleri 
ahkâmı dâhilinde kahul edilir. 

Meccanen talebe almak için yapılacak im
tihan veya müsabakalarda aynı şeraitle ispatı 
ehliyet edenlerin sayısı mürettep adedi geçtiği 
takdirde muallim çocukları tercih olunur. 

Madde 22. — Eyyamı tatiliyede tetebbuatı 
ilmiyede bulunmak üzere ecnebi memleketlere 
gitmek istiyen muallimlere beş senede bir kere 
Maarif Vekâletince mezuniyet ve tahsisat veri
lir. 

Madde 23. — İfayı vazife esnasında malûl 
olna muallimlerin tekaüt hakları üç sene sonra 
alacakları maaşa göre hesabolunur. 

Madde 24. — İfayı vazife halinde vefat eden 
muallimlerin ailelerine maaş tahsisinde kıdem
lerine altı sene zammedilir. 
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Madde 25. — Maarif meslekinden başka bir 
vazife kabul eden bir muallim meslekinin ter
fi ve terakkiye aidolan hu'kukunu. kayfoeder. 

Madde 26. — Halihazırda müstahdem bulu
nan orta tedrisat muallimlerinden bu kanunun 
neşri tarihinde kıdemlerine nazaran fazla maaş 
alanlar maaşı hâzırlarını muhazafa ederler. Kı
dem müddetlerini ikmal edinceye kadar zam
mı maaşa nail olamazlar. 

Madde 27. — Bu kanunun neşri tarihinde 
kıdemlerine nazaran dun maaş alanlardan kı
dem müddetini altı sene tecavüz edenler defa
ten bir derece, on sene tecavüz edenler defaten 
iki derece terfi edilir. Kıdem müddetini beş se
ne tecavüz etmiş olanlar bir sene sonra, dört 
seneyi tecavüz etmiş olanlar iki sene sonra zam
mı maaşa nail olurlar. 

Madde 28. — Kıdemlerin mukabili olan ma-
asalara nazaran mütefavit maaş alan muallim
lerin maaşları, terfileri zamanında haddi ka
nunisine iblâğ olunur. 

Madde 29. — Bu 'kıdem zamları her senenin 
Mart ve Eylül ayları bidayetinde yapılır. 

Madde 30. — Bu kanunun ahkâmı orta ted
risat mektepleriyle darülmuallimîn ve darül-
muallimat muallimlerine şâmildir. 

Madde 31. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberedir. 

Madde 32. — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Maarif ve Maliye Vekâletleri memurdur. 
Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İstanbul Saruhan 
Vâsıf 

Kâtip 
Karahisarı Sahib 

İzzet Ulvi 
Âza 

Kângırı 
Ahmed Talât 

Âza 
İstanbul 

Hamdullah Subhi 
Â z a ' 

İstanbul 
Yusuf Akçura 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiye-
si hakkında söz istiyen var mı ? 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim müsaade 
buyurursanız izaai vakti mucibolmamak için 
doğrudan doğruya maddelere geçilmesini tek
lif -edeceğim. Çünkü öyle zannediyorum ki, 
heyeti umumiyesi hakkında söylenecek hiçbir 
söz yoktur. Kanunun istihdaf ettiği maksat 
'muallimlerin vaziyetini ilmî ve esaslı bir suret
te tetkik etmek ve onlara lâyık olan vaziyeti 
vermektir. Bu meselede bütün Heyeti öelile 
zannederim müttefiktir. (Hay hay sesleri) En
cümen namına rica ediyorum. Maddelere geçil
mesini teklif ediyorum. Maddelerde bütün ar
kadaşlar no'ktai nazarlarını söylediler. (Reye, 
reye sesleri) 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiye* 
si hakkındaki müzakereyi kâfi görerek madde
lere geçilmesini reyi alinize arz edeceğim. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Efendim tensip (buyurursanız 
beş dakika teneffüs edelim. Beş dakika sonra iç
tima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Gelse saat : 3 

• > • • -

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat saat : 3,05 

BEİS — Birinci Beisvekili Mehmed Sabri Beyefendi. 

KÂTİP : MahmudBey (Siird) 

6. — Antalya- Mebusu Ahmed Saki, Kozan 
Mebusu Ali Saib ve İstanbul Mebusu Ali Rıza 
Beylerin; Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
maddelerinin tadil ve itmamına dair teklifi ka
nunileri (2/220) ve Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Celseyi aıçıyorum. Efendim kanu
nun müzakeresinle başlamazdan evvel Lâyiha 
Encümenine gelmiş olan ibir mazbatayı Heyeti 
Aliyenize arz edeceğim. Antalya Mebusu Ah
med Saki, İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Kozan 
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Mebusu Ali Saib Beylerin teklifine mütaaılMk-
tiı\ 

27 . 1 1 . 1339 
Antalya 'Mebusu Ahmed Saki ve İstanbul Me
busu Ali Rıza ve Kozan Mebusu Saib Beylerin 
21 Teşrinisani 1339 tarihli Lâyihai kanuniyele-

rine Lâyiha Encümeni mazbatasıdır. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı maddele

rini muaddil ve kanunu mezkûru mütemmim 
olarak Antalya Mebusu Ahmed Saki ve İstan
bul Mebusu Ali Rıza ve Kozan Mebusu Saib 
Beylerin Makamı Celili Riyasetten muhavvel 
21 Teşrinisani 1339 tarihli lâyihai Ikanuniyeleri 
encümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumun nakıs ve ihti-
yacatı tesmiyemizi tatmin noktai nazarından 
gayrikâfi olduğundan bulunan itmamı nevakısı 
ve tevsii lüzumu daha evvel derpiş ve teemmül 
buyurularak Encümeni Mahsusla Kanunu Esa
si encümenleri tarafından bu bapta -tevsian bir 
lâyihai kanuniye ihzar ve bir kısım mevaddı da 
Meclisi Âlinin nazargâhı tetkikına arz ve Heye
ti Gelilece tasdik ve tedvin edilmiştir. Şu hale 
nazaran Meclisi Âlinin ruznamesinde dâhil ve 
Meclisi Âlice vaziyed ve kendisine mal edilmiş 
ve hattâ bir kısım mevaddı da intaç edilmiş el
de esaslı ve kül halinde bir lâyiha mevcut ve 
her azanın Nizamnamei Dahilî mucibince aidol-
duğu encümenler nezdinde beyanı mütalâa* ve 
teklif ata salâhiyeti dergâr iken münferit bir 
şekilde vâki olan teklifi mezkûrun encümeni
mizce müzakeresine mahal olmadığı ımütalâa-
siyle Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılın
mış ve binaenaleyh ifayı muktazası Heyeti Ce
li! enin vâbestei rey ve kararı bulunmuş olmak
la işbu mazbata tanzim ve Ritaseti Celileye tak
dim kılınmıştır. 

Lâyiha Encümeni Muvakkat Maızibata 
Reisi Muvakkati Muharriri 

v Bayezid Süleyman Sırrı 
Şefik 
Kâtip Âza 

Antalya Mebusu 
Mezundur Mazbata münderecatına 

ve esbabı mucibesâne 
muhalifim. Mütalâatımı 
Heyeti Umumiyeye arz 
edeceğim. 27 Teşrinisani 

1339 
Ahmed Saki 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar bu 
teklifi kanuni Teşkilâtı Esasiye Kanununun it
mam ve ikmali maksadiyle yapılmış bir teklif
tir. Bu teklifi kanuniyi Lâyiha Encümeninin şa
yanı müzakere kaydiyle Meclisi Âli'ye (gönder
mesi lâzımgelirken bâzı nıkatı nazardan buna 
itiraz etmiştir. Bendeniz Lâyiha Encümenine 
teklifi kanuniyenin tetkiki zımnında esas itti
haz edilen noktaları arz ederek sözlerimi ikmal 
edeceğim. Lâyiha Encümeninin esbabı teşkil 
ve tesisi mebuslar tarafından teklif olunan le-
vayihi kanuniyenin şayanı müzakere olup ol
madığını tetkik etmektir. Bu tetkifcatta; kanu
nun mevaddmı, Lâyiha Encümeni azaları hiç
bir zaman kendi noktai nazarlariyle telif et
mek salâhiyetini haiz değildirler. Bu itibarla 
yapılacak tetkikatta bendenizin noktai naza
rım ca üç esası nazarı dikkate almak lâzımge-
lir. Bunların birincisi : Teklif olunan lâyihai 
kanuniyenin Meclisi Âlinin kabul veya tâyin 
ettiği prensiplere tevafuk ediyor mu, etmiyor 
mu? İkincisi : Teklif olunan lâyiha kanuniye... 

RECEB B. (Kütahya) — öyle bir kaide 
yoktur. Encümen hiçbir kayıtla mukayyet de
ğildir. 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Mevcudolan 
diğer lâyihai kanuniyeyi tekrar mahiyetinde
dir. Üçüncüsü : Saçmasapan ve ihtiyacatı asri
ye ile gayrikabili telif bir kanundur. Bu üç 
noktai nazardan tetkik etmek •mecburiyetinde
dirler. Bendeniz noktai nazarımı söylüyorum. 
Çünkü Kanunun mevaddma geçerlerse lâyiha 
encümeni tabiî bir ihtisas encümeni değildir. 
Bu" salâhiyet doğrudan doğruya bir ihtisas en
cümenine verilmelidir. Ve hiçbir zaman salâhi
yetleri dâhilinde değildir. Şimdi bu esas dâhi
linde Teşkilâtı Esasiye Kanununu tahlil ede
cek olursak teklifimiz doğrudan doğruya mev
cut Teşkilâtı Esasiye Kanununun ikmal ve it
mamına matuf olmasına ve mevcut Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu şekli idaremiz olan hâkimiyeti 
milliye ve Devlet şeklimiz olan Cumhuriyet esa
siyle tamamen tevafuk etmemesi dolayısiyle su
reti katiyede birinci noktai nazar bizim kanun 
hakkında verilecek aykırı hüküm mevzuubah-
solamaz. İkinci esasa gelelim. Mevzuat içerisin
de tekrar mahiyetinde midir1? Bu da esas itiba
riyle hiç tekrar mahiyetinde değildir. Biz diyo-

— 656 — 



t : 59 29 . 11 . 1889 C : 2 

ruz ki, teklifimiz mevcut Teşkilâtı Esasiye Ka
nununu ikmal ve itmam etmektir. Üçüncü şe
kil ; saçma ve ihtiyacatı içtimaiye ile kabili tev-
fik olmıaması meselesi. Doğrudan doğruya bir 
heyeti mütahassısa tarafından meydana getiri
len bu lâyiha hiçbir zaman saçma olamaz. Ben
deniz Meclis ruznamesini tetkik ediyorum, öy
le bir kanun mevcut değildir. Eğer Kanunu -
Esasi Encümeninde buna dair her hanıgi bir lâ
yiha mervcudolsa veyahut encümende meydana 

. getirilmiş 'bir proje tetkik edilmiş olsa dahi bi
zim vukubulan teklifimizin de encümene git
mesi ve 'encümenin 'bunu tetkik etmesi ve esas 
dâhilinde noksanlarını ikmal etmesi 'bir zaruret 
nefâcesidir. Ancak bir cihet hatırıma geliyor 
ki eğer biz bunu, başka bir yerde de söylediğim 
veçhile, saltanatı ferdiyeye rücuu mutazammın 
bir teklif yapmış olsaydık o vakit lâyiha encü
meni "bunu, kemali fahriyle reddederdi ve bu 
teklifi verenler hacil ve rezil olarak bu kür
süden inerlerdi. 

RAUF B. (istanbul) — Müsaade buyuru-
lur mu Reis Bey? Usul hakkında mâruzâtta bu
lunacağım, Bundan evvelki içtimaımızda yani 
teneffüs için tatilden evvel orta tedrisat lâyi-
hai kanuniyesinin müzakeresi Makamı Riyaset
ten teklif edildi ve heyeti umumiyesi hakkın
da münakaşa cereyan ederken Encümen namı
na beyanatta blunan bir arkadaşımızın fikri 
kabul edilerek heyeti umumiyesinih müzakeresi 
kâfi görüldü ve maddelere 'geçildi. (Evet sesle
ri) Tabiaten ve maslahaten lâzımdı ki, bu ka
nunun müzakeresi devam etsin. Şimdi haşlan
mış bir kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz kâfi görülür ve maddelerine 'geçilirse ve 'bu 
da bırakılıp böyle Ibir kanun araya konursa 
zannediyorum ki, selâmeti müzakere ve tenvir 
noktai nazarından doğru değildir. Bir meseleyi 
tam ve şâmil olarak intaç noktai nazarından da 
doğru değildir. (Doğru sesleri) Efendiler mâ-
ruzatımdaki samimîyetime kail olacağınıza hiç 
şüphem yoktur. Her şeyi tanzim edip vaktinde 
sükûnetle ve müstemirren müzâkere etmiş ol
mazsak kanunlar çıkar, fakat korkarım ki, tat
minkâr olmaz. O itibarla Heyeti Alıiyeye teklif 
ediyorum; Maarif hakkındaki kanunun müza-
'keresine başlanmıştı ve heyeti umumiyesinin 
müzakeresi kâfi görülmüş ve maddelere geçil
mişti. Maddelerin müzakeresine geçelim, I 

REİS — Rauf Beyefendinin ifadatı doğru
dan doğruya Makamı Riyasetedir. Fakat esbabı 
ııucibesini arz edeyim efendim. Malûmu ihsanı
nız deminki celseyi teneffüsle tatilim zannetme
yiniz ki yorgunluğa müstenitti. Nizamınamei1 

Dahilînin ihtiva ettiği ahkâmı muhafazaya meb-
ni olmuştu. Yalni'z esbabını şerh ve izahı muva
fık görmedim. Malûmuâliniz kanunun müzake
resi için muhakkak Vekilin veyahut Vekilin me-
nrar edeceği zatın hazır bulunması lâzımdı. Beş 
iakika' olmak üzere celseyi tatil ettiğim halde 
teneffüs on dakikadan fazla oldu. Belki 15 - 20' 
lakikaya baliğ oldu. Bu esnada zannetmesinler 
ki! oturdum. Bu kanunu müdafaa edecek zevatı 
taharri ettirdim. Fakat gördüm ki, Maarif Ve

kâletinden memur olan zatın gelmesi taahhur 
etti. Maddelerin müzakeresine geçmiş olsak Ma
arif Vekili burada bulunmadığı için usule mu
halif bir söz söylemek ve kanuna ise ehemmi
yeti mahsusa atfettim. Çünkü memleketin en 
mühim kısmı maarifine taallûk ediyor. Bu es
nada bir lâyiha vâridoldu. Düşündüm. Lâyiha
nın müzakeresi neticesinde ancak bir encümene 
havale edileceğini tahmin ettim. Belki hata et
tim. Dedim ki, belki müzakere ile Maarif Veki
linin memur edeceği zatın gelmesini temin ede
riz ve hiç olmazsa bir kanunun müzakeresini te
min ve bugün intacına muvaffak olurum de
dim. Lâyihayı bu araya sokuşturruşum sırf bu 
müzakerenin bilâinkıta devamı içindir. Bunun 
içini hatamın affolunmasını istirham ederim. 

