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BÎRÎNCt CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 2,15 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zongıddak), Kâzım Bey (Giresun) 
m 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacaktır 

Yüzaltıncı İçtima 

19 Nisan 1341 Pazar 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zap

tı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. 

Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesinin 
tadiline dair Karahisarısahip Mebusu İzzet Ulvi Be
yin, teklifi kanunisi ile kanunu cezanın bazı mevaddı-
nı muaddel Bozok Mebusu Ahmet Hamdi ve Rize 
Mebusu Ekrem Beylerin teklifi kanunileri hakkında 
tayini muameleye mahal olmadığına dair Adliye En
cümeni mazbatası kıraat ve kabul olundu. 

Almanya'da vukubulmuş olan mubayaat hakkın
daki rapor sureti musaddakasının takdim edildiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi kıraat edildi. 

Hacı Bayramı Velî makberinde madfun şehit Na
zım Bey ve şehit Hafız Hüseyin Beylere Müdafaai 
Milliye Bütçesinin abideler ve şehitlikler inşası faslın
dan birer senki mezar yapılması ve Ankara Sivas De
miryolunun Yozgat İstasyonu ile Yozgat arasında 
mahallî Meclisi Umumisince inşasına karar verilen 
şose keşfiyatının Nafıa Vekâletince icra edilmesi hak
kındaki takrir ve teklifler tasviben Başvekâlete havale 
olundu. 

İsyan mıntıkasındaki harekâtı askeriyenin muvaf
fakiyetle neticelenmesi dolayısıyle muhtelif mahaller
den mevrut tebrik telgraflarına lâzım gelen cevapların 
itası tensip edildi. 

Geceleri dahi akdi içtima edilmesi hakkında Kon
ya Mebusu Refik Beyin takriri kırat ve kabul olun
du. Badehu; Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 Teş
rinievvel gününün millî bayram addine ve Çanakka
le - Ezine - Bayramiç - Balya ve Ezine - Ayvacık ve 
Susurluk - Gönen - Biga yollarının turuku umumiye 
meyanına ithaline mütedair kanun lâyihaları müzakere 

ve ikisinin de maddeleri aynen ve heyeti umumıyeleri 
ekseriyetle kabul edildi. 

Şark ve Türk halılarının gümrük resmine mütedair 
kanun lâyihası dahi müzakere ve aynen kabul edildi. 

Mübadele İmar ve İskân Kanununun 8 nci mad
desindeki bazı tabirata müteallik ve İskân Encümeni
nin tefsir mazbatası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Sevkıyat efrat ve küçük zabıtanına verilecek yev
miyeler hakkındaki teklifi kanunî dahi müzakere ve 
ikinci maddesi tadilen ve mevaddı sairesi aynen ve 
heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul olundu. 

Badehu; Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası hak
kındaki kanun lâyihasının müzakeresine geçilerek En
cümenden tadilen gelen maddeler aynen kabul edil
diği gibi 14, 16, 17 nci maddeler ile maddei muvak
kate dahi aynen ve 15 nci madde tadilen kabul olundu. 

Memurin Muhakemat Heyeti ve Encümenine müte
allik teklifi kanunî müzakere edilerek ikinci madde 
tadilen ve diğer maddeler aynen kabul olundu. 

Evvelki içtimada tayini esami ile reye vaz edilen 
ve fakat muamelesi natamam kalan Erzurum - Sarı
kamış - Kars ve şuabatı demiryolları idaresinin büt
çesi hakkındaki kanun ile Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankası teşkiline, Türk ve Şark hahlarınnı gümrük 
resminin tenziline ve Memurin Muhakemat Heyeti 
ve Encümene müteallik kanunların heyeti umumiye-
leri tayini esami ile reye vaz edildi. 

Ve müteakiben; Kanunu .Cezanın bazı mevadım 
muaddel kanun lâyihasının müzakeresine geçilerek 18 
nci madde Encümene iade ve 19 ncu madde aynen 
kabul olundu. 

Tayini esami ile reye vaz edilmiş olan kanunların 
cümlesinin ekseriyetle kabul edildiği tebliğ ve bermu-
cibi karar gece sekiz buçukta içtima edilmek üzere 
celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Ceza Kanu

nunun bazı maddelerini muaddil lâyihai kanuniyenin 
20 nciden 48 nciye kadar mevadı müzakere ve bun-; 
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lardan dokuz madde tadilen 16 madde aynen, 20 mad
de tashihen kabul ve iki maddede encümene iade edil
di.. Ve Pazartesi günü içtima edilmek üzere tatil 
olundu. 

Mazbatalar 
1. — Mesai Kanunu Lâyihası (1/413) ve Ticaret 

Encümeni mazbatası. 
REİS — Encümen tarafından biran evvel müzake

re ve intacı teklif edilmektedir. Yani müstacelen ve 
tercihan müzakeresi teklif edilmektedir. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Kadastro Kanunu Lâyihası (1/628) ve Encü
meni mahsus mazbatası. 

REİS — Bunun hakkında da encümen tarafından 
tercih ve müstaceliyet teklif olunmaktadır. Tercihen 
ve müstacelen müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — İstiklâl Harbi malûllerine ait olup, bilâhare 
zuhur eden malûline ait Başvekâletten mevrut (3J355), 
(3/400), (3/423) numaralı üç kü'a tezkere ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 

R.EİS — Ruzna.meye alıyoruz : 
4. — Elâziz Mebusu Mustafa Beyin, Müdafaai 

memleket uğrunda ika edilmiş olan ef'al ve harekâ
tın cürüm addolunmayacağı hakkındaki 19 Teşrinisa
ni 1339 tarihli kanunun fıkrai ulâsının tefsirine dair 
(4/229) numaralı takriri ve tefsire mahal olmadığı 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Elâziz Mebusu Mustafa Bey tarafından verilip, 

Encümenimize havale edilen 26 Kânunuevvel 1340 
tarihli takrirde Müdafaai memleket maksat ve ga
yesi ile teşekkül etmiş olan her nevi cemiyet ve he
yetlerle müfrezelerin kumandan ve efrat ve mensu-
bininin ve bunların emriyle hareket etmiş olan bil
cümle eşhasın ifa ettikleri ef'âlin affı hakkındaki 19 
Teşrinisani 1339 tarihli Kanunun birinci fıkrası mu-
eibince bu gibi cemiyetlere dahil olan memurinin 
memuriyetlerine müteallik olmayarak ifa ettikleri 
ef'âli şahsiyetinin dahi dahili af olması lâzım gelir
ken bu bapta tereddüt edilmekte olduğu cihetle key
fiyetin tefsiri talep ve teklif edildiği anlaşılmakla 
mezkûr 19 Teşrinisani 1339 tarihli Kanun tetkik ve 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hülâsası hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Zaptı sabık hü
lâsası aynen kabul edilmiştir, 

keyfiyet müzakere edildi. Kanunu mezkûrun birinci 
fıkrasında tadat edilen eşhas meyanma memurinin 
ithali ikinci fıkranın sarahatına mugayir olmasma, 
ve ikinci fıkrada memurinin mazharı af olmaları ika 
eyledikleri ef'âlin müdafaai memleket maksadına 
müstenit olmasının sübuta hasır ve tahsis edilmiş bu
lunmasına binaen muhtacı tefsir bir cihet görüleme
miş olduğundan keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı 
ekseriyetle takarrür etmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum 
Münir 

Kâtip Aza 
Bozok Konya 

(Muhalifim) Eyüp Sabri 
Ahmet Haindi 

Aza Aza 
Saruhan Konya 
Kemal Tevfik Fikret 

Aza Aza 

REİS — Efendim! İtiraz eden var mı? 
MUSTAFA BEY (Elâziz) — Müsaade buyurur

sanız takririmi izah edeyim. 