RAUF B. (İstanbul) — Müsaade buyurulu-
yor mu Reis Beyefendi? 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Ge
len zait celseyi açtıktan sonra geldi. O halde ne 
yapayım. Açmış olduğum bir müzakereyi.. (De-
vaıh sesleri) 

RAUF B. (İstanbul) — Reis Bey; müsaade 
buyurunuz; bendeniz Makamı Riyasete hata 
atfı1 için mâruzâtta bulunmadım. Usul hakkın
da söyledim ve zannediyorum ki, usul de öyle
dir. Zatıâliniz de takdir buyurursunuz. Eğer 
Vekil Beyefendi teşrif ettilerse müzakeresinle 
devam, edelim ve işe başlıyalım. 

REİS — Memuru mahsus geldi. Müsaade bu
yurursanız bir mesele tahaddüs ediyor, teşrih 
edeyim : Rauf Beyefendi diyor ki, Maarif Ka
nununa rücu edelim. Halbuki bendeniz muza-
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kereyi açmış bulundum. Şimdi birinci kanu
nun müzakeresinin devamı için ikinci kanunun 
müzakeresinin kat'ımı1 reyi âlinize arz edece
ğim. Eğer müzakereye devam tensip buyuru-
lursa fenimelmatrûp. Eğer açılmış müzakerenin 
devamı tensip buyurulUrsa devam edecektir. 
Efendilm; bunun esbabı mucibesimi tahlil et
tim. Ne suretle müzakeresine başlanmış oldu
ğu da malûmuâlinizdir. Şimdi de bu lâyihanın 
müzakeresinin devamına taraftar olanlar lüt
fen el kaldırsın. (Hangisi sesleri) Rica ederim 
efendim; iki şıkkı da reyi âlinize a'rz edeceğim. 
Evvelen Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadiline 
aidolaln teklif hakkında Lâyiha Encümeninden 
gelmiş olalı mazbata üzerindeki müzakerenin 
- ki evvelce de Teşkilâtı Esasiyeye aidolan ve 
müzakeresine başlaml'agelen mazbata olduğunu 
ifham etmiştim. Devamına taraftar olanlar, 
lütfen el kaldırsın. (Kabul sesleri1) Efendim ak
sini reye koyuyorum. Onu bırakarak Orta ted
risat muallimleri hakkındaki kanun lâyihasının 
müzakeresine geçilmesi hususuna taraftar olan
lar lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle1 lâyihanın 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu 
Madde 1. — Muallimlik, Devletin umumi hiz

metlerinden talim ve terbiye vazifesiyle mükel
lef, müstakil ve sunuf ve derecata münkasem 
bir meslektir. 

SÂMlH RİFAT B: (Biga) — Muhterem 
efendiler kanunun heyeti umumiyesi hakkındaı-
ki müzakerenin kifayetinin kabuliylie maddele
re geçilmesi, kanunun derecei ehemmiyetinim 
heyeti muhterem'elerince takdir buyurulmuş ol
duğuna delâlet eder. Binaenaleyh, bu hususta 
söylenecek bir söz yoktur. Yalnız bu kanunun 
tanzimini mucibolan esbaba dair ufacık bir ke
lime arz et'mekl'İğilme müsaade buyurmanızı rica 
ederim. Hukuku esasiye bir memleketteki efrat 
arasında müsavatın tesisiyle kabili temin de
ğildir. Bir memlekette müsavatın tesisi, her şey
den evvel mesalik arasındaki müsavatın teessü
sü ile kabili1 temindir. Şimdiye kadar muallim!-
lik mesleki, mesaliki Devletin, bilaistisna hep
sinin dûnunda olan, saliklörini fakrü sefalete, 
daimî meşakkatlere, elemlere ve ıstıraplara sevk 
eden bir meslek olmuştur. îşte bu fenalığın 
önüne geçmek, muallimlik meslekini lâyıkı ol
duğu derecei ehemmiyete çıkarmak için, yük

sek mertebeye eriştirebil'mek için bu kanunun 
tanzimi hususu o zaman müsteşarlığında bulun
duğum Maarif Vekâletince düşünüldü ve bu 
kanun tarafı âcizamenıden geldi. Bugün bilhas
sa bu kanun hakkında söz söylemek arzu edi
şim, daha1 doğrusu söz söylemek mecburiyetinde 
bulunuşum, kendi yazdığım kanunda, mkatı na
zar ittihaz ettiğim cihetlerle muhterem encüme
nin nı'katı, nazarı arasında gördüğüm bâzı fark
ların tesbit edilmesi noktasına matuftur. Bu 
farkları.... (Heyeti umumiyesi hakkında mı? 
sesleri) Efendim arz ediyorum. Şu farkların en 
evvel ve en ziyade tebarüz ettiği madde, birinci 
madde olmak hasebiyle birinci madde hakkında 
söz aldım ve mâruzâtta bulunacağım. Şimdi 
«heyeti umumiyesi hakkında mı» diyen arka
daşlarım da maksadımı' anlamışlardır. Söyledi
ğim söz, kanunun heyeti umumiyesinden ziyade 
maddeye aittir. Efendiler birinci maddede Hü
kümetin teklifi şu tarzda idi : «Muallimlik, me-
nafii umumiyeye ait hidemattan talim ve terbi
ye ve maarif vazifesini ihtiva eden müstakil ve 
sunuf derecatına münkasem bir mesaliki mah
sustur.» Encümeni Âli, maddeyi şu suretle tadil 
ediyor : «Muallimlik, Devletin umumi hizmetle
rinden talim ve terbiye vazifesiyle mükellef, 
müstakil ve sunuf ve derecatıma münkasem bir 
meslektir.» Bendeniz ilk lâyihanın yazılmasın
da, muallimliğin menafii umumiyeye ait hide
mattan olduğunu düşündüğüm, zaman Devlet 
nazariyatım nazari1 itibara aldım. Malûmuâli-
niz; Devletin iki türlü vazaifi vardır. Birisi va-
zaifi asliyesidir ki, ona efradı ahali müdahale 
edemez. O vazifeler, umuru maliyesi, yani ha
zinesi, emniyet ve tevzii adalettir. Bunların tim
salleri, Hazine, kılıç ve kanundur. Hiçbir kimse 
Devletin belindeki kılıcına dokunamaz. Her 
hantgi bîr maksatla, hiçbir kimse Devletin 
hazinesine el uzatamaz. Hiç kimse, devle
tin kanununa tecavüz edemem. Bir de, Dev
letim vazai'fi tarihiyesi vardır ki, o da efradı 
ahali ile kendi arasında müşterektir. Efradı 
ahali ile müşterek olan Devletin vazadfine, me
nafii umumiyeye ait hidemat namı verilmiştir. 
Mualiralik, Devletin umumi hizmetlerinden der-
ğil'dir. Bilâkis Devletin, vazaifi taliyesiııe ait 
hizmıetlerdir. Nitekim idarei umumiyei viüâyat, 
Devletin; vazaifi' hususiyesini de de'ruhde eder 
ve o vazaifi hususiye arasında, maarife ait hiz-
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mette bulunur. Muallimlik, diğer noktai nazar
dan alelıtlak Devlet vazaifinden değildir. Mual
limlik, hem Devlet ve hem millete aidolam hi-
demattandır. Nitekim muallimliğin aynı olan 
tababet mesleki de, alelıtlak tarif edildiği za
man, tababet, Devletin umumi Mzmetlerinden-
dir, diye tarif edilemez. Tababet sıhhati umu-
miyeye hikmet etmek için teessüs etmiş bir mes
lektir. Devletin resmî mektepleri olduğu gibi 
kendi! murakabesi altında açtığı hususi ve tâli 
mektepler de vardır. Oradakîlere de muallim 
deniyor. Oral'ardakiler de, bu kamunun ahkâ
mına tabidir. Binaenaleyh burada, muallimlik, 
Devletin umumi hizmetlerindeııdiir, demekle 
mekâtibi hususiyede ifayı vazife eden muallim
ler bundan hariç bırakıldığı gibi Devlet naza
riyatında da, Devlet vazaifi umumiyesi ve va
zaifi tâliyesi namına icra edilen taksime muha
lif bir umde, bi'r madde vaz'edilmiş olur. Ben
denizin burada menafii umumilyeye ait hizmet 
deyişim ve bunu yalınız Devlete atfetmeyişim, 
Muhterem Encümenin maddedeki talim ve ter
biye ve maarif vazifesini" tebdil ederek yerine 
talim ve terbiye vazifesini tâbirini ikame etıııe-
sindendir. Efendiler şimdiye kadar Hükümeti' 
Meşruta zamanında ve Hükümeti Millîye zama
nında) da.... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Cunı^ 
huriyet zamanında. 

SÂMİH RİFAT B. (Devamla) — Tabiî Cum
huriyet zamanında değil.. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Hangi 
zamanda? 

SÂMİH RÎFAT B. (Devamla) — Yenidir 
efendim. Tabiî itirazım ona raci değildir. Maa
rif Nezareti ve Yeni Maarif Vekâleti yaptığı 
programlarda, takibettiği esaslarda yalnız ken
disini mektep idaresiyle meşgul bir vekâlet ma-
ka'mmda telâkki etmiştir. Hemen Maarif Vekâ
letinin umur ve vazaifi; baştanaşağı tetkik 
edilse muallimlerin nasp ve tâyini, oradan ora
ya tebdili, mekteplerin ıslahı, talimat ve riiza-
matm tebdili gibi vazaiften başka bir şeyi gö
rülemez. Halbuki mütemeddin memleketlerde, 
Maarifi Umumiye Nezreti vazaifi yalnız mek
teplere hasretmekle kalmaz. Maarifi Umumiye 
Nezareti, vazaifini yalnız mekteplere hasret
mekle iktifa etmez. Maarifi Umumiye Nezareti, 
bütün memleketin, bütün ahalinin, büyük ve 

küçük efradın talim ve terbiye meselesi gibi 
vazaifi ifa ile kendisini mükellef addeder. Maa
rifi Umumiye Nezaretleri, tarihi tabiî müzele
ri tesis eder, temsiller yapar, gece dersleri açar, 
ilmî seyahatler tertibeder, terbiye kongreleri 
vücuda getirir, beynelmilel kongrelere iştirak 
eder ve kıssı aleyhilbevaki.. Daha birçok va
zaif ifasiyle kendisini mükellef görür ki, işte 
bütün bu vazaif talim ve terbiye kelimesinin 
mânası altında mündemiç değildir. Bu vazaif 
Maarifi Umumiyenin ve terbiyei umumiyenin 
inkişafına ait vazaiften mâduttur. Binaenaleyh 
lâyihada, tamimi terbiye ve maarif denildiği za
man, hundan hem mekteplerdeki talim ve ter
biye kasdedilmiş, hem de hariçteki maarifin 
inkişaf atı umumiyesine hasredilerek bu tâbir 
ile daha umumi bir mâna ifade edilmiş olur. Şu 
iki noktai nazarı izaih ettikten sonra aradaki 
gördüğüm ufacık bir kelime farkını da arz 
edeyim. Muallimlik, tamimi terbiye ve maa
rif vazaifini ihtiva eden bir meslektir, denil
mişken muallimlik, talim ve terbiye vazifesiyle 
mükelleftir, denilmiş. Efendiler, sıfat burada 
mükellef değildir. O sıfatla muttasıf olan me
mur mükelleftir. Binaenaleyh «bu vazifeyi ih
tiva eden» demekle bu sanatın mükellef olduğu
nu Heyeti Celileniz tefrik edecektir. Bendeniz 
bunun da eskisi veçhile «o vazaifi ihtiva eden» 
suretinde tadil buyurulmasım istirham ederim. 
Encümenin tadili arasındaki fark bundan iba
rettir. Bunu arz ettikten sonra kendi nıkatı 
nazarımı arz etmiş oluyorum. Tabiî hüküm, 
Muhterem Heyetinize aittir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Takrir 
verirsiniz. 

SÂMİH RÎFAT B. (Biga) — Peki efendim. 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Efendi
ler, Sâmih Rifat Beyefendi, üç noktaya temas 
ettiler k i ; bunlardan iki nokta ile meşgul ol-
mıyacağım. Yalnız bir noktaya temas edece
ğim. Hakikaten Devleti cedide nazariyatında 
Devletin Maarifle iştigal etmek vazifesi yok
tur. Binaenaleyh maarif; Devletin umumi hiz
metlerinden değildir. Biliyorsunuz ki, bâzı 
memleketlerde Maarif Nezaretinin ilgası hak
kında tekâlif görülmektedir. Hattâ İngiltere'
de pek yakın zamana kadar Maarif Nezreti 
mevcut değildi. Maarif, mektep doğrudan doğ
ruya halkın, milletin bâzı müessesatı tarafm-
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dan serbest olarak yapılabilecek şeylerdir. Bi
naenaleyh Devletin umumi hizmetlerinden de
ğildir. Onun için Heyeti Celilenizden sâdır ola
cak bir kanunun esasatı cedide ile mutabık ol
ması lâzımgelir. Binaenaleyh bu noktai nazar
dan «Menafii urm?umiyeye art hidemat tâbiri da
da doğrudur. Onun için Deletin «umumi hiz
metlerinden» tâbiri yerine «menafii umumiyeye 
ait hidemat» tâbirinin ilâvesini arz ve teklif 
ediyorum. Diğer hususat hakkında mâruzâtım 
yotkur. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim birinci 
madde anlıyorum ki; nazariyet üzerinde ilmî bir 
münakaşayı ihdas edecek bir vaziyette telâkki 
edilmiştir. Bendeniz Meclisi Âlinizin kıymetli 
vakitlerini Maarif ve terbiyenin muhtelif nazari-
yatiyle işgal etmek istemezdim. Fakat vâki olan 
itirazlara encümenin noktai nazarını müdafaa 
etmek itibariyle cevap vermek mecburiyetinde
yim. Bir tek noktayı anlıyamadım. Arkadaşla
rım buyurdular ki; maarif Devletin umumi hiz
metlerinden değildir. Bu noktayı hangi esas
lara ibtina ettiriyorlar. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bütün 
hukuku idare kitaplarında bu suretle mesturdur. 

VÂSIF B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz cevap vereceğim. Eğer Devletin umumi 
hizmetlerinden değilse maarif, buna dair bir 
mecburiyeti Hükümete tahmil etmiyorsa rica 
ederim, Heyeti Vekile arasında neden Maarif 
Vekili bulunuyor? Beyefendiler dünyanın her 
tarafında Maarif nezaretleri vardır. Yalnız bi
zim Heyeti Vekilede değil; Fransa'da Maarif 
nezareti vardır, İngiltere'de vardır. Velhasıl 
her yerde vardır. Millet kürsüsünde «Maarif 
Devletin umumi hizmetlerinden değil» demek 
-meveudolan esasata ve bilhassa terbiye esasatma 
mugayirdir. Çünkü arkadaşlar terbiyenin bu
gün kabul ettiği birtakım esasat vardır. Dün
yada en çok vahdeti ve merkeziyeti ieabettiren 
bir müessese vardır, o da terbiye müessesesidir. 
Arkadaşlar yeni yetişecek nesle hâkim olacak 
olan terbiye nazariyelerini bu gibi nazariyeler 
peşinde koşan müessese ile halledebiliriz. Devlet, 
velayeti âmmesini kullanacaktır. Müşterek ter
biye hututu ve müşterek maarif esası tesbi't edi
lecektir. Ve memleketin her tarafında nesli âti 
o tarzda yetiştirilecektir. Dünyanın her tara

fında meveudolan Maarif nezaretleri memleke
tin maarif terbiyesini yükseltmek vazifesiyle 
mükelleftirler ve bu sarih bir hakikattir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
hukuku idare.... 

VÂSIF B. (Devamla) — Beyefendi ben sizi 
dinledim, Meclis yalnız sizi dinlemeye mahkûm 
değildir. Buraya gelir söylersiniz Feridun Fikrî 
Beyefendi. Yalnız Sâmih Rifat Beyefendinin 
beyanatlarında bir noktai nazarları vardır ki; 
nazarı itibara alınabilir. Bizim nazarı itibara 
almamamızın sebebi vardır. Onu arz edeceğim. 
Sâmih Rifat Beyefendi muallimliği tarif eder
ken; Devletin umumi hizmetlerinden talim ve 
terbiye ile mükellef bir meslek tarifini takyit 
noktai nazarından doğru bulmuyorlar! Yani 
maarifin Devlet hizmeti olduğunu kabul buyu
ruyorlar. Yalnız muallimliğin Devlet hizmetle
rinden olduğuna itiraz etmek istiyorlar, yalnız 
bu noktai nazardan takyidetmeyi muvafık bul
muyorlar. Öyle anladım. 

SÂMİH RİFAT B, (Biga) — Öyledir. 

VÂSIF B. (Devamla) — Arkadaşlar huzu
ru âlinize arz edilen kanun Maarif Vekâletinin 
tedrisatı tâlimiye Kanunudur. Bütün maarifi 
umumiye kanunu değildir. Sâmih Rifat Beye
fendi birçok misaller arz ettiler. Dediler ki : 
«Maarif nezaretleri müze yapar, terbiye mües
seseleri yapar, konferansları tertibeder, risale 
neşreder» Ben de bu fikre tamamen iştirak edi
yorum. Maarif nezaretlerinin vazifesi hiç şüp
hesiz tamimi terbiyei maariftir. Biz ne zaman 
Maarifi Umumiye Kanunu yaparsak ve ne zaman 
Maarif Vekâletinin vazaifi ve salâhiyetini tes-
bit edersek hiç şüphesiz ki Sâmih Rifat Beye
fendinin buyurdukları mevzuubahsolur. Fakat, 
şimdi mevzuubahsolan kanun resmî mektepler-
deki tedrisatı tâlimiye muallimlerine mahsus bir 
kanundur. Bu kanunu tetkik buyururken bü
tün maarif çerçevesi dâhilinde düşünmek ve 
idarei lisan etmek doğru değildir. Bahsedilen 
kanun Devletin tedrisatı tâlimiyesini muhtevi 
olan mektepler dahilindeki muallimlerin kanu
nudur. Üçüncü bir noktaya işaret buyurdtılar, 
niçin tamimi terbiye tâbirini çıkardık? Daha 
evvel verdiğim izahatta bunun cevabı da münde
miçtir. Arz ettiğim veçhile Maarif Vekâleti ta
mimi terbiye vazifesiyle mükelleftir. Onu inkâr 
etmiyorum. Yalnız muallim tarif edilirken, ta-
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mimi terbiye meselesi mevzuubahsolarak bir sı- [ 
nıf nazarı itibara alınmamalıdır. Muallimlik | 
bir meslekî mahsustur ve kanunen musarrah bir I 
vazifesi vardır. Bu da kendisine tevdi edilen va- | 
zifei talimiye ve terbiyeyi ifa etmektir. Hiçbir 
zaman bir muallimden bütün memleket dâhilin- | 
deki maarif ve terbiyenin tamiminin ifasını bek
lemek doğru olmaz Fakat Encümen, muallim- [ 
ler vazifei resmiyelerini ifa ederken aynı zaman- l 
da bulundukları muhitte tamimi terbiyeye bigâ- [ 
ne olmaları lâzımdır kanaatinde değildir. Nite
kim ileride gelecektir. Onbirinci maddede tasrih 
edildiği veçhile muallimler için hususi hizmeti il
miye ve talimiye esasını kabul etmekteyiz ve bu 
tesbit edilmiştir. Muallim bundan sonra hiçbir 
vazife ile iştigal edemez. Şimdiye kadar olduğu 
gibi bir taraftan avukatlık, bir taraftan muallim
lik, bir' taraftan memurluk, bir taraftan mual
limlik bunlar gayrikabili telif şeylerdir. Maksa
dımız zaten muallimliği ayrı bir meslek yapmak
tır. Bunun için hususi hizmeti ilmiye ve talimi
ye esasını kabul ettik. Takdir buyurulur ki; bü
tün memleketin maarif fikri mevzuubahsedildiği 
zaman evvelâ zihne tebadür edecek olan fikir, 
taammömü terbiyedir. Biz muallimliği o şekilde 
ifade ve tarif etmekle zannederim mevcudolan 
sarih bir fikri ifade etmiş oluyoruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Elham
dülillah bir yaşımıza daha girdik; (Kaç yaşma, 
sesleri) Elli dört oluyor. Eğer bu fikir de bu 
memlekette meydan alırsa - bahusus hukuk dok
torlarımızın sayesinde - alabildiğine artık ceha
lettir gider. Fakat arkadaşlar; ben Feridun Fik
ri Beyi de mazur görebilirim. Çünkü, maalesef 
kendisi de benim gibi, ben kalubelânın adamı ol
muşum, o da yeni devrin adamı olmakla bera
ber - o da benim gibi anadili olmıyan bir dille 
tahsil görmüş ve galiba iyi anlıyamamış mazur
dur, nitekim bugün bu cumhuriyetin vekâleti 
önümüze koyduğu bir maarif lâyihasını, bu Mec
lisin Maarif Encümeni önümüze koyduğu lâyi
hayı anadili ile yazmamıştır. Anadili olmıyan 
bir dil ile yazmıştır. 

REÎS — Efendim maddeye ait söyleyiniz. 
TUNALI HİLMt B. (Devamla) — Reis 

Beyefendi maddeden bahsediyorum. Bereket 
versin ki, kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz söylenmemeye karar verildi. Yoksa heyeti 
umumiyesi hakkında söz söylemek icebetseydi ' 

F baştanbaşa sayacağım misaller karşısında bunu 
[ yazan arkadaşım da zannımca ver elini Tunalı 
[ diyecekti ve benimle kafadar olacaktı. Arkadaş-
f 1ar eğer bu Meclisin Maarif Encümenini teşkil 

eden arkadaşlar bu milleti anadiline kavuştur-
[ mak hususunda fiilen rehber olmazlarsa ve bunu 

deruhde etmezler ve bunun için andiçflıezlerse, 
i kimbilir bu memleket daha ne kadar geri kala-
I çaktır? Emin olunuz böyle olduğu takdirde bu 
i memleket, bu millet kurtulamayacaktır. 

REİS — Sözünüz birinci madde hakkında 
olacaktı efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim 
birinci madde mi? Reis Beyefendi birinci madde
den bahsediyorum. Efendiler bakınız: «Muallim
lik menafii umumiyeye ait hidema'ttan tamimi 
terbiye ve maarif vazifesini ihtiva eden müsta
kil ve sünuf ve derecata münkasem bir mesleki 
mahsustur.» demişler. Reis Beyefendi bendeniz 
bu maddeden hiçbir şey anlamadım. Çünkü 
anadilim değil. 

; REİS — Lisandan bahsedilmesin rica ede
rim. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Rica ede
rim Reis Beyefendi benim de hakkı kelâmım var
dır, hürriyeti kelâmım vardır. Maddeden bahse
diyorum. Madde dâhilinde söylüyorum. (Devam, 
r'evam sesleri.) 

Efendler benim dilimde hüner vardır. Firenk-
ce olsun, Arapça olsun, Çince olsun, nece olursa 
olsun o kelimenin Türkçe mukabilini koyarım. 
Eğer benim dilimde sınıf kelimesi yoksa Arapça-
dan alırım. Bunu umumileştirir ve sunuf demem, 
sınıflar derim. Derece kelimesi benim dilimde 
yoksa efendiler deracat demem, dereceler derim. 
(Bravo, yaşa sadaları) Evet efendiler bu milletin 
şimdiye kadar geri kalması (Eksperanto) dan 
yüzbin kere beter olan bu melez dil yüzünden ol
muştur. Binaenaleyh efendiler bu kanunun ana-
diliyle yazılmak üzere encümene iadesini rica ede
ceğim. Sizin tarafınızdan da iadesini teklif ediyo
rum. Eğer anadilimize âşıksamz bunu kabul edi-

I niz. (Bravo, kabul sesleri.) 
VASIF B. (Saruhan) — Efendim encümen 

Hilmi Beyin teklifine iştirak eder ve (sunuf) ye
rine (sınıflar), (derecat) yerine (dereceler) şek
linde kabul eder, yani «sınıflara ve derecelere 
münkasem bir meslektir.» şeklini kabul eder. 

NAİM HAZİM Ef. (Konya) — Münkasem 
' yerine ayıran diyelim. 
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AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) — Efendim 
birinci maddede muallimlik meslektir, denilmesi 
bir maksada matuftur. Muallimlik şimdiye kadar 
maatteessüf memleketimizde bir meslek olarak te
essüs e emeni iştir. Muallimlerimiz tesadüfi olarak 
muallimlik ediyorlar. Muallim meslekine, mual
limlik silkine mensubolanlar bu meslekten çıkmak 
için, kurtulmak için her an, her dakika fırsat arı
yorlardı. Çünkü meslek teessüs etmemişti. Her 
meslekin icabettiği füyuzat bu meslek için temin 
edilmemişti. Bu kere Heyeti Aliyenize takdim 
edilen kanunda bir dereceye kadar meslekin ica-
bettircliği füyuzat temin edilmiştir. Ve meslek 
denilmekle bu mesleke intisabeden insanlar ma
nen ve maddeten merbutturlar demek istemişler
di. Efendiler maarifin hidematı umumiyeden 
olup olmaması meselesini Feridun Fikrî Bey gibi 
yeni hukuk esaslarını daha dün tahsil etmiş olan 
bir gencimizden işitmek hayretini muciboldu. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
maarif devletin hidematı umumiyesinden değil
dir. Hukuku esasiye kitaplarında böyledir. Maa
rif, vazaifi taliyesindendir. 

AĞAOĞLU AHMED (Devamla) — Efendiler 
maarifi umumiye kurunu vusta müddetince ha
kikaten hiçbir memlekette hidematı umumiyeden 
addedilnıemiştir. Kurunu Vustada devlet mefhu
mu tamamen başka olduğu için maarif ve hattâ 
tevzii adalet meseleleri devlet mefhumunun içinde 
değildi Avrupa milletlerinde de, medeni millet
lerde de, maarifin tamimi teşebbüsatı hususiyeye 
bırakılmıştır. Yani mahallelerde... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Hususi 
mahkeme var mı Ahmed Beyefendi? 

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Kuru
nu vustada hususi mahkemeler vardı. İspat ede
ceğim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Şimdi yok, 
şimdi yok. 