REİS — Yani mazbataya itiraz mı edeceksiniz 
Mustafa Bey? 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Evet efendim. 
REİS — O halde ruznameye alacağız. 

5. — Sirkat maddesinden maznun Kel Haliloğ-
lu Ali, hini ikaı cürümde onsekiz yaşını ikmal etme
miş bulunduuğ cihetle merkum hakkında muktezayı 
madeletln ifasına dair (3/394) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve merkumun mahkûm olduğu bir senenin 
ruh'unun affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Sirkat maddesinden maznun olan, Silifke'nin Taş

ocağı karyesinden Kel Halil oğlu Ali'nin tarihi cü
rümde henüz onsekiz yaşını ikmal etmediği halde, 

2. — EVRAKI VARtDE 
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bir sene hapsine dair sadır olan ilâm Mahkemei Tem
yizden dahi tasdik edilmiş olduğundan ıslahı imkânı 
görülemediği cihetle Kanunu Cezanın 40 ncı madde
sine tevfikan muktezayı madeletin ifası talebini havi 
olan Başvekâleti Celilenin 14 . 3 . 1341 tarih ve 
6/1283 numaralı tezkeresi Encümenimize havale bu-
yurulmuş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Merkum Ali'nin onbeş yaşında olduğu esnayı mu
hakemede dermeyan edildiği halde mahkemece na
zarı dikkate alınmayarak merkumun bir sene müd
detle hapsine hükmolunmuş ve hüküm ve hükmü 
vâki temyiz dahi edilmiş idüğünden zühulü vakiin 
turüku adiye ile ıslahı imkânı kalmadığı anlaşılmış
tır. 

40 ncı maddenin son fıkrası ise (Onbeş yaşını it
mam edip de onsekiz yaşını ikmal etmemiş olanlar 
idam veya müebbet kürek veya müebbet kalabentlik 
veya müebbet nefiy cezalarını müstelzim olan ahval
de ıslahı nefs için yedi seneden onbeş seneye kadar 
hapsolunur. Ve muvakkat kürek ve muvakkat kala
bentlik veyahut nefyi muvakkat cezalarını müstelzim 
ahvalde kezalik ıslahı nefs için mücazatı asliye müd
detinin nısfından sülüsanı müddetine kadar hapsolu
nur. Ve her iki surette dahi beş seneden on seneye 
kadar zaptiye nezareti altına alınabilir. Eğer cürüm 
zikrolunan cezaların madununda ise cezayı aslinin 
rub'u badettenzil hapis cezası tayin olunur, diye mu
harrer bulunduğundan 26 Kânunuevvel 1339 tarih 
ve 391 numaralı Af Kanunundan başkaca istifade et
mek üzere merkumun müddeti mahkûmiyeti olan 
bir senenin rub'u 'bulunan üç ayın af suretiyle ten
zili Encümenimizce muvafık görülmüş olmakla He
yeti Umumiyeye arz olunur. 

e Encümeni Reisi 

Kâtip 
Bozok 

\hmet Hamdi 
Aza 

Saruhan 
Kemal 

Mazbata Muharriri 
Çorum 
Münir 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

REİS — Efendim! Encümen mazbatasını reyini
ze vazediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir^ 

6. — Malatya'lı Hacı Halil zade Sıddık'ın iadei 
hukuku memnuasına dair (31401) numaralı Başvekâ

let tezkeresi ve tasvibine dair Adliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacaktır: 

Adliye Encümeni Mazbatası 
İzalei bikir maddesinden mülga Malatya İstinaf 

Mahkemesince birbuçuk sene küreğe mahkûm olup, 
müdeti mahkûmiyetini bedelikmal tahliye kılınan 
Malatya'lı Hacı Halil zade Sıddık'ın, iadei hukuku 
memnuası talebini havi Başvekâlet tezkeresi ve ev
rakı müteferriası mütalâa ve tetkik olundu. Merku
mun istihsali hukuku memnua için kanununda muay
yen bilcümle şeraiti ifa ve ikmal ettiği tetkikatı va
kıa neticesinde müstcban olmakla Usulü Muhakema-
tı Hukukiye Kanununun 475 nci maddesi mefadına 
tevfikan iadei hukuku memnuası keyfiyeti encüme
nimizce tensip edildiğinden Heyeti Umumiyenin tas
vibine liecliarz Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum 
Münir 

Kâtip Aza 
Bozok Konya 

Ahmet Hamdi Eyüp Sabri 
Aza Aza 

Konya Saruhan 
Tevfik Fikret Kemal 

REİS — Efendim! Adliye Encümeni mazbatası
nı reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Matlubat ve düyunu hazinenin sureti mah
subuna mütedair 3 Nisan 1340 tarihli kanunun birin
ci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/282) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

8. — Ahiren ilga edilmiş olan Aşar Kanununa 
müteferri sulama ücreti hakkında (1/661) numaralı 
kanun lâyihası ve Ziraat ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 

REİS — Ziraat Encümeni tarafından müstâce-
len müzakeresi teklif olunmaktadır. Müstaceliyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, hamil olduğu 

istiklâl madalyası şeridinin kırmızı - yeşile tebdili ve 
Kocaeli Mebusu Saffet Beyin kırmızı şeritli istiklâl 
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madalyası ile taltifi hakkında Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır: 

Heyeti Umumiyeye 
Mücadelei milliyenin bidayetinde tahaddüs etmiş 

olan Düzce, Gerede isyanını bastırmak hususunda 
ifayı hüsnü hizmet ve ibrazı fedakâri ederek dokuz 
mahallinden mecruh olduğu anlaşılan Bolu Mebusu 
Şükrü Beyin İstiklâl Madalyası Kanununun maddei 
mahsusası mucibince madalyası şeridinin kırmızı ye
şile tebdilini ve Adapazarı civarında usatı tenkil için 
bilfiil ateş hattında ifayı vazife eden ve Geyve, Ge-
dus muharebatında hüsnü hidematı sebkeyliyen Ko
caeli Mebusu Saffet Beyin de kırmızı şeritli istik
lâl madalyası ile taltifini arz ve teklif eylerim efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Efendim! Riyaset tezkeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Eskişehir Mebusu Emin Bey ile Erzurum 
Mebusu Sabıkı Salih Efendinin, hamil oldukları is
tiklâl madalyaları şeritlerinin kırmızı - yeşile tebdili 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır: 

Heyeti Umumiyeye 
Eskişehir Mebusu Emin Beyin, Mücadelei Mil

liye esnasında mensup bulunduğu kıta ile ingilizleri 
Yalım'lı köprüsünde tart ve hilâfet ordusu namı al
tındaki usata karşı cephe tesis ederek bir kısmının 
orduya iltihakını temin eylediği ve Erzurum Mebusu 
Sabıkı Salih Efendinin, Kirmastı cihetlerinde Anza-
vur çetesi ile harp ve Konya isyanında usatı tenkil 
hususunda hizmeti sebk ettiği cihetle birinci devrei 
intihabiye azayı kiramı meyanında almış oldukları 
madalya kurdelâlarının kırmızı - yeşile tebdili tale
binde bulunmaları üzerine, ledettahkik mumaileyhin 
cidali millî esnasında cephede bilfiil ateş hattında 
ifayı hizmet ve ibrazı fedakâri eyledikleri anlaşıl
dığından İstiklâl Madalyası Kanununun maddei mah-
susasına tevfikan madalyaları şeridinin kırmızı - ye
şile tebdil suretiyle taltiflerini arz ve teklif eylerim 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Efendim! Riyaset tezkeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Sivas Mebusu Hilmi Bey ve otuz refikinin; 

Harbi Umumide ve Mücadelâtı Milliye esnasında is
tilâ sebebiyle düşman tarafından tahrip ve ihrak olu
nan emlâk ashabına, kanunu mahsus mucibince fü-
ruht olunacak, emvali metruke itasında ellerindeki 
mazbataların nakit makamında kabulü ve kendilerine 
vaktiyle tahsis olunan hanelerin mazbataları muka
bilinde tasarruf senetleri itası hkkında bir karar ve
rilmesine dair takriri. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Kır
şehir'in (Gülşehri) namiyle tesmiyesi temenniyatına 
dair takriri. 