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Ben de 
onu arz edeceğim. Şimdi yok. Efendiler bugün 
bütün milletler terbiyei iptidaiyeyi mecbur kıl
mışlardı. Bu ne demektir efendiler? Evet, dev
letler talim ve terbiyeyi o kadar mühim görmüş
lerdir ki, babanın evlâdı üzerindeki velayetini in-
kân etmişler ve elinden almışlardır. Onun için 
asri devletler ve bugün mevcudolan bütün mede
ni milletlerce maarifi umumiye hidematı devlet
ten hattâ en mühim hidematı devlet addolunmak

tadır. Ve böyle addedilmelidir. (Çok doğru ses
leri.) Bu noktai nazardan bütün milletler çocuk
ları bir muayyen yaştan muayyen yaşa kadar alıp 
ailesinin, ebeveyninin yerine kaim olarak talim 
ve terbiyesini üzerine almıştır. Bugün Almanya'
da da böyledir, Fransa'da da böyledir, İngiltere'
de de böyledir, Amerika'da da böyledir. Hülâsa 
bütün milletlerde böyledir. Altı yaşından onüç 
yaşma kadar inâz, zükûr her çocuk devletindir 
ve Devlet bunları üzerine almıştır, vazıyed etmiş
tir. Efendiler bir devletin, efradı milletinin hissi
yat ve zekâsından tefekkür ve tahassüsünde vah
deti teıtibî, vahdeti teşkili en mühim âmildir, bir 
devlet için en mühim meseledir. Çocuklukta ço
cuklarım kalb ve dimağına vahdeti m ü z e y i tel
kin etmek bir vazifedir. Devletler bu vazifeyi 
yalnız hidematı umumiye sırasında sokmakla ifa 
edebilmişlerdir. Hattâ o derecede ki, bütün dev
letlerin bütçelerini tetkik ediniz göreceksiniz ki, 
devletlerin maarifi umum iyeye sarf ettikleri me-
baliğin miktarı askerlere sarf ettikleri mebaliğin 
miktarından kat kat yüksektir. Evet, bugün İn
giltere'nin Almanya'nın maarifi umumiyeye has
rettikleri paraların yekûnu, harbiyeye sarf ettik
leri paradan kat kat yüksektir. Binaenaleyh ma
arif, hidematı umumiyedendir ve maarifin hide
matı umumiyei Devletten olduğu esasını kabul et
memiş olan bir devlet muasır bir Devlet addedi
lemez. Kurunu vustai bir devlet addolunur. Hal
buki biz bütün müesseselerimizle muasır bir Dev
let teşkiline doğru yürüyoruz. Binaenaleyh bu 
esası da kabul etmek mecburiyetindeyiz. Nasıl ki, 
maddei kanuniyede tasrih edilmiştir. Bendeniz de 
o suretle kalmasını iltizam ediyorum. 

REİS — Efendim bir takrir verilmiştir. Mü
saade ederseniz okunacaktır. (Müzakere kâfi ses
leri.) 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen retye vaz'-

ını teklif ederim. 
Kângırı 
Talât 

SAxMlH RİFAT B. (Biga) — Reis Bey! Efen
dim kifayet aleyhinde iki kelime söyliyeceğim. 
Mesele, umumidir, hususi değildir. Mcnal'ii 
umumiyeye ait hizmetlerdir deniliyor. Yalnız 
şunu da nazarı dikkate almalıdır. Hususi mek
tepler de vardır. Ve bunlarda mevcudolan mual
limler dahi bu Devlet kanununa tabi kalacaklar-
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idır. Binaenaleyh bunu Devletin vazifesi diye tak-
yidetmek ve münhasıran Devlet şeklinde takyi-
detmek, bunun hususi ve tali mektepler hakkın
da bir kanunun olmamasından ileri geliyor. Bu 
noktai nazardan bir takrir arz ediyorum. İkinci 
bir şey daha arz edeyim. 

VASIF B. (Saruhan) — Kifayet aleyhinde 
olmadı ki... 

REİS — Vasıf Bey, müsaade buyurunuz 
efendim. 

VASIF B. (Saruhan) — Encümen namına 
söylemiyeyim mi? Encümenin noktai nazarını 
teşrih etmiyeyim mi? Reis Bey, müsaade buyuru
nuz efendim. Diyorlar ki, hususi mektep mual
limleri bu kanuna tabi değildir. 

REİS — Efendim ikfayet kabul edilmezse o 
zaman söyleyiniz. 

VASIF B. (Saruhan) — Efendim Samih Ri
fat Beyefendi kifayet aleyhinde bulunmadı ki... 
Kendi fikrini izah etti. 

EEİS — Sözünü kestiniz efendim. 
Efendiler! Madde hakındaki müzakerenin ki

fayeti hususunu reyi âlilerine arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Ak
sini reye vaz'ediyorum efendim. Devamını arzu 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. Takrirleri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki «umumi hizmetlerinden» 

tâbiri yerine «menafii umumiyeye ait hidemat» 
tâbirinin vaz'edilmesini teklif ederim, 

Dersim 
Feridun Fikrî 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin Hükümetin teklifi veçhile 

kabulünü teklif ederiz. 
İstanbul Antalya 

Süleyman Sırrı Ahmet Saki 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

teklif ederim. 

Muallimlik Devletin umumi hizmetlerinden ta
lim ve terbiye vazifesini üzerine alan müstakil, 
sınıf ve derecelere ayrılan bir meslektir. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
Orta tedrisat muallimlerine ait kanun lâyiha

sının birinci maddesine ait encümen tadilâtı bâzı 
nıkatı nazardan musip görülemediği cihetle lâyi
hadaki maddenin aynen kabulünü teklif ederim. 

28 Teşrinisani 1339 
Biga 

Samih Rifat 

Riyaseti Celileye 
Tunalı Hilmi Bey arkadaşımızın teklifi veçhi

le birinci maddesi sunuf ve derecat yerine «sınıf
lar, derecelere ayrılan bir meslektir.» suretinde 
kabulünü teklif ederiz. 

Konya İzmir 
Refik Mahmud Gelâl 

REİS — Efendim takrirler, üç kısma inkisam 
ediyor: Tadil itibariyle, birisi ibarenin tashihi iti
bariyle, iki takrir de - Biga Samih Rifat ve Antal
ya Saki Beylerin takrirleri - müttehidülmealdir, 
yani Hükümetin teklifi olan maddeyi kabul şek
lindedir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ben de iş
tirak ediyorum. 

REİS — Diğerleri: Naim Hazım Efendinin tak
riri; maddenin tarzı tahririne aittir. Binaenaleyh 
evvelemirde Hükümetin maddesini teklif eden 
takrirleri reyi âlinize arz ediyorum. Efendim bi
rinci maddenin Hükümetin teklifi veçhile kabulü 
taraftarı olanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
arz ediyorum. Kabul edenler Lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. Efendim Tunalı Hilmi Be
yin ifadesi veçhe üzere maddenin tashihi husu
sunu zaten encümen mazbata muharriri bey ka
bul etmişti. Binaenaleyh bu takririn reye kon
masına hacet yoktur. Naim Hazım Beyin takriri
ni arz edeceğim. Bu, maddenin heyeti umumiye-
sinin tadilini mutazammmdır. 

«Naim Hazım Beyin takriri tekrar okundu.» 
(Kabul sesleri.) 

VASIF B. (Saruhan) — Za'fı telif vardır. 

REİS — Efendim bu takriri reyinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye vaz'ediyoram. Kaibul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olundu. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim Maarif Encümeni mazbata muharriri de el 
kaldı rıvor. 
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VASIF B. (Sarakan) — Evet, elbette kal
dırır, burada birtakım za'fı telif vardır. İki tane 
«An» vardır bu, za'fı teliftir. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Onun ehem
miyeti yoktur, tashih edilir efendim. 

VASIF B. (Saruhan) — Nasıl olur efendim, 
kanun yapıyoruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ana di
linde ecnebi kaideler de bulunmasın. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Buna mecbur 
olan Maarif Vekilidir. 

REİS — Naim Bey. Rica ederim müsaade bu
yurunuz efendim. İkinci maddeyi okuyoruz: 

MADDE 2. — Muallimler menşelerine ve bu
lundukları mektebin derecesine göre üç kısma ay
rılır. 

1. Yüksek tedrisat muallimleri, 
2. Orta tedrisat muallimleri, 
3. İlk tedrisat muallimleri. 
Bu sınıfların fevkinde olan darülfünun med-

reseleriyle yüksek ve ilk tedrisat muallimlerinin 
evsaf ve şeraiti diğer nizamnamelere tabidir. 

REİS — Efendim ikinci madde hakkında be
yanı mütalâa buyuracak var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bendeniz 
encümenden- soruyorum. Malûmuâliniz merdi
venden çıkarken evvelâ birinci, ikinci, sonra 
üçüncüye çıkılır. Burada «yüksek tedrisat. 
orta tedrisat, ilk tedrisat» diyecek yerde «ilk 
tedrisat, orta tedrisat, yüksek tedrisat» denilse 
idi olmaz mı idi ? Yani bu tertipten maksat ne
dir?- Anlıyalım. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ VASIF B. (Saruhan) — Efendim maarif 
derecesi taksim edilirken merdivene benzetmek 
doğru değildir. Çocuklardan bahsetmiyoruz. 
Derece itibariyle evvelâ yüksek tedrisat mual
limleri gelir, sonra orta tedrisat muallimleri, 
sonra da ilk tedrisat muallimleri gelir, bu böy
ledir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Eliften 
evvel ebcet okunmaz. 

VASIF B. (Devamla) — Bu Orta tedrisat 
Kanunudur. İlk tedrisat ile yüksek tedrisat 
muallimleri diğer nizamnameye tâbidir. 

ZÜLFİ B. (Diyarbakır) — Efendim ilk ted
risatla yüksek tedrisat kanunları yapılmış mı
dır? 

VASIF B. (Saruhan) — Anlamadım efen
dim. 

ZÜLFİ Bt (Diyarbakır) — Efendim ilk ted
risat, yüksek tedrisat kanunu yoktur. Bunları 
nizamnameye bırakıyoruz bu doğru mudur? 

VASIF B. (Devamla) — İlk tedrisat ve 
yüksek tedrisat Kanunu hazırlanmaktadır. Ve 
derdesti ikmaldir. Onu da arz edeyim müsaade 
buyurunuz. Bendeniz kendi noktai nazarımı 
arz edeceğim. Hükümetin teklifinde «diğer 
nizamnamelere tâbidir» kaydı vardır. Binaena
leyh maalesef bu fıkra Öylece kalmıştır, «diğer 
nizamnamelere tâbidir» yerine «diğer kanun
lara tâbidir» deriz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim bir şey daha soracağım, müsaade buyurunuz 
maddenin evvelinde «muallimler menşelerine 
ve bulundukları mektebin derecesine göre üç 
kısma ayrılır» denilmiş sonra aşağıda «sınıf» ke
limesi kullanılmıştır. 

VASIF B. (Saruhan) — Ne diyelim efen
dim? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — «kısım» 
diyelim. 

VASIF B. (Saruhan) — Kabul ettim efen
dim. Bunlar fikir değildir; telif meselesidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ne me
selesi efendim? 

REİS — Rica ederim Hilmi Bey müsaade edi
niz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Soru
yorum Reis Bey. 

REİS — Rica ederim ciddiyetinizi muhafaza 
ediniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bun
dan daha ciddî mesele bence yoktur. Arkadaş
lar çok teşekkür ederim ki ana dilince olan kai
deleri kabul ettiniz. İnşallah bir Mart derdemez 
Türkçe Kanunumu da kabul buyuracaksınız. 
Yalnız Vasıf Bey arkadaşımıza bir istirhamım 
vardır. Her ricamı, her kelime adedince tekrar 
edecek olursam - zannederim - bu lâyiha için 
bir intihap devresi kifayet etmez. Bahusus 
Türkçe olmamakla bereber «mülâzimet» keli
mesine alışmış olan kulaklar «staj» kelimesi 
için bilmeme ne gibi «etaj» lardan geçecek? 
Anlamıyorum. Şu halde aşağı maddelere geçil
dikçe bildiğiniz kelimeler ve cümleler bilmem ne 
kadar çoğalacak? O halde bendeniz kimbilir ne 
kadar yorulacağım? Ve zavallı Meclisi Âliyi 
kim bilir ne kadar yoracağım ? 
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Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — iliç. birimiz 
zavallı değiliz. 

TÜNALI HİLMİ B. (Devamla) — Doğru 
zavallı değildir. Kısa keseyim arkadaşlar istir
ham ederim, siz eğer henüz bir katı kanaat ge
tirememiş olmak dolayısiyle Maarif Encümenine 
bu lâyihayi iadeye cüretyabolamıyorsunuz - lîen 
sizin lisanmızca söylüyorum - cüret bulamıyor
sanız Maarif Encümeninden istirham edelim is
tirdat buyursun anadilimizce yazsın. Tâ ki bu 
Tunalı Hilmi denilen ümmî, zavallı cahil de an
lasın. (Ümmî ne demek Türkçe değildir ses
leri) 

REİS — Efendim mazbata muharriri beye
fendi bir sehvolduğunu söylediler: Maddede
ki (Nizamnamelere) yerine kanunlara( olacak
tır. Binaenaleyh ona göre tabı hatasını tashih" 
ettik. Binaenaleyh ikinci maddeyi reyi âlinize 
arz ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul ctmiycnler lüt
fen el kaldırsın. İkinci madde kabul olundu. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Reis Bey 
bir takririm vardır. Müsaade ederseniz izah 
edeyim. Kanunun heyeti umumiyesine şâmildir. 

REİS •—• Heyeti umumiyesinin müzakeresi 
geçti efendim. 

MAHMUD CELAL B. (İzmir) — Efendim 
kabul edilen esas birinci maddeye aittir ki He
yeti Umumiye bunu kabul etmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Celilece birinci maddenin mümkün ol

duğu veçhile anadiline göre tadili usul olarak 
kabul Duyurulduktan sonra mevaddı mütaakı-
benjn de aynı usul dâhilinde tadili icabodeceğin-
den diğer maddelerin anadiline tevfikan tadil 
ve ıslah edilmesi için encümene havalesini tek
lif ederiz. 

Karahisarı Şarki Konya 
Mehmed Emin Refik 

VASIF B. (Saruhan) — Efendim Maarif 
Encümeni Meclisi Âlinin bu noktai nazarına 
kemali hürmet ve mutavaatla iştirak eder. Maa
rif Encümeni hiç şüphesiz Türk anadilinin mü-
nakkah teiniz bir şekilde kabul edilmesini (Mü-
nakkah ne demek sesleri) Şimdi cevabını ve
receğim ve bütün kanunların bu tarzda yazılma
sını esas itibariyle kabul eder. Yalnız arkadaş
lar, Meclisi Âlinizden rica ederiz. Evvelâ bize 
bir Kamusu Türki veriniz, ondan sonra da bu

nu isteyiniz. . Acaba hangi kelime Türkçedir, 
hangisi değildir bilelim? Mesele bu şekle girdi
ğine göre ve efkârı umumiye karşısında Maarif 
Encümeni sarih bir fikir vermek mecburiyetinde 
olduğuna göre müsaade ederseniz bir noktai na
zar arz edeceğim. 