REİS — «Kırşehir Türkçe değil mi sesleri» (Kır-
şehri daha iyi sesleri.) Efendim! Bir mebus tarafın
dan temenni mahiyetinde verilmiş bir takrirdir. Za
ten bazı şehir isimlerinin tebdiline dair Meclisin bir 
teamülü vardır. Bunu hükümet düşünecektir. Bu me-
yanda bunu da nazarı dikkate almak üzere Bozok 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takririni Başvekâlete 
havale ediyoruz. «Ret, ret sesleri» «Ne lüzumu var 
sesleri,» 

3. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; Sof
ya'da vukua gelen infilâktan dolayı Sobranya Mecli
sine beyanı teessürat olunmasına dair takriri. 

REİS — Okuyoruz. 

Riyaseti Celiieye 
Sofya'nın büyük kilisesinde vukua gelip, araların

da mebuslar, generaller ve rüesayı memurin bulunan 
ve ekseriyetini kadınların, çocukların teşkil eylediği 
yüzlerce zavallı bihaber insanın ölümünü ve yaralan-: 
masını intaç eden infilâk münasebetiyle Sobranya 
Meclisine, Meclisimiz namına beyanı teessürat olun
masını arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

(Kabul sesleri.) 
REİS — Efendim! Divanı Riyaseten bir teessürna-

rae yazılacaktır. İtiraz eden var mı? (Hayır sesleri.) 
4. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, Ruz-

namenin onbeşinci maddesini teşkil eden ve yerli ku
maştan elbise giyilmesine mütedair olan kanun lâyi
hasının takdimen ve müstacelen müzakeresi hakkın
da takriri. 
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Riyaseti Celileye 
Ruznamenin ontıeşinci maddesinin takdimen ve 

müstacelen müzakeresini teklif eylerim efendim. 
Aksaray 

Besim Atalay 

REİS — Efendim! Besim Atalay Beyin takririni 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen ellerini kaldırsın... 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yerli ma-
mulât hakkındadır. Müstaceliyet lâzımdır. 

REİS — Efendim! Eller iyice sayılamadı, tekrar 
reye arz edeceğim. Kabul edenler «anlaşılmadı ses
leri.» 

Efendim! Yerli kumaş giyilmesi hakkında rüz-
namede bir teklif vardır, Anun müstacelen ve tak
dimen müzakeresini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler 
ellerini kaldırsın... 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Memlekete 
onbeş milyon lira getirecektir efendim. 

REİS — Efendim! İstirham ederim, müsaade bu
yurunuz. Kâtip beyler ittifak edemediler. Tesavii 
ârâ vardır. Tekrar reyinize arz edeceğim. «İşitemiyo
ruz sesleri.» 

Efendim! Konuşmazsanız işitirsiniz. 
Besim Atalay Beyin takririni kabul edenler lütfen 

ayağa kalksınlar... Aksini reye koyacağım. Kabul et
miyenler lütfen ayağa kalksınlar... 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! 24~ saatlik 
vaktimiz kaldı. Vakit zayi etmiyelim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Fabrika, tezgâh 
nerede? 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Reis Paşa! Reye 
konan yerli kumaş iksası hakkındaki kanun değil, 
yalnız o kanunun müstaceliyeti reye konulduğu değil 

. mi efendim? 
REİS — Evet efendim! Müzakeresinin takdimen, 

ve müstaceliyeti hakkında. 
Efendim! Besim Atalay Beyin takririnin müsta

celiyeti kabul edilmemiştir. 

5. — Kocaeli Mebusu Saffet ve Konya Mebusu 
Refik Beylerin, Meclisin tatili hakkında takrirleri. 

REÎS — Efendim! Meclisin tatili hakkında Koca
eli Mebusu Safet ve Konya Mebusu Refik Beylerin 
takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi ikinci devrei intihabiyesinin 

birinci senei içtimaiyesi tatilini nihayetlendiren 18 

Teşrinievvel 1340 tarihinde tekrar toplanarak vazife
sine başlamış ve teşrinisaniden itibaren ikinci senei 
içtimaiyesine dahil ve şimdiye kadar bilâ fasıla içti-
malarına daim bulunduğu ve altı ayı mütecaviz bir 
zamanı mesaiden sonra meclis azasının memleketleri 
dahilinde tetkik ve murakabe vazifelerinin ihzar Ve 
teneffüs ve istirahat haline irca ihtiyacı şediden hâ
sıl olduğu cihetle Teşkilâtı Esasiye Kanununun 14 
neü maddesi mucibince altı ayı tecavüz etmemek üze
re şehri halin 22 nci çarşamba günü son celsesini mü
teakip meclisin tatili içtimama karar verilmesini arz 
ve teklif eyleriz efendim. 

Kocaeli Konya 
Saffet Refik 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? 
EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Reis Paşa! 

Müsaade buyrulursa iki kelime arz edeyim. 
Efendim! Bu takriri münasip ise çarşamba günü 

mevzuubabis etsek yani kendilerinin talik ettikleri 
çarşamba günü akşamı müzakere etsek «hayır ses
leri», 

REİS — Efendim! Takrir makamı riyasete ne 
vakit verilirse, o zaman okunmağa mecburdur ve 
ona göre karar almak lâzımdır. (Reye sesleri). 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Gerçi Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuz, Meclis için senede altı 
ayı tecavüz etmemek üzere bir tatili faaliyete mesağ 
veriyor. Malumu âl'inizdir ki bu müddet haddi aza
midir. Meclisi Âli geçen sene yine bu haddi azamî 
olan altı ayı kabul etti. Ve kabul ettikten sonra Mec
lisin bulunmadığı zamanda bir ç'ok ahval zuhur et
ti. Ve bu ahval, ise meclisin hali içtimada bulunma
sını müstelzim idi ve hatta bir çok arkadaşlarımızın 
bunun için Meclis Riyasetine müracaatları vaki ol
du. Demek ki Meclisi Âlinin böyle uzun müddet ta
tili faaliyet etmesi doğru değildir. Ve sonra bu, le
himize olarak bir kaidedir. Lehimize olan 'bir kai
denin daima haddi azamisini almak da doğru bir şey 
değildir. Ve bizim için iyi bir şey değildir. Onun için 
bendeniz rica ediyorum. Eğer tatili faaliyet kabul 
edilecek ise; hiç olmazsa üç ay olarak kabul edilsin. 
Altı ay çoktur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Bendenize 
kalırsa tatili faaliyet için Meclisi Âliden bir karar 
almaya lüzum yoktur. Çünkü malumu âliniz Mecli
si Âîi müstemirdir. Yapılacak tatil ancak taliki mü
zakere mahiyetindedir. Yani içtimaların taliki mahi
yetindedir. Bunun için Meclisin karar vermesine lü
zum yoktur. Yalnız Makamı Riyasetten Meclisi Âli-
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ye husule gelen tamayül üzerine filan gün içtima 
edilmek üzere celse tatil edilmiştir denilir (Hayır ses-
ileıi). Çünkü Meclisi Âli müstemirdir. Tatili faaliyet
ten maksat taliki müzakeredir. 

İSMET BEY (Çorum) — Paşa Hazretleri! Mü
saade boyrulursa buradan usul hakkında bir şey arz 
edeceğim efendim! Ragıp Beyin mütalâaları Teşki-
âtı Esasiye Kanununun tefsirine aittir. Teşkilâtı Esa
siye Kanununda serahaten «tatili içtima» kelimesi 
vardır. Binaenaleyh takrir o maddeye tamamen mu
vafıktır. «Reye sesleri,». 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim! 
Bendeniz bir noktadan Ragıp Beyefendiye iştirak edi
yorum. Refik Beyefendinin takrirlerindeki (tatili faa
liyet) tabirini «taliki içtima» şeklinde tashih edecek
lerini zannediyorum. 