Efendiler lisanın tasfiyesi ve anadiline doğ
ru irca edilmesi hakkında on, onbeş, yirmi sene
den beri bir cereyanı mahsus vardır. Filha
kika bu cereyanın müfit neticesi olarak lisanı
mız gittikçe kendi menşeine doğru yürümekte
dir. Bu noktai nazardan Maarif Encümeninin 
huzuru âlinizde taahhüdedeceği yalnız bir esas 
vardır, yabancı kaideleri kullanmamalk, yabancı 
terkipleri istimal etmemek. Çünkü Maarif En
cümeni bu noktai nazarın artık memleket üzeri
ne şâmil olduğunu görmektedir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Tunalı Hilmi 
Bey de encümende bulunsun. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Allah 
razı olsun. 

VASIF B. (Saruhan) — Fakat kelimeler me
selesinde huzuru âlinizde bir taahhüt altına gi
remem. Binaenaleyh, her madde geldikçe Tunalı 
Hilmi Bey kardeşimiz kalkacak itiraz edecektir. 
Bunun için zaten Maarif Encümeni buna işti
rak etmektedir. Rica ederim, kanunun maddele
rini müzakere edelim. Bu maddeler üzerindeki 
fikirler ve esaslar tarafı âlinizden kalbul buyu-
rulsun. Ondan sonra bu şekilde tashihini veya
hut tercümesini yaparız efendim. (Oo, sadaları) 
Müsaade buyurunuz efendim sözümü bitireyim. 
Daha kanun bitmemiştir, heyeti umumiyesi bit
memiştir. Malûmuâliniz 36, 37 maddelik bir ka
nun böyle bir saatte iki saatte bitmez. Zatı âli
lerinize arzu buyurduğunuz şekilde matbu kâğı
dı gelecektir. Heyeti umumiyesi hakkında - reye 
konmazdan evvel - emirleriniz varsa telâkki ede
lim. Ruznamede zaten başka bir şey yoktur. İs
tirham ederim, şimdi müzakereye devam buyu-
rulsun, -maddeler kabul edilsin, ben, Heyeti âli-
yenize Maarif Encümeni namına vâdediyorum. 
Gelecek ietimada bunun tercüme edilmiş şeklini 
getiririz. (Hayır sesleri, olmaz, olur sesleri) 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Efendiler, «Bana mükemmel bir elifba veriniz. 
Size mükemmel bir medeniyet vereyim», denil
miş. Buna ilâve olarak ben de diyorum ki, bana 
mükemmel bir anadili veriniz, size ölmez bir mil
let vereyim. (Bravo, sesleri) 
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ABID1N B. (ıSaruhan) — ölmez millet mev
cuttur. Ama onun adına da Türk derler beyefen
di. (Ona da bravo sesleri) 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Bir Rus şairi bir köye gitmiş. Köy odasında bir 
ocak yanıyormuş. Onun yanında bir kuz çocuğu 
ayakta durmuş, elimdeki kitabın satırları üzerin
de parmağını gezdirerek heceleye heceleye oku
yormuş. Karşısında bulunan Rus köylüleri ds 
başlarını sallıyarak can kulağı ile dinliyorlar-
mış. Şair diyor ki: «Bu kitap, halkın diliyle ya
zılmış bir kitaptır. Bu kitapta halkın acıları 
vardır, sevgileri vardır, yaraları vardır, rüyala
rı vardır. Bu kitap, halkın kitabıdır. Bu kitap, 
halkın ruhunun kitabıdır, bu kitap halkın ha
yatının kitabıdır. Bu kitabın köy kulübelerine 
girmesi halk, tarafından dinlenmesi velev ki bir 
kız çocuğu tarafından, heceleme, heeelene okun
ması Rusya'nın yeni bir güneşle müjdeleneoe-
ğini bize haber veriyor. Malûmuâliniz bizim bir
çok zincirlerimiz vardır. Evvelâ dilimiz yaban
cı zincirler altında inliyordu. Arap, Acem Hü
kümeti vardı. Bu milletin millî mefkuresi ipti
da dilde olan zincirleri kırdı. Ondan sonra kol
ların zincirleri kırıldı. Ruhumuzun, vicdanımı
zın zincirlerinin kırılması için, anadilimizde ya
zılmış kitaplarımızın, kanunlarımızın köylere 
dağılması, tohum gibi saçılması ve onun ışığı
nın karanlıkları aydınlatması ve onun tohumu
nun gönüllerimizde, ruhlarımızda tenebbüdet-
mesi lâzımdır. (Alkışlar) Binaenaleyh, takriri
mizin mündereeatı, milletin ölmezliğine, ebedi
yetine taallûk etmek itibariyle ve Heyeti Mec
muanızı bu mefkurenin mânevi bayrağı altında 
görmekliğim ümidiyle takririmizin kabulünü 
arz ediyorum. (Bravo sesleri) (Alkışlar) 

VÂSIF B. (Saruhan) — Kabul ettik efen
dim. 

REİS — Efendim müsade buyurursanız He
yeti Muhteremenize bir istirhamda bulunaca
ğım. Vâsıf Beyin izah buyurduğu veçhile tarzı 
tahrir meselesi başka bir şeydir (Gürültüler) 
Müsaade buyurun. İkinci bir nokta daha vardır. 
Onu da arz ettikten sonra istediğiniz veçhile 
rey verebilirsiniz. Malûmu ihsanınız, maddele
rin müzakeresinde daima takrirler verilecektir. 
Halbuki zannederim takrir verenler arzu edilen 
tarzı lisanda takrirlerini yazamıyacaklardır. Bi
naenaleyh, her takrir geldikçe kanunun tashihi 

için encümene gitmesi lâzımgelir. Kanun, bu su
retle encümenle Heyeti Umumiye arasında mü-
tevali bir gidip gelme yapacaktır. Encümen tek
lifi kabul ediyor ve diyor ki : «Maddeleri mü-
zalkere ediniz, hükümleri tesbit ettiniz. Biz de o 
hükümleri nazarı dikkate alarak maddeleri tes-
hit edelim.» (Gürültüler, olmaz sesleri) 

Rica ederim efendim, bu, meselenin, mua
melenin tesrii icabındandır. (Kanun tanzimine 
muhaliftir sesleri) Müsaade buyurunuz efendim, 
arz ettiğim gibi bu, muamelenin tesrii icabatı-
dır. Arzu ettiğiniz veçhile rey verebilirsiniz. 
Yalnız zannederim ki, kanunun müzakeresi hu
susunda en münasip usul budur. Binaenaleyh 
tensip buyurursanız kanunun maddeleri müza
kere olunduktan sonra... (Olmaz sesleri, hayır 
sesleri) Rica ederim Hilmi Bey. Ağzınızı kati
yen açmamanızı rica ederim. (Aa, sadaları) 
Şimdi Efendim. Tekrar arz ediyorum. Mesele 
sabittir. Evvelâ maddelerin müzakeresini biti
relim. (Olmaz sesleri) Ondan sonra encümene 
verelim. Maddeler tadil olunsun. (Olmaz ses
leri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey usulü müzakereye dair söz istiyorum. 

REİS — Vâsıf Bey, encümen namına söyli-
yecek. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim Meclisi 
Âlinin bu ısrarı, bu asabiyetini çok şayanı tecil 
gördüğüm için arzunuza başka bir noktai na
zardan jltihalk etmek üzere başka bir şekil arz 
edeceğimi. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Teşekkür ederiz. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim maddeleri 
encümene iade buyurursanız encümen, bir kud
reti kehanete malik değildir ki, tarzı tahriri na
sıl arzu buyurursanız o suretle yazsın. 

HALİL B. (Zonguldak) — Encümende Hil
mi Bey bulunsun. 

VÂSIF1 B. (Saruhan) — Müsaade buyuru
nuz efendim. Kanunu encümene havale edecek
siniz. 

Biz kendi aklımız gibi yazacağız. Buraya ge
tireceğiz. Bir daha tekrar itiraz vâki olacaktır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ben kâ
tiplik ederim. 
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VÂSIF B. (Devamla) — Müsade buyurunuz 
efendim rica ederim. Maarif Encümeni bunu 
yazaımaz meselesini ortaya vaz'etmemiştim ki, 
Hilmi Bey hocalık yapmaya kalkmıştır. Binaen
aleyh başka bir şekil arz edeyim. Anlıyorum ki, 
noktai nazarınız bu kanunu mümkün olduğu 
kadar anadili esasatı dairesinde yazmaktır. O 
halde arkadaşlar, maddelerin müzakeresine de
vam ederiz. Burada vâki olacak teklifi âlinizi 
çabucak kabul etmek imkânı olursa - ki, zan
nederim yüzde doksan böyle olacak - ben encü
men mazbata muharriri sıfatiyle encümen na
mına iştirak ederim. Mesele biter. (Muvafık ses
leri) Eğer Heyeti Aliyeniz bu takriri muvafık 
görür de-bendeniz mazbata muharriri sıfatiyle 
fikrimi izhar edemezsem o takrir nazarı itibara 
alınır ve nazarı itibara alman takrirler encüme
nimize havale edilir ve diğer maddelerin müza
keresine devam edilir. 

REFİK B. (Konya) — Mazbata Muharriri
nin sözünü kabul ediyoruz. 

REİS — Yani kanunun müzakeresinin de
vamını kabul ediyorsunuz değil mi efendim? 
(Evet sesleri) 

Efendim takrir sahipleri tarzı tahririn Türk
çe olmasını teklif ediyorlar. Bu takriri... 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey. Takririmizi geri alıyoruz. Reye koy
mayınız... 

REİS — O halde müzakereye devam ediyo
ruz efendim. Üçüncü maddeyi okuyoruz : 

Maded 3. — Orta tedrisat mektepleri ile Da
rülmuallimîn ve Darülmuallimat muallimleri, 
Darülfünun, yüksek ve orta âli darülmuallimîn 
ve darülmuallimat ve yüksek ihtisas mektepleri 
mezunlarından intibabolunur. 

REİS — Efendim bu madde hakkında müta
lâa dermeyan edecek var mı? (Hayır sesleri) 
Bu maddeyi aynen kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et-
miyenler el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 
Dördüncü maddeyi okuyoruz. 

Madde 4. — Âli darülmuallimîn ve darül
muallimat mezunları vekâletçe tensibedilecek 
mekteplerde bir sene muallim muavini uııva-
niyle (staj) yapacaklardır. Bu müddetin hita
mında muallim unvanını alırlar. 

SAMİH RİFAT B. (Biga) — Efendim (staj) 
kelimesini Hilmi Beyin ihtisasına bırakacağım. 

Bendeniz bunun hakkında söykmiyeceğim. Bu 
madde «Âli Darülmuallimîn ve Darülmuallimat 
mezunları vekâletçe tensibedilecek mekteplerde 
bir sene muallim muavini unvaniyle (staj) ya
pacaklardır ve bu müddetin hitamında muallim 
unvanını alacaklardır» deniliyor. Halbuki altın
cı maddede muallim olabilmek için «bir mek
tepte lâakal bir sene staj görmek lâzımdır» 
kaydı vardır. Bunlar, bir sene staj görecekler 
ve staj gördükleri mektep muallimleri tarafın
dan muallimliğe ehliyet ve kabiliyetleri tasdik 
edilecek ve şeraite tâbi olacaklardır. Dördüncü 
maddede «bu müddet hitam bulur bulmaz mu
allim unvanını ihraz edeceklerdir» denildikten 
sonra altıncı maddede o takyidediliyor. «Bir 
sene staj yapacaklardır ve bu müddetin hita
mında muallim unvanını alacaklardır» denili
yor. Bir de Hükümetin teklifinde «lâakal bir 
sene staj yapmak» kaydı varken encümen, dör
düncü maddeden bu (lâakal) kaydını çıkarmış, 
altıncı maddede ipka eylemiştir. Lâakal denme
sinde Hükümetin bir maksadı olacağını zanne
diyorum. Bir sene staj müddeti biterbitmez mu
allimi derakap tâyin edecek bir vazife buluna
maması ihtimali vardır. Bir sene bittikten sonra 
salâhiyet imtihanının icrasında ispatı salâhiyet 
edememesi ihtimali vardır. Binaenaleyh edeme
dikten sonra bir sene daha staj görmesi lâzım
dır. İşte bunlar nazarı dikkate alındığı için Hü
kümetin teklif ettiği lâyihada (lâakal) kaydı 
vardır ve bu sebepten konmuştur. Bu, imtiha
nın ve ehliyet tasdiknamesinin sonuna bırakıl
mıştır. Bunu nazarı dikkatinize arz ediyorum. 

MAHİR Ef. (Kastamonu) — Staj Türkçe 
midir efendim? 

SAMİH RİFAT B. — Hayır efendim, tatbi
kat denmiştir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar Samih Rifat Beyefendi Maarif Encümeni 
âzasındandır. Maalesef kanunun müzakeresinde 
lütfen encümeni teşrif buyurmadıkları için 
Meclisi Âlinizin vakitlerini israf etmek vaziyeti 
meydana gelmiştir. 

SAMİH RİFAT B. (Biga) — İstanbul'da 
hastaydım. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Tabiî mazeretinize 
binaen... Efendim buyurdukları veçhile madde
de yeknazarda tezat vardır zannedilir. Halbuki 
iyi tetkik edilirse görülür ki, dördüncü madde 
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darülmuallimîn ve darülmuallimat mektepleri I 
mezunlarına münhasırdır. Bahsettikleri altıncı 
madde, diğer ihtisas mektepleri mezunlarına ait 
ve münhasırdır. Darülmuallimîn ve darülmual
limat mektepleri doğrudan doğruya meslek 
mektepleri olduğu için Maarif Encümeni bunlar 
için fazla takyide lüzum görmemiştir. Fakat bir 
mektebi hukuk mezunu muallim yaptığımız va
kit encümen daha ziyade takyide lüzum gör
müştür, zannederim bu maddelerde tezat yok
tur. İyi tetkik buyurmamışlarclır. 

(Lâakal) .meselesine gelince : Hükümetin 
teklifinde filhakika (Lâakal) kelimesi vardır. 
Biz bunu muzır gördük ve kelimeyi kaldırdık. 
Çünkü (Lâakal) kelimesini koyduk mu Maarif 
Vekâletine, muallim unvanını vermek için lâye-
tegayyer salâhiyet vermiş oluruz ve vekâlet 
dört sene staj yapmaya lüzum gösterirse o za
vallı da dört sene muallim unvanını alamaz. 
Binaenaleyh biz buna şiddetle muhalifiz. Me
zunlar bir sene muavin unvanı altında staj gö
recektir ve bundan sonra muhakkak muallim 
unvanını alacaktır. Bunları, şunun ve bunun 
keyfî takdirlerine terk edemeyiz. (Doğru ses
leri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Altıncı maddede encü
men lâakal diyor. 