Efendim! Teşkilâtı Esasiye Kanununun içerisin-
cb şu kadar tatil kararı ittihaz edebilir diye bir sara
hat yoktur. Sene zarfında üç gün, üç ay mecmuu al
tı ayı tecavüz etmemek üzere karar verebilir. Yani 
tatili faaliyet ede'bilir manası çıkabilir. Yoksa mut
laka senenin böyle muayyen bir zamanında tatil edi
lecek gibi, bir kayıt yoktur. Bunun mahiyeti, Mecli
sin mahiyeti hukukiyesine nazaran taliki içtimadan 
başka bir şey değildir. Ümit ederim ki, Refik Beye
fendi de bu noktayı bu şekilde tashih buyururlar. 

REİS — Refik Beyefendi! Buyurunuz, takririnizi 
izah ediniz! 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Kara kaplı kitap 
ne söylüyor bakalım. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 14 ncü maddesini okuyorum. 

(Madde 14. — Büyük Millet Meclisi, her sene 
teşrinisani iptidasında davetsiz toplanır. Meclis, aza
sının memleket dahilinde devir, tetkik ve murakabe 
vazifeerinin ihzarı ve teneffüs ve istirahatleri için se
nede altı aydan fazla tatili faaliyet edemez.) 

İşte bu maddeye binaen takririmizi takdim ettik. 
Binaenaleyh «tatil» kelimesinin burada kaydolunma-
sına ihtiyaç vardır. Meclisi Âli altı aydan fazla ta
tili faaliyet edemez. Üç ay tatil eder, altı ay eder. 
Bu kendi salâhiyeti dahilinde bir meseledir. Takriri
mizde «altı aydan fazla devam etmemek üzere», çar
şamba günü son celseden itibaren tatil edilmesini «tek
lif ediyoruz. Ka'bul Heyeti Celilenindir. Ne kadar 
müddetle tatil ederseniz bu şekilde bu takririmize tev
fikan bir karar verilecektir. Bunu temenni ediyoruz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! isyan ha
disesi tamamen hitam bulmamıştır. Ruznamede mü

him kanunlarımız vardır. Binaenaleyh bayram tatili 
yakılsın ve bayramdan sonra tekrar içtima edelim. 
Ondan sonra tatil edilsin. «İmkânı yok sesleri». 

ŞEYH SAFFET EFENDİ (Unfa) — Efendim! 
Hakkı Tarık Bey arkadaşımız böyle bir karara lü
zum yoktur dediler. Halbuki Meclis Teşkilâtı Esa
siye Kanunu mucibince tatil edebilir deniyor. Mec
lis ne yaparsa, Meclis şunu yapar, bunu yapar gibi 
Meclise ne kadar salâhiyet verilm'iş ise, o mutlaka 
Meclisin karariyle olur. Mademki bu salâhiyeti var
dır, altı aydan ziyade içtima edemez ve bugün arka
daşlarımızdan bir iki zat bu kanunun, bu maddesine 
istinaden tatil takriri veriyorlar. O halde tatile mut
laka Meclisin karar vermesi lâzımdır. 

REİS — Efendim! Şimdiye kadar söz alan arka
daşlarımız usule dair söylediler. Tabiî Meclisin ta
tili, yine Meclisin karariyle olur, Meclisin kararı ol
mayınca olamaz. Binaenaleyh takrir tekrar okunsun! 

«Konya Mebusu Refik ve Kocaeli Mebusu Saf
fet Beylerin takriri tekrar okundu». 

REİS — Efendim! Diğer bir takrir vardır, o da 
okunacaktır 

Riyasete 
Bayram tatili yapılmasını ve bayram ertesi tek

rar Meclisin devamını teklif eylerim. 
Erzurum 

Rüştü 

REİS — Efendim! Evvelâ Rüştü Paşanın takri
rini reye koyacağım. Çünkü teklifi ret mahiyetinde
dir. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Saf
fet ve Refik Beylerin takrirlerini reye vaz edeceğim. 
Takrirde altı ayı tecavüz etmemek kaydı vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Altı ayı teca
vüz etmemek kaydında bir ay da vardır, iki ay da 
vardır, onbeş gün de vardır. Altı ay tatil yani filan 
gün içtima etmek üzere diye tasrih olunur, teşriniev
vel 23 ncü günü gibi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (fiozok) — Çarşamba 
günü Meclis tatil edileceğine göre teşrinievvel 22'de 
açılacaktır. Taibiî altı ayı tecavüz edemi yecektir. O 
zaman on, oniki arkadaş da yeniden intihap edilerek 
bizimle beraber gelecektir. Mazbatası tasdik olunma
sa dahi Meclise girdiği gün tahsisatı tam alacaktır. 
Onun için muvafık değildir. 

REİS — Efendim! Bir takrir vardır. Bir çok ki
fayet takrirleri vardır. Bunları tevhit etmek müm
kün değildir. Yusuf Kemal Beyefendinin buyurduk-
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lan veçhile altı aydan evvel toplanması da varit ola
bilir. 

REFİK BEY (Konya) — Takririmi müsaade bu
yurursanız şu surette tashih edeceğim. 22 Nisan da 
tatilin ve 22 teşrinievvel de içtimain takarrürünü rica 
edeceğim. 

REİS — Şehrihalin 22 nci çarşamba günü son 
celsesini müteakip ve teşrinievvel 22 nci günü.. Efen
dim! Takrir sahipleri, Yusuf Kemal Beyin teklifi veç
hile takrirlerini tashih ettiler. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi ikinci devrei intihaibiyesinin 

'birinci senei içtimaiyesi tatilini nihayetlendiren 18 
Teşrinievvel 1340 tarihinde tekrar toplanarak vazife
sine başlamış ve teşrinisaniden itibaren ikinci senei 
içtimaiyesine dahil ve şimdiye kadar bilâ fasıla içti-
malarına daim bulunduğu ve altı ayı mütecaviz bir 
zamanı mesaiden sonra Meclis azasının memleketle
ri dahil'inde tetkik ve murakabe vazifelerinin ihzar 
ve teneffüs ve istirahat haline irca ihtiyacı şediden 
ıhâsıl olduğu cihetle Teşkilâtı Esasiye Kanununun 14 
noü maddesi mucibince şehrihalin 22 nci Çarşamba 
günü son celsesini müteakip teşrinievvelin 22 nci 
gününe kadar altı ay meclisin tatili içtimaına karar 
verilmesini arz ve teklif eyleriz efendim. 

Kocaeli Konya 
Saffet Refik 

REİS — Efendim! Takriri reyinize arz ediyorum, 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Meclisi 
Âli iki gün sonra tatili faaliyet edecektir. Hükümet
ten Meclisi Âliye dört tezkere takdim edilmiştir. Bu 
tezkerelerin şimdi okunarak lâzım gelen kararların 
ita buyurulmasını rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon)— Efendim! Müsta
cel olarak bütçeler de vardır. 

REİS — Efendim! Dahiliye Vekilinin buyurduğu 
takrirler makamı riyasete gelmiştir, okunacaktır. Bir 
kere okunsun, ondan sonra derhal müzakeresine ka
rar verirseniz derhal yazar ve müzakere ederiz. 