VÂSIF B. — Gelsin söyleriz. 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Staj kelimesi kal

dırılmalıdır. Staj yerine tatbikat deseniz... 
VÂSIF B. (Devamla) — Efendim lisanımız

da gramofon kelimesi vardır. Gramofon kelime
sini lisanımızdan kaldırdığımız zaman - ki in
şallah kaldıracağız - staj kelimesini de kaldırı
rız. Encümen, bu staj kelimesi üzerinde tevak
kuf etmiştir ve bir kelime aramıştır. Size sami
miyetle arz ediyorum - belki kabiliyeti ilmiyesi I 
yoktur - bulamamıştır. Nitekim fotoğraf ve gra
mofon kelimesi kalkmamıştır. Posta kelimesi I 
kalkmamıştır. Staj kelimesini Meclisi Âliniz as
kerî kanunlarda kabul buyurdunuz. Meclisi Âli
den çıkan kanunlarda vardır. (Maarif kanunla
rında olamaz sesleri) Binaenaleyh; Maarif En
cümeni Meclisi Âlinin askerî kanunlarında staj 
kelimesini gördükten sonra kendi kanunlarında 
da istimal etmiştir. (Maarif de konamaz sesle- I 
ri) Eğer arkadaşlarımızdan biri bizi lütfen ten- I 
vir ve İrgat buyururlarsa ve staj kelimesinin ha
kiki mânasının mukabili olmak üzere bize bir ] 
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kelime hatırlatırlarsa o vakit kendilerine arzı 
şükran ederiz ve onu koruz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Staj kelimesine 
mukabil tatbikat kelimesi vardır. Bu da staj
dır. Staj kelimesi yerine tatbikat kelimesini 
koysak daha iyi olur. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
O da yabancıdır efendim. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim. Malûmu-
âliniz stajın mukabili tatbikat değildir. Stajda 
bulunan adamlar tatbikat görmez. Binaenaleyh 
staj kelimesinden maksudolan mânayı tatbikat 
kelimesi ifade etmiyor. Rica ederim bir kelime 
bulunuz, Maarif Encümeni namına arzı şükran 
eylerim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Reis Beyefen
di rica ederim kanun mu müzakere ediyoruz. 
Yoksa bir encümeni ilmî miyiz ? Maarif Vekâleti 
mütehassısasmdan bir encümen teşkil etsin, mü
zakere yapsınlar. Biz kanun müzakere ediyoruz. 

KEMAL B. (Adana) — Bir sene staj görül
dükten sonra muallim olacak. Ya stajda mual
lim unvanını almak iktidarını gösteremezse, li
yakati görülmezse yine muallim diyecek miyiz? 

VÂSIF B. (Devamla) — Efendim Samih Ri-
fat Beye cevap verirken altıncı maddeden bah
setmiştim. Bu, Maarif Encümeni diğer ihti
sas mekteplerinden mezun olanları hem staja, 
hem imtihana, hem ispatı ehliyete mecbur et
miştir. Arkadaşlar! Doğrudan doğruya muallim 
yetiştirmek için tesis edilen ve meslek mektebi 
olan darülmuallimîn ve darülmuallimat mezun
larını bu kadar fazla takyidata tabi tutmayı en
cümen muvafık görmemiştir. Çünkü esasen mes
lek mektebinden yetişmiştir. Sonra diğer ihtisas 
mesleki mezunları, meselâ mektebi hukuk me
zunları, mektepte terbiye okumaz, usulü tedriz 
okumaz. Binaenaleyh muallim olduğu zaman 
terbiye ve usulü tedris nasıl olduğunu tanımak 
lâzımdır. Fakat bir darülmuallimîn mezunu ter
biye de okur, usulü tedriz de okur ve bir mual
lim için lâzım olan bütün evsaf ve şeraiti ikti-
sabederek çıkar. Fakat doğrudan doğruya mu
allim unvanı vermiyelim dedik ve bir sene staja 
tabi tutalım dedik. Zaten bu altıncı maddede 
mevzuubahsolacak bir meseledir. Dördüncü 
maddede alâkası yoktur. (Doğru sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey! Usulü müzakere hakkında söz isterim. İh-
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san Bey buyurdular ki, burası encümeni maarif 
mi, encümeni ilmî mi? (Gürültüler) ihsan Beye 
cevap veriyorum. Burada prensibolarak mesele 
tamamiyle tavazzuh etmiştir. Şu halde İhsan 
Beye cevap vermek salâhiyetim dahilindedir. 
Efendiler; İhsan Beye sorarım, İstiklâl Mahke
mesinde bulunduğu zaman ceza görmesine, asıl
masına hükmettiği bu kadar adama acaba ken
di anadiliyle kanunlar öğretseydi acaba onlar 
masum olmıyacaklar mıydı? (Gürültüler) 

REİS — Efendim. Başka söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Dör
düncü maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Dördüncü 
maddeyi kabul etmiyenıler lütfen ellerini kal
dırsın. Dördüncü madde kabul edilmiştir. Be
şinci madde okunacaktır. 

Madde 5. — Muallim unvanını alabilmek 
için yirmi yaşını ikmal etmiş ve kırk beş fa
şını geçirmemiş olmak lâzımdır. 

RAHMİ B. ((Sivas) — Efendim. Muallim 
unvanını alabilmek için yirmi yaşını ikmal 
etmiş olmak şarttır deniliyor. Halbuki efen
diler. Darülmuallimînden veyahut Darülmual-
limatan iptidai kısımdan çıkacak bir muallim 
veya muallime ancak on dokuz yaşında çıka
bilecektir. Darülmuallimîni tâliye'de üç sene 
okuyacaktır. Sonra âliyeye de gidecek orada 
da üç sene okuyacaktır. Binaenaleyh 19 yaşın
da çıkan bir muallim altı sene daha okuduktan 
sonra sultaniye /muallim olacaktır. Sultaniye 
muallim olmak için darülfünunlar vardır. Da
rülfünunlara girmek için behemehal tedrisatı 
tâliyeyi .ikmal etmek şarttır. Sultaniler bu 
günkü halinde on iki sınıftır. Binaenaleyh ye
di yaşında girdiğini kabul edersek - sınıfta kal
mamak şartiyle - yine on dokuz yaşında çıka
caktır. Darülfünuna ıgirerse lâakal yirmi üç 
yaşından evvel çıkamıyacaktır. Binaenaleyh 
(bir mektebi âliden mezun olmadığı için sulta
nilere muallim olamıyacak. Şu halde yirmi 
yaşında nasıl muallim olabilir? Hangi mek
tepten çıkaracağız ki, yirmi yaşında muallim 
olabilsin? Binaenaleyh mebde muvafık değil
dir. Fikri âcizaneme kalırsa bunu yirmi üç 
yaşından evel mektebi âliyi ikmal etmek im
kânı yaktur. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Vardır 
efendim. Ben yirmi yaşında mektepten çık
tım.' 

RAHMİ B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim. İmkânı yoktur. Bugün elimizdeki 
.kanunla çocuğu mektebe yedi yaşından evvel 
kabul etmeyiz. Yedi yaşında mektebe girdiği 
halde, altı yedi daha on üç eder. Altı, yedi 
sene de sultani sınıfları vardır cem'an 'on dokuz 
eder. Bilmıiyorum bu arkadaşımız .mektebi âli
den nasıl yirmi yaşında çıkmıştır. Sonra, kırk 
beş yaşını geçirmemek lâzımdır diyor. Bende
nizin buna da aklım ermedi. Kırk beş yaşında 
muallim olamıyacak. Demek ki kırk dört yaşın
da olacak. Buna aklım ermiyor. Bu kadar yaş
ta muallim nasıl olacaktır. Her halde bunda 
birşey vardır. Bendenize kalsa maddeyi yirmi 
üç yaşını geçerse suretiyle tadil etmek daha 
muvafık olur. 

VASIF B. (iSar.u'han) — Efendim! Yirmi 
yaşında muallim vardır. Maalesef muhterem 
maarif meslekdaşımla ayrı düşündüğümden do
layı müteessirim. Zannederim kendileri zühul 
buyuruyorlar. Sekizinci maddede mevkut mu
allimler vardır. Onlardan bahsetmekteyiz. Man-
zuruâlink olaaektir. Mevkut muallimler, re
sim ve terbiye muallimleridir. Bunlar arkada
şımın buyurduğu derecatı mektepten geçmez
ler. Binaenaleyh yirmi beş yaşını, yirmi üç ya
şını esas kabul edersek yirmi yaşında kıymetli 
bir resim muallimini muallim yapmamaklığı-
mız icabeder. Ondan sonra resmi sabit muallim
lerden de yirmi yaşında mualimler vardır. Ben
deniz İzmir'de maarif müdürü iken kadın, 
kız yirmi yaşından küçük muaillimler vardı. 
Kendileri de takdir buyururlar ki, kız 
liseleri on senedir, on iki . sene değildir. 
Tabiî darülfünunda üç sene okurlar ve çıkar
lar, muallim olurlar. Geçen sene iki hanım mu
allime gelmiştir. Tâyin etmişimdir. Sicili de 
arz ettiğim gibidir. Binaenaleyh hem sabit mu
allimlerden hem de mevkut muallimlerden yir
mi yaşında muallim vardır. Ve hem de bilhassa 
meVkut muallimlerden resim, terbiyei bedeniye, 
musiki gibi dersler muallimlerinin de yirmi 
yaşında olması çok varit ve muhtemeldir. Sa 
niyen bu maddede zarar gömmüyorum. Yirmi 
yaşında olmuş yahut yirmiıüç olmuş. Zannede
nim ki, bu gibi maddeler tesbit edilirken asga
rileri nazarı itibara almak lâzımdır. Beyefen
di yirmiüç buyurdular. Ya yirmidört yaşında 
gelirse ne yapacağız? Binaenaleyh mümkün ol-
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duğu kadar asgariyi nazarı itibara alalım ona 
göre yürüyelim efendim. (Doğru sesleri). 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim muallim unvanını alabilmek için yirmi 
yaşını ikmal etmek ve kırkbeş yaşını gcçir-

• m emiş olmak lâzımdır deniyor. Bu madde okun
duğu zaman ^muallimlik meslekine gircıbilmek 
için» mânası kastedildiği anlaşılmıyor. Halbu
ki Hükümetin buradaki maddesi Mazbata Mu
harriri Beyin buyurduğu sözlerden anladık ki, 
muallim unvanını almaktan maksat, muallim 
'meslekine dâhil olmaktır. Eğer mâna 'bu ise 
maddenin ona göre tashihini rica ederim. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ VASIF B. (Saruhan) — Efendim 
muallim unvanı ne demektir? Bu maddede mu-
sarrahıtır. Daha evvelki maddeyi lütfen okuyu
nuz, Şükrü Beyefendi. Daha evvelki maddede 
ifade etmişizdir. Yani mu ali m unvanını tarif 
etmişizdir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim. Beşinci madde, dördüncü maddede tarif 
edilen muallim unvanını almak için yirmiüç 
yaşını ikmal etmek yine kâfi değildir. Dördün
cü madde mucibince muallim unvanını almıştır. 
Fakat bilfiil muallimlik unvanı almaz. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ VASIF B. (Saruhan) — Yoktur öy
le birşey. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Arz edeyim: Dördüncü maddenin yazılışına 
göre mektöbi bitirir stajını yapar, •muallim un
vanını alır. Eğer maksadınız hu ise doğrudur. 
Yok muallimlik meslekine girmek ise bunu sa
rahaten söyle mekliğiniz lâzımdır. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ VASIF B. (Saruhan) — Maksadımı 
•arz edeyim efendim: Burada sarahat mevcut 
iken Mazbata Muharriri böyle diyor denemez. 
Dördüncü maddede diyoruz ki : Darülmualli-
mîn ve Darülmualllim attan mezun bir efendi 
mekteplerde bir sene staj yapacak ve bir sene 
sonra muallim olacak. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Mual
lim unvanını alacak. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ VASIF B. (Saruhan) — Müsaade 
ediniz bitireyim. Daha evvel muallim unva
nını alamıyacaktır, mua'lim muavini de yine 

meslek dersini görmüştür. Fakat muallim un
vanını alamıyacaktır. Muallim muavini bir se
ne staj gördükten sonıra muallim unvanını ala
caktır. O unvanı aldıktan sonra vazifei tedri-
siyeye devam ederse 'bu kanun mucibince mu
allimdir. Eğer vazifei tedrisiyesine devam et
mezse aşağıda göreceğiniz veçhile her hangi 
bir şekilde olursa olsun meslekini terk ederek 
başka bir vazife kaibul eden kimseyi muallim 
tanıımıyoruz. Aşağıda buna dair madde gele
cektir. Muallim unvanının aldıktan sonra git
miş, Tapu memuru olmuş veyahut 'avukat ol
muş veyahut Nahiye Müdürü olmuş. O muallim 
değildir. Aşağıda ona göre madde gelecektir. 

FERİDUN FİKRİ IB. (Dersim) — Efendim. 
Bendeniz de Şükrü Beyin mütalâasının aynını 
dermeyan edeceğim: Çünkü bende bunu okudu
ğum zaman zihnime, 46 yaşında 'bulunan bir 
kimseye muallim ıtlak olunamıyacağı gelmiş
tir. Şükrü Beye gelmiş olan fikrîn bana da gel
mesi gösterir ki ; tatbikatta da ;bu suretle telâk
ki edilmesi ihtimali varittir. Binaenaleyh bunu 
vazıh bir surette ifade edelim. Çün'kü dördün
cü madde de bu tereddüdü tevlidet'mekten hâli 
değildir. Bakınız ne deniyor (Âli Darülmualli-
mîn ve Darülmuallimat mezunları vekâletçe ten-
sib edilecek mekteplerde lâakal bir sene staj 
göreceklerdir. Bu müddet zarfında derecei me
sai ve kabiliyetlerine nazaran muallimlik ede
bilmek hususunda haizi salâhiyet bulundukları 
mektep Heyeti Talimiye'Sİnin raporu ve Maarif 
Müdüriyetinin tasdiki ile sabit olduğu takdirde 
kendilerine muallim unvanı verilir.) Demeik ki 
muallimlik öyle bir meslek oluyor ki, şimdiden 
sonra bu mesleke dâhil olacaklara mûhtas olu
yor. Binaenaleyh Şükrü Beyin ve gerek 'bendim 
zihnimde hâsıl olan bir tereddüdü - ki, 'başkala
rında da hâsıl olabilir - 'Selbetmek için muallim
lik meslekine girmek üçdn yirmi yaşına girmiş 
ve kırk yaşını geç/irmemiş derseniz kanun da
ha vazıh ve kanunda aranılan nokta temin edil
miş olur. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ VASIF B. (iSaruhan) — Muhterem hu-
kukşinas arkadaşımın geçen de bir kanunu mü
zakere ederken serd ettikleri gibi hür düstur 
vardır. O da, (Kanun makabline şamil değildir) 
Bu kanun bundan sonra yetişecek olan muallim 
ve muavinlere mahsustur. Şimdi kırk beş yaşın-
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da bir muallim varsa 'bunu kolundan tutup ata
cak değiliz, (tereddüt var sesleri) Tereddüt ne
rede efendim1? Burada sarahat vardır. Bundan 
sonra yetişecek muallimlere mahsustur. Hiçbir 
İkamın makabline şâmil olmadığı gibi bu da şâ
mil değildir. Kendilerimin de bu noktayı takdir 
'buyurmaları lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Be
yefendi mesele, mücavebei mütekabile değildir. 
Mesele Heyeti Celileden sâdır olan bir kanunun 
intişar ettiği zaman zihinlerde tereddüt tevli-
detmemesi için vazıh ve sarih olmasıdır. Vasıf 
Beyefendi burada mesele, kanunun makabline 
şümulü âdemi şümulü meselesi değildir. Mual
lim unvanını alabilmek için 20 yaşını ikmal et
miş olması lâzımdır diyor. Fikirleri doğru. Fa
kat, burada ifade edilememiştir. Bu hususta te
reddüt etmeyin. Muallim meslekine girmek için 
diye kastımızı vazıh olarak izah edelim, 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ VASIF B. (Saruhan) — Müsaade buyu
runuz efendim. (Muallimlik meslekine girmek 
için) dediklerine iştiralk ediyorum. Muallim ol
mak başkadır, muallimlik meslekine girmek baş
kadır. Stajda elan bir muallim muavini muallim 
mesle'kindedir. Rica etlerim, ikinci maddeyi oku
yunuz ve ikisini 'birleştirdikten sonra hüküm ve
riniz. Muallimlik meslekine 'girmek mevzuubahis 
değildir, çünkü muallimlik meslekine muallim 
muavini olarak da girebilir. Nitekim bir mektep 
mezunu gelir, stajını !görür, muallim muavini un
vanını alır. Yine muallimlik mesle'kindedir. Bu 
maddede biz diyoruz ki, doğrudan doğruya sta
jını görüp muallim unvanını aldıktan sonra mev-
zuübahsolan yaş yirmidir. Onun için madde sa
rihtir ve böyle tereddüde bir mahal görmüyo
rum. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Vasıf 
Beyin bir sualle sözünü keseceğim. Kendilerine 
soruyorum, şu iki cümleden hangisini kasdetımek 
istiyorlar. Bir, (Muallim olabilmek için), bir de 
(muallim unvanını ala'bilmek için) bunların 
mânası başka başkadır. Burada kasdedilen han
gisidir.? Muallim olabilmek için veya muallim 
unvanını alabilmek için... 

VASIF B. (Saruhan) — Maksadımız kanu
nun sarih ifadesiyle müspettir. Muallim unva
nını alabilmek içindir. Muallim olmak mevzuu
bahis değildir. Arkadaşlar, muallim muavinliği 

ihdas edilmiştir. Bir staj müddeti gösterilmiş
tir. Bu muallim muavini de meslekî talimden-' 
dar. O da mektebe gidecek ve tâlim vazifesini 
'görece'ktir, fakat muallim değildir. Muallim un
vanını haiz olabilmek için yirmi yaşında olmak 
lâzımdır. Şimdi arkadaşlar, daha ziyade tavzih 
için şunu arz edeyim ki, ibir genç darülmualli-
mînin bir şubesinden 18 yaşında çıkmış ise... 
(Yoktur sesleri) yoktur demeyiniz vardır, bir 
arkadaşımızın dediği varittir. Hattâ bendeniz 
de öyleyim. On sekiz yaşında muallim olarak 
çıkmış ise ne yapacağız? Mekteplere gönderece
ğiz, 'Staj yaptıracağız. Ondokuz yaşında mı mu
allim 'kaimi edeceğiz? Bunun için ibir mebde ka
bul ettik, hdr esas ka'bul ettik. Encümen 22 - 23 
yaş 'ka'bul etmemiştir. Yirmi kabul etmiştir. Yir
mi yaşına girince muallim unvanını alacaktır. 
Bunda mucibi tereddüdolan nokta nedir? Ben
deniz bunu anlamıyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Efendim, zannederim 
fikirleri teşviş eden, profesör mufealbili olarak 
unvanı fahrî olmak üzere 'muallim unvanı veri
liyor. Halbuki burada kasdolunan, muallimlik 
silkine dâhil olup da bu suretle muallim unva
nını alandır. Bu, onu gösteriyor. Beylerin fikri
ni teşviş eden cihet, fahrî olarak muallim un
vanını alabilmek yani bakalore imtihanını biti
rip muallim unvanını iktisabedebilmek için 
48 - 50 yaşında da olabilir. Fakat maksat o de
ğildir, muallim meslekine dâhil olabilmektir. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ VASIF B. (Saruhan) — Sual mi soru
yorsunuz ? 

ABDULLAH B. (Tralbzon) — Bendeniz mad
de hakkında söz söyliyeceğim. 

KEMAL B. (Adana) — Efendim. Burada 
'bir tezat görüyorum. Şimdi onsekiz yaşında ibir 
genç mektebi bitirdi, 'bir sene staj 'gördü, mual
lim unvanını aldı. Halbuki maddede yirmi ya
şında olması lâzımgelir diyor. 18 yaşında mek
tebi bitirdi, bir sene de staj gördü, muallim un
vanı aldı. Halbuki beşinci madde mucibince 
yirmi yaşında olması zaten takyiidedilmiştir, bu 
nasıl olur? 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ VASIF B. (Saruhan) — Bu mesele mev
zuubahis olamaz, bu hususta daha evvel soru
lan suale cevabolarak bunu arz etmiştim. Rica 
ederim hangi kanun vardır ki, bir maddesi bü-
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tün kuyudat ve ahkâmı muhtevidir. Bütün ka
nunlarda her maddeyi diğer madde takyideder. 
Dünyada 'bir kanun yoktur ki, 'bütün mevcudo-
lan kuyudat ve ahkâm bir maddede eeme'dile-
bilsin. Darülmuallimat mezumeleriyle Darülmu-
tallimîn mezunları muallim unvaniyle bir sene 
staj yapacaklardır. Dördüncü maddenin mak
sadı ımuallim unvanını tes'bit ve staj esnasını ka
bul etmektir. Bundan sonra beşincd maddeyi 
okuyacağız. Bunda diyoruz ki, «Muallim olaibjil-
nıek için yirmi yaşını ikmal etmek lâzımdır. 

KEMÂL B. (Adana) — Bu madde evvelki 
maddeyi nakzediyor. 

VÂSIF B. ('Saruhan) — Pek ta'biîdir efen
dim, nakız değildir, diğerini takyidediyor efen
dim. 

ABDULLAH B. ('Trabzon) — Efendim ge
rek Feridun Fikrî ve gerek Şükrü beyefendi
lerin mütalâaları varittir. Vâsıf Beyden rica 
ederiz ki, daha sarih yazılmasını kabul buyur
sunlar. Çünkü dördüncü madde mekte'bi yeni 
ikmal etmiş bir zatın muallim unvanını alma
sını takyidetmiş ve kabul etmiştir. Şimdi ben
deniz diyorum ki, her kanun ıgibi 'bu kanun da 
maka'bline şâmil olmamakla beraber neşredilir 
edilmez mekteplerimizde kırkbeş yaşını tecavüz 
etmiş kıymetli muallimlerimiz vardır. Bu ka
nunla hepsine bir nam vereceğiz, acaba kırk
beş yaşını geçirmiş olanlar muallim namını ala-
mıyacaklar mıdır'? Şüphe yok ki, alacak. Fakat 
bunun aksi fikir vâridoluyor. Binaenaleyh mad
deyi umumun anladığı veçhile tasrih etmekte 
bendeniz bir mahzur görmüyorum. Bunu ka
bul 'ediyor musunuz Vâsıf Beyefendi? 

VÂSIF B. (Saruhan) '— Kabul etmiyorum 
efendim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Sizin anladığını
zı hiçbirimiz anlamıyoruz. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Zatıâliniz nasıl ar-
•zu buyurursanız öyle yaparsınız, takdir sizindir. 
Bendeniz de encümen mazbata muharriri sıfatiyle 
hukuku müdafaa ile vazifedanın. Siz de reylerinizi 
istediğiniz gibi istimal buyurursunuz. Takrir ve
rirsiniz. Efendim! Anlıyorum ki, bugün mevcu
dolan uzıvu talimin her hangi bir noktai nazar
dan .muallim unvanını alabilmesini temin ar
zusu var. Hayır arkadaşlar esaslı bir meseleye 
girdik. Encümen bu kanunla makabline şâmil 
olmaması esası noktai nazarından bu hükmü 

'tatbik etmez. Fakat bu kanun ile, bu kanunun 
tatbik hükmü ile uzvu talime bu paye verile
mez. Rica ederim. Maalesef muallimlerimiz ara
sında idadi mezunları vardır. Medrese ve lise 
mezunları vardır. Hiçbir müessesede esaslı bir 
tahsil görmiyenler vardır. 

HALİL B. (Zonguldak) — Bunları ne ya
pacaksınız ? 

VÂSIF B. (Devamla) — Bizim maksadımız 
bu kanunla, bilhassa birinci maddenin muhte-
viyatiyle... (Gürültüler.) Arkadaşlar bakınız 
efendim. Darülmualllmînden mezun olacaklar 
imtihan verecekler, bir sene staj görecekler, 
ondan sonra muallim olabileceklerdir. Bundan 
sonra muallim olabilmek için birçok kuyudat 
vaz'ediyoruz ve bugün mevcudolan idadi me
zunlarını da aynı seviyeye malik olarak kabul 
mü edeceksiniz? Bunun dünyanın hanıgi bir sa
hası kabul etmiştir? Kanuna girmemekle bera
ber - bu kanunda mevcudolmıyan - kırkbeş yaşı 
geçmiş muallimleri atacak mıyız? Hayır arka
daşlar buna imkân yoktur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Onlara 
muallim demiyecek misiniz? 

VÂSIF B. (Devamla) — Tabiî diyeceğiz ve 
zaten diyoruz Feridun Bey. Gülmeyiniz, bundan 
sonra mevcudolan bir emrivaki noktai nazarın
dan kendilerine muallim diyeceğiz. Çünkü, za
ten muallimdir., Bu kanunun tasrih ettiği mu
allim unvanını vermiyeceğiz. Elbette vermiye-
ceğiz. Bunu hangi müsavat !esası kabul eder? 
Binaenaleyh bu kanun neşredildiği zaman 46, 
47 yaşında muallimler varsa, - ki vardır ve va
zifelerine devam edeceklerdir - bunlara şâmil 
olması gayet ta'biî bir kaidei hukukiyedir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey, 
mesele mühimdir, söz istiyorum. Aynı zamanda 
sualim de" vardır. 

REİS — Söz söylerken sualinizi sorarsınız 
efendim. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim, an
lamıyorum, yukarıda, dördüncü maddede staj 
hitamında muallim unvanını alır. Yani bir sene 
staj yaptıktan sonra muallim unvanını alır de
niliyor. Bundan sonra aşağıdaki bir maddede 
muallim unvanını alabilmek için behemehal 20 
yaş kaydı konulmuş, muallim unvanını almak 
için onun derecei tahsili ile sinnini ahlamak lâ
zımdır. Ben doktor olmak için derecatı tahsi-
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üyeyi ikmal ettiğim vakit sinnim yirmi idi. 
O başka, ancak hizmeti Devlette istihdam edi
lebilmek için 20 yaş kaydı lâzımdır. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Hizmeti Devlettir 
efendim. 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Burada 
böyle bir şey yoktur. Herkesin kalbinde bir 
şüıphe hâsıl oluyor. Bendenizin anladığım gibi 
diğer arkadaşlarımız da öyle anlıyor. Muallim 
unvanını alabilmek için behemehal yirmi yaşı
na gelmek mi lâzımdır? Yarın usulü tedriste 
öyle bir keşfiyat olur ki, belki yirmi yaşından 
çok evvel muallim olabilir. Binaenaleyh bunu 
nasıl takyİdediyoruz anlamıyorum. Rica ede
rim, maksat ne ise izah edilmelidir. Y'oksa bu 
yanlıştır. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey 
söz istiyorum. 