Tezkereler 
3. — Altı ay için intihap edilmiş olan iki istiklâl 

mahkemesi müddeti faaliyetlerinin daha altı ay tem
dit edilmesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/432) 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Kanunu mahsus mucibince altı ay için intihap 
edilmiş olan iki istiklâl mahkemesinin müddeti faa

liyetinin, kariben Meclisi Âli tatili mesai eyliyeceği 
cihetle, müddeti muayyenesinin hitamından itibaren 
daha altı aylık bir devre için temdidi hakkında Mec
lisi Âliden karar istihsal buyurulması mercudur efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

4. — Ankara İstiklâl Mahkemesine de Meclisi 
Âli tekrar içtima edinceye değin idam salâhiyeti ve
rilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/440) 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Meclisi Âli kariben tatili mesai eyleceği cihetle 
Ankara İstiklâl Mahkemesine de, Meclisi Âli tekrar 
içtima edinceye değin idam salâhiyeti itasına lüzum 
ve zaruret görülmüş olmakla bu bapta Meclisi Âli
den karar istihsal buyurulması mercudur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

5. — İsyan sahasında ve civar vilayatta ilân edil
miş olan idarei örfiyenin daha yedi ay temdidi hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/439) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İsyan sahasında ve civarındaki vilayatta üân 

edilmiş olan ve ahiren de 24 Nisan 1341 tarihine ka
dar temdit edilmiş bulunan idarei örfiyenin, kariben 
Meclisi âlinin tatili faaliyeti dolayısıyle, tarihi mez
kûrdan itibaren daha yedi ay kadar temdidine lü
zum ve zaruret görülmüş olmakla Meclisi âliden bu 
bapta karar istihsal buyurulması mercudur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

6. — Meclisi Âlinin tatili mesaisi devrinde isyan 
saha?ı teşkilâtı mülkiyesinde tadilât icra ve tatbiki 
için Meclisi âlinin tasdik veya tadil hakkı mahfuz 
kalmak üzere hükümete salâhiyet ve mezuniyet itası
na dair Başvekâlet tezkeresi (3 431) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meclisi âlinin tatili mesaisi devresinde tekmil 

memleketin teşkilâtı mülkiyesinde yapılması lâzım 
olan tadilât projesi ihzar ve Meclisi âlinin tekrar iç-
timaında nazarı tasvip ve tasdikine arz edilecektir. 
Ancak tatil esnasında isyan sahasında teşkilâtı mül
kiyede bir tadilât icrasında lüzumu âcil ve fayda gö
rüldüğü takdirde Meclisi âlinin atiyen içtimaında ta
dil veya tasvip hakkı mahfuz kalmak üzere bu teşki
lâtın icra ve tatbiki için Meclisi âliden hükümete sa-
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lâhiyet ve mezuniyet istihsal buyurulması mercu-
dur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Teklif ettiğiniz bu dört tezkere midir? 

3. — MÜZAREKE 

1. — Altı ay için intihap edilmiş olan iki İs
tiklâl Mahkemesi müddeti faaliyetlerinin daha altı ay 
temdidi hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/432) 

REİS — Tezkereyi tekrar okuyoruz. 

«İstiklâl Mahkemelerinin temdit müddetine dair 
tezkere tekrar okundu.»ı 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
İstiklâl mahkemelerinin altı ay daha temdidi talep 
olunuyor. İstiklâl Mahkemeleri altı ay için müntehap-
tır. Dört Martta intihap edildiğine nazaran daha dört-
buçuk aylık bir müddetleri Vardır. İstiklâl Mahkeme
sinin tarzı mesaisindeki sürat esasına nazaran dörtbu-
çuk ay zarfında istihdaf ettiği bütün inik atı tespit ede
bilmesi mümkündür. Binaenaleyh İstiklâl Mahkeme
sinin yeni baştan altı ay temdidi muvafık değildir. 
Hiç bir sebebe istinat etmez. İstiklâl Mahkemeleri 
fevkalâde mahakimden oldukları için bunların mev
cudiyeti memlekette hali tabiinin âdemi mevcudiyeti
ne bir nişane gibi, addolunacağından ve zaruretler 
miktarlarınca tahdit edilecekleri cihetle bunların 
böyle fazla 'bir müddet temadi ettirilmesinde memle
ket için bir fayda yoktur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Zarar da 
yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Fayda yok
tur, zararını arz ettim. Zararı memlekette esasatı 
umumiyeden bilâ lüzum ve bilâ iktiza ayrılmak mü
lâhazası ile mevcudiyetleri faydalı olmayan bunlar, 
memlekete hali tabiinin avdet etmediğine bir nişane 
teşkil eder. 

Efendiler! İstiklâl Mahkemelerini idarei örfiye-
lere teşbih edersek idarei örfiyeyi en ziyade istimal 
etmiş olan memleketlerde ezcümle İspanya'da vesair 
memalikte idarei örfiyenin gayet dar, gayet az bir 
müddet için ilân edildiği görülür. Bunun sebebi esa
sini; kanunu esasinin hini tanziminde bunun bu su
retle vazedilmesindeki gaye; idarei örfi yeler olsun, 
İstiklâl Mahkemeleri olsun, fevkalâde vaziyetler oldu
ğu için bunun hadiseler bittikten sonra uzun müd
det devam ettirilmesinde millet için fevkalâde olan 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Evet efen
dim! 

REİS — Efendim! Bu dört tezkerenin derhal mü
zakere edilmesi hükümet tarafından teklif edilmekte
dir. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

EDİLEN MEVAD 

bu silâhın tesirini izale etmek iktiza edeceği için, 
memlekette az zamanda vücutlarını kabul etmişlerdir. 
İstiklâl Mahkemeleri ile idarei örfiyeler arasında fark 
görmekle beraber noktai nazarımı berayı teyit arz 
etmiş bulunuyorum. Onun için İstiklâl Mahkemele
rinin daha altı ay devamında hiç bir fayda ve hiç 
bir zaruret bulmuyorum. Binaenaleyh İstiklâl Mah
kemelerinin altı ay daha temdidi caiz değildir. Hü
kümetin esbabı mucibesinde de bu bapta hiç bir sa
lâhiyet mevcut değildir. Olsa olsa Meclisi âli tatili 
faaliyet ettiği için şark menatıkında daha bir müd
det temdidi belki kabili kabul olabilir. Yani Mecli
sin tekrar içtimama kadar, Meclis içtima ettiği za
man Heyeti Celile vaziyeti tekrar tetkik eder. İdarei 
örfiyenin devam edip etmemesini mütalâa eyler. Bi
naenaleyh İstiklâl Mahkemesinin devamı hakkında 
bir fayda ve zaruret bulmuyorum. Ve bunun tayini 
esami ile reye vaz'ı hakkında bir takrir de takdim 
ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim! Meclisi âlice tavzif edilen İstiklâl ma-
hakiminin müddeti kazası altı aydır. Bir buçuk, iki 
aylık faaliyetleri gün geçtikçe sahayı iştigallerinin 
çok büyük olacağına delâlet ediyor. Her gün yeni ye
ni menabi bulunmaktadır. Şark İstiklâl Mahkemesi
nin, Ankara İstiklâl Mahkemesinin mesaisinin kısa 
bir zamanda bitemeyeceği sabit oldu. Feridun Fikri 
Beyefendi dörtbııçuk ayın kâfi olduğunu iddia ediyor
lar. Kâfi değildir. Bugüne kadar elde edilmiş olan 
vesaik ve o vesaikin ihdas eylediği hadisat dörtbuçuk 
ay da değil, belki daha uzun bir zamanda hitama 
erebilecek mahiyettedir. Binaenaleyh bir devre ola
rak temdidi talep elilmiştir ve bu talep gayet mu-
hiktir. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Efendim! Malu
mu âliniz Meclis tatili faaliyete karar vermiştir. Bu 
tezkereden şunu anlıyorum ki, memleket dahilinde 
bir fevkalâdelik vardır. Gerek şarkta olsun, gerek 
gârpda olsun. Eğer böyle olmasa idi İstiklâl Mahke
melerinin devamı faaliyetine lüzum görülmezdi. Bi-
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naenaleyh hükümetten sual ediyorum. Meclisin tatili 
esnasında fevkalâde ahvalde tekmil mesuliyetleri de
ruhte edecekler midir, etmiyecekler midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Efendim! 
Hükümet kendi mesuliyeti ile ifa edeceği vazaifi bit
tabi ifa eder, kendi salâhiyetinin kifayet etmeyeceği 
mesail için Meclisi Âlinin içtimaini temin etmek Ka
nunu Esasî mucibince daima mümkündür. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Bir sual daha so
racağım. Mademki vaziyet böyle idi. Mecliste bugün 
tatili faaliyete karar verdi, acaba Dahiliye Vekilinin 
bu vaziyeti Meclise izah etmesi lâzım değil ini idi? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Anhyama-
dım Paşam! 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Dört tane tezkere 
getirdiniz. Bu kanunlar fevkalâde vaziyetin devamını 
işrab ediyor. Halbuki Meclis bugünlerde tatil ediyor, 
bu tatili faaliyete dair takrir müzakere edilirken zatı 
âliniz de burada idiniz. Meclis tatili faaliyet etme
den memleketteki bu vaziyeti bir kere daha izah et
mek îâzım değilmi idi? 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY — Memle 
ketteki vaziyet malumdur. Meclisi Âliye muhtelif fır
satlarla arz ve izah edilmiştir. Hükümetin başladığı 
işler temadi ediyor. Tedibat ve tenkil ikmal edilmek 
üzeredir. Ondan sonra yapılacak işler muayyendir. 
Ayrıca izah edilecek bir şey yoktur. Y'apılacak şey, 
başlamış işleri temadi ve ikmaldir. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Feridun Fikri 
Beyefendi' buradan İstiklâl Mahkemelerinin temdit 
müddetinin esasatı hukukiyeye muvafık olmadığını 
söylediler. Esasatı hukukiyeye nazaran hadisatı haki-
kiyeden tebaüt eden Feridun Fikri Beyefendiye, ken
dilerine pek yakın olan, Ali Fuat Paşa hazretleri 
cevap vermemiş olsalardı buna dair maruzatta bulun
makta geç kalmıyacaktım. Feridun Fikri Beyefendi 
noktai nazarını isbat için buyurdularki «Hadise bit
miştir. Şark için İstiklâl Mahkemesinin devamını ka
bul edelim» fakat bu taraf için hadise bitmiştir diye 
bir noktai nazar izhar ettiler. İşte Ali Fuat Paşa Haz
retlerinin şarkta ve garpta hadisatın nihayet bulmadı
ğını kabul ettiğine dair rnütalââtı Feridun Fikri Bey 
arkadaşıma kâfi bir cevaptır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu manayı çıka
rabilmek için cidden çok yüksek bir zekâ ister. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Malumu âli
leri, İstiklâl Mahkemeleri Kanununda sarahati kâfiye 
vardır. İstiklâl Mahkemelerinin müddelinin altı ay 
temdidi demek, ilânihaye devamını kabul etmek de

ğildir. Temenni ederiz ki, İstiklâl Mahkemelerinin teş
kilini ve faaliyetini meydana getiren esbabı zaruriye 
bir ay sonra nihayet bulsun. Buna hepimiz kemali hu
lusla iştirak edenlerdeniz. «Hay hay sesleri |,> İstiklal 
Mahkemeleri Kanununda ne zaman, teşkilini icabeden 
eşkâl ve hadisat izale edilirse mahkemelerin de tatili 
faaliyet edeceğine dair sarahat vardır. Bu itibarla Fe
ridun Fikri Beyefendinin izhar ettikleri endişeye ma
hal yoktur. Mahkemenin temdit müddeti için ne su
rede ve ne gibi esbap lâhik olduğu hakkındaki bir sua
le Dahiliye Vekili Cemil Beyefendi kâfi derecede ce
vap vermişlerdir. Teklif edilen şu tezkere İstiklâl Mah
kemesi Kanununa muvafık olması itibariyle Heyeti 
Celilenizi daha fazla tasdi etmeyerek tezkerenin ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Tunalı Hilmi Bey buyurunuz! 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sözümden 
vaz geçiyorum. Vakit geçiyor, maddelere geçelim. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! İstik
lâl Mahkemeleri Meclisi Âliye merbuttur. Meclisi Âli
ye merbut olması doîayısiyle eğer mahkemeler böyie 
bir ihtiyaç hissediyorlarsa tabiî kendilerinin teklif et
meleri icabederdi. İstiklâl Mahkemeleri Kanununun 
bir maddesinde: «İstiklâl Mahkemeleri bir ay zarfın
da hulâsai hükümle mesai raporları verirleri» diyor. 
istiklâl Mahkemeleri bir defa bu vazifelerini ifa etme
mişlerdir. Bu vazifelerini ifa etmemek suretiyle de 
Meclisi Âlice vaziyeti ve ellerinde bulunan meşgale
nin mahiyetini ifade etmemişlerdir. İstiklâl Mahkeme
si eğer böyle bir lüzum hissediyorsa doğrudan doğru
ya Meclisi Âliye müracaat etmesi icap ederdi. Hükü
metin bunlara vekâlet edeceğini onların vaziyetleriy-
le kabili telif bulmuyorum. Onun için mademki aslı 
İstiklâl Mahkemesi lüzum göstermiyor ve ihtiyaç his
setmiyorlar, buna hükümetin vekâlet etmesine lüzum 
yoktur. Asıl İstiklâl Mahkemeleri ihtiyacı hissederler
se doğrudan doğruya Meclisi Âliye müracaat ederek 
bu talepte bulunabilirlerdi. O vakit Meclisi Âli tetkik 
eder, lüzum görürse müddetlerini temdit eder ve lü
zum görmezse ona göre noktai nazarında israr eder
di. On'un için teklif yanlış bir mecradan gelmiştir. Bi
naenaleyh İstiklâl Mahkemeleri bu ihtiyacı hissederek 
Meclisi Âliyi haberdar etmemişlerdir. Şu halde temdi
de mahal yoktur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim! 
Halis Turgut Bey arkadaşımız bir noktai nazar ifade 
buyurdular. Meclisi Âli tarafından müntehap olan İs 
tiklâl Mahkemesinin doğrudan doğruya Meclisi Âli
den mezuniyet alması lâzım geldiğini dermeyan buyur-
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dular. İstiklâl Mahkemeleri Kanunu tetkik edilirse gö-
rülürki, esasen İstiklâl Mahkemeleri teşkilini hükü
met teklif eder. Bundan maksat, vaziyeti umumiyer 
memleketi bitamamiha ve hakikî surette görebilecek 
hükümettir. Çünkü elinde vesaiti lâzımesi vardır. Bu 
itibarla memleketein her hangi tarafında İstiklâl 
Mahkemesine ihtiyaç hasıl olursa bunu teklif etmek 
hükümete ait olunca bunun temdit vazifesi de tabii
dir ki hükümete ait olur. Meclisi Âlide olan arkadaş
lar! Memleketin vaziyetini hakkiyle bilemezler. İcra 
işlerine bilfiil vazıûlyet olan hükümet vaziyet hakkın
da daha esaslı malumata maliktir. Onun için teklif 
eder. Bu teklif, kanunidir ve Teşkilâtı Esasiyeye muva
fıktır. Bu suretle Halis Turgut Bey arkadaşımızın nok-
tai nazarları varit değildir. 

Şimdi ikinci bir noktai nazar kalıyor. O da Feridun 
Fikri Bey arkadaşımızın noktai nazarlarıdır. Diyorlar-
ki «İstiklâl Mahkemelerine lüzum yoktur ve kendi
lerine ait olan vazife muayyendir. Süratle ifayı vazife
ye mecburdurlar. Ellerine verilen işleri bitirsinler ve 
vazifeye nihayet versinler. 