REİS — Efendim! Zannederim ki, daima 
aynı fikirler, aynı kelimeler tekerrür ediyor. 
Onun için hatip beylerden rica ederim ki, aynı 
delâil yeni izahat ile olursa mesele daha ziya
de tavazzuh eder ve mesele biter. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
diler, eğer biz bu iki maddeyi - Vâsıf Bey bira
derimizin bize anlattığı gibi - anlamak mecbu
riyeti altında kalacak olursak bunların sonun
cusu birincisini katiyen tekzibediyor. Diyor ki, 
birinci madde mucibince şunu yapanlar mual
lim unvanı alırlar. Hayır bu unvanı almazlar. 
Çünkü alt taraftaki maddede, (Bir sene staj 
yapması lâzımdır) deniliyor. Bendeniz diyorum 
ki, birinci ve ikinci madde böyle olmıyacak ve 
•anlaşılmıyacaktır ve kasıtları da böyle değil
dir ve böyle olması lâzımgelmez. Bu iki madde 
tekzibetmez. Bilâkis itmam eder. Bunun birin
cisi : Muallim unvanını kim alabilir onu göste
riyor. Meselâ şu mektebi ikmal edenler ve staj 
yapanlar ister ona'ltı yaşında, ister onsekiz ya
şında olursa olsun muallim unvanını almıştır. 
Fakat mektepte bilfiil muallimlik yapabilmek 
için bir şart vardır. O da 20 yaşını ikmal et
mek. Bu kaydın konması ve sarahaten söylen
mesi lâzımdır. Eğer bu, sarahaten söylenmez 
ve yine muallim unvanını alır diyecek olursak 
şu ihtimale göre bu iki maddeyi bir madde ha
line sokmak icabeder. Onun için ikinci madde
ye muallim olabilmek için yirmi yaş kaydı kon
muştur. Eğer bu kayıt başka bir şey için kon-
nıuşsa onu da anlıyalım. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim, eğer dü
şündüğünüz bu ise bu mesele değildir. (Mual
lim olabilmek için) kaydını ise encümen kabul 
ediyor. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Arkadaş
lar! Mesele şayanı tetkiktir. Orta tedrisat âle
mini meşgul edecek mühim bir vazife karşısın
dayız. Zannederim ki madde şu şekilde kabul 
edilmiştir: Âli darülmuallîmin ve darülmallimat 
mezunları vekâletçe tensibedilecek mekteplerde 
jir sene muallim muavini unvaniyle staj yapa
caklardır. Bu müddet hitamında muallim un
vanını alırlar. Şimdi bu madde nasıl ve ne de
mektir? Bu müddet hitamında muallim unvanı
nı alırlar. Şimdi bu madde nasıl ve ne demek
tir? Bu madde şimdiden sonra âli darülmualli-
mîn ve darürmuallimalttan çıkacakların muallim 
olacakları hakkındadır. Yoksa encümenin anlat
tığı gibi bugün 46 yaşında - orta tedrisat âlemin
de - muallim olan bir abamın tabiratı kanuniye 
sıfatının kendisine izafe edileceği demek değil
dir. Yani bugün 46, 47 ve 48 yaşında orta ted
risat âleminde bulunan her fert için dahi bu ka
nunun aşağı mevaddmda gelecek bâzı kuyut 
belki kabul edilebilir. Fakat her halde esas iti
bariyle orta tedrisat muallimi unvanı vereceğiz. 
Dördüncü madde ahkâmı buna münafi değildir. 
Dördüncü madde şimdiki muallimlerin vaziyeti
ni tesbit etmemiştir. Dördüncü madde bundan 
sonra muallim olacakların vaziyetini tesbit et
miştir. Binaenaleyh beşinci maddenin bu suret
le yazılması zihinlerde büyük bir tereddüt tev-
lidediyor. Şimdi farz ediniz ki, arkadaşlar; ben 
orta tedrisat safında sultanilerde muallimim. 
Ben şu kanunun intişariyle birtakım hukuktan 
müstefMolacağım. Ben bu hukuktan istifade 
ederken kanun bana muallimlik unvanını izafe 
etmiyecek. Bu, nasıl caiz olur? 

BİR MEBUS — Menşei müsait değilse? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Menşei 
müsait değilse, girerken öyle değildi. Düşününüz 
efendiler. Hukuktan mezun olan bir adam yir-
mibeş sene evvel muallimlik meslekine intisabe-
derek bu kadar seneden beri muallimlik yapıyor. 
Bugün, «sen muallim değilsin» diyoruz. Bu na
sıl olur ve maarif esasatmı bu gibi şeyler üzerin
de ibtina ettirmek nasıl mümkündür? Bu kırdı
ğınız kalbler üzerine maarif binasını nasıl kura
biliriz efendiler? Kuramayız. Binaenaleyh efen-
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diler; Heyeti Celilenin kabul ettiği dördüncü 
madde bundan sonraki âli darülmuallimat ve da-
rülmuallimîn mezunlarına aittir, makabline şâ
mil değildir ve muallimlik sıfatının kimlere iza
fe olunacağına mütedair değildir. Binaenaleyh 
beşinci maddenin Şükrü Beyefendinin buyurduk
ları gibi ve Heyeti Vekileoe teklif olunan (Mual
limlik meslekine girmek isıtiyenler) şeklinde mev
zu olarak zikredilmesi elzemdir. Aksi takdirde 
orta tedrisat âleminde bulunan ve birçok huku
ku müktesebesi olan kimselerin hukukunu peri
şan ve onları bize karşı memleketin müessesatı-
na karşı dilgir edeceksiniz, arkadaşlar. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ VASIF B. (.Saruhan) — Rica ede
rim encümen namına söylenmiyen bir lâfı iza
fe, mecudolmıyan bir arzuyu tahmil ederek bu
rada söz söylemek muvafık değildir. Feridun 
Fikrî Beyefendi burada muallimleri müdafaa et
mek üzere parlak mütalâatta bulundular. Bu
yurdukları doğrudur. Bütün mevcudiyetimle 
kendileriyle müşterekim. Bendeniz dedim mi 
ki: Bu kanun çıktığı zaman biz muallimleri ko
vacağız, onların kalblerini kıracağız. Binayı ma
arifi bu kırılan kalıbler üzerinde tesis edeceğiz? 
Ağzından böyle bir şey çıktı mı? (öyle anlıyo
ruz sesleri) Nasıl anlıyorsunuz beyefendi? Sarih 
olarak demişimdir ki: Biı kanunun makabline 
şâmil olamaması kavanini umumiye iktizasından
dır. Bu mevzuuibahsolamaz. Kaç defa demişim
dir ki, arkadaşlar, isiterseniz zabıtları okuyunuz 
bu kanun neşredilmekle beralber şimdi mevcudo-
lan muallimlere demiyeceğiz ki, gidiniz, siz mu
allim değilsiniz. Rica ederim hunu mükerre-
ren ifade ettim. Binaenaleyh söylenmiyen bir 
söz üzerine burada söz söylemek ve münakaşa 
yapmak doğru değildir. Tekrar arz ediyorum 
arkadaşlar. 4 ve 5 nci maddeleri yekdiğerini 
ikmal eden iki madde olarak tetkik ve mütalâa 
buyurunuz eğer dördüncü maddeyi yalnız ba
şına, beşinci maddeyi yalnız basma mütalâa 
ederseniz o vakit arkadaşlarımın fikirleri, şüp
heleri vâridolabilir. İstirham ederim kanun 
maddeleri yekdiğerini ikmal eden bir icmaldir. 
Binaenaleyh, dördüncü ve beşinci maddelerin 
yekdiğerini ikmal ettiğini nazarı itibara almak 
lâzımdır. Bu iki maddeyi müştereken tetkik 
ettiğiniz takdirde göreceksiniz ki, bu şüphe 
varit değildir. Her maddeyi yalnız başına, 

mücerreden tetkik buyurursanız kabahat bizim 
değildir. O halde müsaade buyurunuz, müş
tereken tetkik edelim. 

ABİDİN B. (Saruhan) — Beşinci maddeyi 
kaldırınız efendim. 

VASIF B. (Devamla) — Eğer bu şüphe var
sa, isterseniz beşinci maddeyi kaldıralım. Dör
düncü ile 'beşinci maddeyi tevhiden bir madde 
yapalım. Ona da muvafakat ederim. Mesele 
yoktur. 

FERİDUN FİKRÎ (Dersim) — Yine şek-
kolur. 

VASIF B. (Devamla) — Arkadaşlarım be
şinci maddeyi mücerreden nazarı itibara alı
yorlar ve diyorlar ki: Muallim unvanını almak 
için yirmi yaşını ikmal etmiş ve kırkbeş yaşını 
geçmemiş olmak lâzımdır. Bu nasıl olur? Mu
allim unvanını alabilmek için muhakkak yirmi 
yaşını ikmal etmek şart mıdır? Ben de tahsilde 
bulunurum, yirmi yaşından evvel muallim un
vanını alırım. Beyefendiler. İşte bu madde 
böyle mücerreden nazarı itibara alındığından 
dolayı bunlar meydana çıkıyor. Bir kere ar
kadaşlar! Muallim unvanının ne olduğu dör
düncü maddede tasrih edilmiştir ve zaten şim
di mevcudolan muallimleri bu şekilde bir kay
da tâ'bi tutmanın imkânı yoktur. Dördüncü 
madde diyor ki: Bir darülmuallimîn ve darül
muallimat mezunu muallim unvanını almazdan 
evvel 'bir sene staj görür. Binaenaleyh bu, 
bundan sonra yetişecek muallimler hakkında
dır. Şimdiye kadar yetişmiş muallimler hak
kında değildir ve böyle bir kaydı da muhtevi 
değildir. Bundan sonra yetişecek muallimle
rin muallim unvanını alabilmesi için bir sene 
staj görmeleri lâzımdır bir; yirmi yaşına gir
meleri iki. Rica ederim bunun neresi şayanı 
tereddüdoluyor? Sonra, yirmi yaşını ikmal et
meden zaten hizmeti Devlette kullanılamaz. Bu 
benim, Maarif Encümeninin kabahati değildir. 
Fakat arkadaşlar dediler ki, hizmeti Devlette 
kullanılamaz.. Rica 'ederim efendiler. Biz size, 
dünyada muallim ne demektir ve muallim un
vanı ne demektir diye ilmî bir kitap ve bir 
eser getirmedik. Heyeti Aliyenize Devletin 
tedrisatı taliyesi hakkında bir kanun getirdik. 
Yoksa arkadaşlar karşıkarşıya gelip de mual
lim olabilmek için, muallim unvanını alabil-
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mek için şöyle olmak, böyle olmak lâzımdır 
diye teklifi kanuni getirmedik. Getirdiğimiz 
kanun hizmeti Devlette kullanılacak muallimler 
hakkındadır hizmeti Devlette kullanılacak mu
allimler hakkında yirmi yaş esastır. Bunda 
ayrı ayrı olduğuna nazaran - ki, arkadaşlarımız 
tereddüt yoktur. Eğer dört - beşinci maddeler 
bunu mücerret olarak 4 - 5 numaralarını kaldı
ralım bu maddeyi bir madde yapalım derlerse... 
(O zaman mesele yoktur sesleri) Pekâlâ efen
dim. Bendeniz ka'bul ediyorum, yani 4 - 5 nu
maraları kaldırarak ikisinin tek bir madde ha
linde tedvinini bendeniz Encümen namına ka
bul ediyorum. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Vasıf 
Bey! Bir sual soracağım. Şimdi Beyefendi, be
nim söylemek istediğim foir fikrin teslbitidir ki. 
onu da siz, bir teklifi kanuni ile, yani esas iti
bariyle bu lâyihai kanuniyenin 26 ncı madde
sinde kabul etmişsiniz ve hali hazırda müstah
dem orta tedrisat muallimleri diyorsunuz, bu 
zevata muallim diyorsunuz ve muallimlerin, bu 
kanundaki hukuktan istifadeleri esasını kabul 
ediyorsunuz. Halbuki demin zapta geçen ifa-
deialiyenizde böyle değildir. Dediniz ki, bun
dan sonra çıkacaklar muallimdir. Hakikaten, 
fiilen muallimdirler. Bundan evvel çıkanlar 
ise farkan, ismen muallimdirler fakat saraha
ten muallim değildirler dediniz. Halbuki bil-
lâlhara Şûrayı Devlet teşekkül ettiği zaman ve
yahut bu kanundan mütevellit birtakım müna-
zaatı 'hukukiye tekevvün ettiği zaman bu mu
allim kelimesi birçok tereddütleri mucibolabi-
lir. Binaenaleyh encümen namına söz söylü
yorsunuz. Bunu vazılı ifade buyurmalı. «orta 
tedrisat mekteuplerinde şimdi mevcudolan mu
allimlere de muallim denecektir. Ve kabul 
edilen dördüncü madde ancak bundan sonra 
mektepten çıkacakların vaziyetini tesbit eder 
bir maddedir.»1 Bunu bu suretle ifade buyurma
nız elzemdir. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ VASIF B. (Saruhan) — Feridun 
Fikrî Beyefendinin arzusu dâhilinde daha ev
velce mükerreren ifadatta bulunmuşumdur. 

Eğer Feridun Fikrî Beyin buyurduğu gibi 
şimdi mevcudolan muallimler kuvveten mual
limdirler, fiilen muallim değildirler. Tarzın
dan bir söz söylemiş isem Huzuru Âlinizde ye
min ediyorum mdbusluktan istifa ederim. Rica 
ederim bana söylenmiyen ifadeleri atıf buyur-
masmlar, zaibıtta öyle bir şey yoktur. Böyle 
bir şeyi nereden çıkarttılar? Bu kanun ma-
kalbline şâmil değildir. Bundan daha evvelki 
muallimler mevzuubahis değildir. Bu, bundan 
sonra yetişecek olan muallimlerin lâzımgelen 
evsaf ve şeraitini tesbit etmektedir. Arzu bu
yurdukları şeyleri kiraren söylemişimdir. Zan
nettikleri veçhile söylemediğimi şiddetle ve ka
tiyetle ia'de ediyorum 

REİS — Efendim i'ki tane takrir vardır. 
O takrirleri Reyi Âlinize arz edeceğim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Reis Beyefendi 
Hükümetin 'bu hususta noktai nazan nedir, 
Müsteşar Bey izah ederlerse mesele hallolur. 

Riyaseti Celileye 
1. — Müzakere kâfidir. Beşinci maddenin 

berveç/hi ati tadilini teklif eyleriz. 

Erzurum Ergani 
Münür Hüsrev ihsan Mamid 

Madde 5. -— Muallimlik meslekine girebil
mek için yirmi yaşmı ikmal etmiş ve kırkbeş 
yaşını geçirmemiş olmak lâzımdır. 

REİS — O halde efendim. Erzurum Me
busu Münir Hüsrev Beyin ve refikinin takri
rini nazarı mütalaya alınmak üzere reyi âlini
ze arz ediyorum. Nazarı mütalaya alanlar 
lütfen el kaldırsın. Yani nazarı mütalaya alı
nacak: olursa encümene gidecek, "aksini reye 
vaz'ediyorum. Nazarı mütalaya alnimasma ta
raftar olmıyanlar lütfen ellerini kaldırsın. Na
zarı mütalaya alınmıştır. Encümene tevdi edi
yoruz. 

Efendim Cumartesi günü saaıt bir buçukta 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,25 
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