Halis Turgut Bey arkadaşımızın da bu ifadeyi te
yit eder bir noktai nazarları vardır. O da şudur: Zaten 
İstiklâl Mahkemeleri ifayı vazife ettikleri zaman bir 
ay zarfında ne iş yapmışlar ise Meclisi Âliye bildirme
leri lâzımdır. Halbuki İstiklâl Mahkemeleri henüz bun
ları bildirmemişlerdir. Acaba ne gibi iş yapıyorlar, ne 
iie meşguldürler? Meclisi Âli bundan haberdar değil
dir. Efendiler! Kanunda sarih olan madde şudur: 
«Vazifeye başladığı tarihten itibaren bildirir)» şarkta
ki İstiklâl Mahkemesinin henüz müddeti geçmemiştir 
ki, buraya malumat versinler. Ankara'daki bir ayını ik
mâl etmiş ise bunun merasimi kanuniyesi vardır. Ev
velâ Meclis Riyasetine verilir, tetkik olunur. Ondan 
sonra Meclise verilir. Yoksa müddeti uzun zaman geç
miş de gizli kapaklı işler varmış gibi efkârı umûmiye: 
ye böyle bir zan verilmesin. Bunlar müddetlerini dol
durmamışlardır. Doldurdukları zaman doğrudan doğ
ruya arzı keyfiyete mecburdurlar. Mensup olduklau 
Meclisi Âliye doğrudan doğruya kanun mucibince 
her ay rapor vermeye mecburdur. Biliyorsunuzki İs
tiklâl mahakimi bundan evvel eski devrede teşekkül 
etmiş mahakimdir. Ve memleket dahilinde prestişle, 
şevkle ve aşkla kabul edilmiştir. Tarihi istiklâlimize ve 
bilhassa tarihi millimize kaydetmek icap eder ki, İstik 
lâl Mahakimi, doğrudan doğruya zaferi millinin âmi
li hakikisi olmuştur. Bu itibarla memleketin her tara
fımda prestişle, şevkle merbutiyetle kabul edilir. İstik
lâl mahakimini, memleketin bugün başka tarzda ka

bul edeceğine dair bir mantığa doğru gidemeyiz. 
Memleketin her tarafında süratle ifayı vazife etmiş ve 
istiklâl muharebatmda zaferi hakikî için ârnili hakikî 
olmuş olan İstiklâl Mahkemeleri bugün memleket ta
rafından bu suretle prestiş olunmuyor diye bir noktai 
nazara gidemeyiz. Çünkü İstiklâl Mahkemelerinin baş
ladıkları günden itibaren hakikî vaziyet tahaddüs et
miştir. O da şudur: Bir çok mesaili mühimme İstiklâl 
Mahkemesinin elindedir. Dahiliye Vekili Muhteremi 
Cemil Beyefendinin aynen ifade buyurdukları veçhile 
gerek Ankara İstiklâl Mahkemesinde ve gerek Şark 
İstiklâl Mahkemesinde bazı mesaili mühimme vardır. 
Ve bunların menabii ele geçmiştir. Memlekette her ne 
zaman umumî bir buhran hadis olursa onun bilfiil 
tasavvuru kabul olunmadığı gibi bu şark isyanı da bir 
çok arkadaşlarımız tarafından kabul edilmemişti. Bu 
bir vehimdir gibi bir mantığa girilmiştir. Binaenaleyh 
böyle bir vaziyet tahaddüs etmeyeceği kabul olunduğu 
halde şarkta böyle bir vaziyet hadis olmuştur. Tatü 
arasında bu şark mesailine müteferri olarak bir me
sele hadis olursa ve o zaman hükümet yeniden Mecli
si Âliyi davet etmek için uzun bir vakit kaybetmeye 
mecbur olursa, bu vaziyetten dolayı mesuliyet kime 
raci olacaktır? İşte hükümet bu mesuliyetti vaziyeti gö-
gördüğü içindirki böyle uzun uzun bir müddet için da
hi İstiklâl Mahkemelerinin temdidi vazaifini teklif et
miştir. Sonra altı ay temdidi müddet deniyor. 

Efendiler! İstiklâl Mahkemeleri, idarei örfiyeler, 
diğer mahkemeler gibi değildir. 

Bunların vazifeleri muayyen değildir. Bunlara bir, 
iki, üç ay mezuniyet verilmez. Bir devre için, altı ay 
için ifayı vazife eder. Hükümet temdit vazaifini tek
rar talep eder. Onbeş gün için temdit edin diyemez. 
Bu bir devreye aittir. Bu devre için istiyor demektir. 
İstiklâl Mahkemeleri bir devrede ifayı vazife eder. 
Vazifeleri hitam bulursa - ki bu hepimizin temennimiz
dir - o vakit hükümet gelir ve İstiklâl Mahkemelerini 
vazifelerinin hitam bulduğunu Meclisi Âliye arz eder 
ve vazifelerine nihayet verilmesini Meclisi Âliye teklif 
eder. Bu doğrudan doğruya hükümetin vazifesidir. Ge
rek efkârı urnumiyede ve gerek huzuru mecliste şunu 
arza mecburdur ki, memlekette elyevm mütehaddis 
olan vaziyetin devamı neticesi olarak İstiklâl Mahke
melerinin ifayı vazifesi kabul edilmiştir. Yoksa Ali 
Fuat Paşa Hazretlerinin buyurdukları büyük bir va
ziyet daha varmış, hükümet bunu izah etsin, bir buh
ran içindeyiz.. Gibi bir vaziyet yoktur. Manzara el
yevm devam etmekte olan vaziyetin ikmaline doğru 
bir cereyandır. «Yeni bir ceryan vardır, yeni bir buh-
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ran vardır» meselesi yoktur. Bu vaziyet eîyevm şark
ta hitama ermek üzeredir ve hükümet bütün kuvvetiy
le bunu kamilen hitama erdirmeye çalışmaktadır. Bi
naenaleyh bundan maksat mütehaddis olan işleri takip 
ve ikmal etmek için İstiklâl Mahkemelerinin ifayı va
zife etmesinden ibarettir. Bu mesele üzerinde bir teiâ-
şe ve doğrudan doğruya efkârı umumiye noktai naza
rından memleketin vaziyetinde buhran varmış gibi bir 
cereyana itemek doğru değildir. Vaziyeti hakikiye arz 
ettiğimden ibarettir. Hükümetin teklifinin kabul edil
mesini rica ederim. 

REİS — Efendim! Başka söz alan yoktur. Esasen 
kifayet takriri de vardır. Usulen okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetinin reye vazını teklif ederim. 

Doktor Fikret 
Ertuğrul 

REİS — Efendim! Şimdi müzakere ettiğimiz Baş
vekâlet tezkeresinin tayini esami ile reye vazı hakkın
da Feridun Fikri Bey ve ondört refikinin; takriri 
vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Ankara İstiklâl Mahkemesinin temdidi hakkındaki 

tezkerenin tayini esami ile reye vazını teklif eyleriz. 
Dersim 

Feridun Fikri 
Mersin 
Besim 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Erzurum 
Cazim 
Erzurum 
Raif 

Ergani 
İhsan 

Ordu 
Faik 

Kocaeli 
Ahmet Şükrü 

Sivas 
Halis Turgut 

Trabzon 
Rahmi 
Erzurum 
Rüştü 
Erzurum 

Münir Hüsrev 
Eskişehir 

Mehmt Arif 
Kastamonu 

Hâlit 

REİS — Efendim! Başka söz olmadığı için kifayet 
takririnin reye konulması tabiî zaittir. Hükümetin 
teklifi hakkında diğer bir teklif de yoktur. Binaena
leyh bu onbeş imzalı takrir mucibince bunu tayini 
esami ile reye vazedeceğim. 

HAKKI BEY (Van) — Efendim! Takrire nazaran 
Şark İstiklâl Mahkemeleri için tayini esamiye lüzum 
olmadığı anlaşılıyor. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim' Hü
kümetten bu teklif mümteziç olarak gelmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Ankara kelimesini tashih ediyorum, yani takririm 
Başvekâlet tezkeresinin tayini esami ile reye konul
masına dairdir. 

REİS — Efendim! Zaten mevzuu müzakere olan 
Başvekâlet tezkeresidir. Eğer tensip ederseniz, reye 
konacak başka meseleler de vardır. Bu takririn tayini 
esami ile reye konmak hakkı mahfuz kalmak üzere 
diğerlerinin müzakeresine geçiyoruz. Diğerleriyle be
raber reye koyarız. (Muvafık sesleri). 

2. — İsyan sahasında ve civar vilâyatta ilân edilmiş 
olan idarei örfiyenin daha yedi ay temdidine dair 
olan Başvekâlet tezkersi (1/439) 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz. 
(Başvekâletin buna mütedair tezkeresi tekrar 

okundu.) 
REİS — Efendim! Hükümetin tezkeresi hakkında 

söz isteyen yoktur. Reyinize arz ediyorum. Bu tezkere
yi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın.. Başvekâlet tezkeresi kabul 
edilmiştir. 

3. — Ankara İstiklâl Mahkemesine de Meclisi Âli 
tekrar içtima edinceye değin idam salâhiyeti verilmesi 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresi (1/440) 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz. 
(Buna dair tezkere tekrar okundu). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Evvelce Şark İstiklâl Mahkemesine ve Divanı Harp
lere idam salâhiyeti verilmesi hakkındaki kanun tan
zim edilirken arz etmiş olduğum üzere - kanaati aci-
zanemce - Teşkilâtı Esasiye Kanununun altıncı mad
desinin son fıkrası, idam kararlarının Meclisi Âlice 
tasdik edilmesini ve bunun Meclisi Âlinin vazaifin-
den madut olduuğnu tashih etmektedir. Bu hak ka
bili ferağ değildir. O vakit serdettiğim bu kanaatim
de musırrım. Bu tezkerenin bu noktai nazardan Teş
kilâtı Esasiyeye muvafık olmadığı kanaatindeyim. Bi
naenaleyh bunun datayini esami ile reye vazını teklif 
ediyorum. 

REFİK BEY (Konya) — Bunların vaktiyle cevap
ları verilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bunu za
ten teklif eden Hükümet değildir. Tabiatta istifa de
nilen bir kanun mevcuttur. O kanun hükümfermadır. 
Bize bunu yapın diyen o kanundur. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Arka
daşlar! İdam Salâhiyeti, isyan sahasında anî olarak-
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tan tesir yapması için makul olabilir ve yapılır. Fa
kat şimdiye kaadr gerek hükümetin ve gerek diğer 
arkadaşların vaziyet hakkında verdikleri malûmata 
nazaran Ankara İstiklâl Mahkemesi için idam salâhi
yetine hiç lüzum görmüyorum. Geçende Başvekil Paşa 
hazretleri yapılan seferberlikte, bütün efradımızın 
vazifelerini bırakarak isyan sahasına koştuklarını, 
şevkle atıldıklarını ve bu suretle isyanın bastırıl
dığını ve mütebakisinin de pek seri olaraktan bas
tırılacağını ifade buyurdular. Şimdiye kadar Ankara 
İstiklâl Mahkemesinden gelip geçen davalar ve beyan 
edilen bütün vakalar, Ankara İstiklâl Mahkemesine 
idam salâhiyetini vermeye lüzum göstermiyor. Eğer 
buna lüzum göterecek bir hadise tasavvur ediliyorsa 
esasen Meclisi Âlinin vazifesi böyle bir hadise karşı
sında derhal içtima etmektir. Onun için böyle hükü
metimizin merkezinde bulunan ve Meclisi Âlinin her
hangi fevkalâde ahval karşısında gelip toplanabileceği 
bir yerdeki İstiklâl Mahkemesine idam salâhiyetini 
vermek hiç doru bir şey değildir. Şarktaki hadise, 
muayyen ve herkes tarafından artık görülebilir ve 
teİ'in edilecek bir vaka olduğu için, orada tatbik edi
lecek idam hükümleri bilâhare bizi mütessir etme
yebilir. Fakat- Meclisi Âlinizin bulunmadığı bir za
manda, Ankara İstiklâl Mahkemesinden geçecek her
hangi bir hükmü idamın icrası, bilâhare meyus olsak 
dahi telâfisi imkânı gayri kabil bulunur. Onun için 
bendeniz bir takrir takdim ediyorum: Ankara İstik
lâl Mahkemesine idam salâhiyetinin verilmemesini ar
kadaşlarımdan rica ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendiler, Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri 
Şark için idam hükümleri için salâhiyet verilmesini 
muvafık gördükleri halde bu sırada Ankara İstiklâl 
Mahkemesine idam salâhiyeti verilmesinin aleyhinde 
bulunuyorlar. Ve esbabı mucibe olarak da bilhassa 
bir notkaya temas ediyorlar. Diyorlar ki Başvekil 
Paşa Hazretleri geçendeki beyanatında isyanın hitam 
bulmak üzere olduğunu ifade etmişlerdir. Binaenaleyh 
idam salâhiyetinin Ankara İstiklâl Mahkemesine ve
rilmesinde mana nedir? 

Efendiler! Başvekil Paşa Hazretleri, hareketi isya-
niyenin Türk Cumhuriyeti süngüleri ile imha edil
mek üzere bulunduğu bir sırada bu hareketi isyani-
ye müsebbiplerinin ceza görmiyeceğinden bahsetme
diler. İsyan tamamen dahi hitam bulmuş olabilir. Fa
kat onun müsebbipleri tamamen tecziye edilmiş olur 
mu? Asıl onun faillerini tamamen tecziye etmek ve 
akıttıkları kanın cezasını vermek lâzımdır. Şarkta 

hadis olan isyanın müsebbipleri acaba yalnız o mın
tıka dahilinde midir, başka tarafta yok mudur? Mem
leketin her tarafında bulunmaları ihtimali yok mu
dur? Hükümetin yaptığı tetkikat ve tahkikat bizi o 
neticelere doğru götürmektedir. Binaenaleyh Meclisi 
Âlinin tatili faaliyet ettiği bir sırada Ankara İstiklâl 
Mahkemesinin vereceği hükümlerin, memleketin, 
mazlumların ve Cumhuriyetin menafii âliyesi noktai 
nazarından, bir gün bile ihmal edilmemesi lâzım ge
lir. O zaman İstiklâl Mahkemesi hükümlerini tasdik 
ettirmek için Heyeti Celilenizi nerede arayacak, nere
de bulacak ve nerede tasdik ettireceğiz? Yine Heyeti 
Celilenizin tasdikine iktiran eden İstiklâl Mahkeme
leri Kanunu mucibince bu hakkı, İstiklâl Mahkemesi
ne verebilirsiniz. Vatan, zaman zaman böyle şeylere 
muhtaçtır. Dar günlerde bulunuyoruz. Binaenaleyh; 
vermekte hiç bir mahzuru kanunî ve siyasî görmüyo
rum. Bilâkis memleketin menafii âliyesi noktai na
zarından lüzum ve zaruret görmekteyim. İdam edile
cek var mı, yok mu? Bunu mahkeme bilir. Fakat beş 
kişinin idamı endişesi karşısında, memleketin mena
fii âliyesini hiç bir zaman ihmal etmek hakkını haiz 
değiliz. Cumhuriyetin menafii bunu âmirdr. (Bravo 
sesler). 

Efendiler! Yalnız Cumhuriyet için, yalnız Türk 
Vatanı ve Türk Milletinin menfaati için göz yaşı 
döker ve onun için ıstırap duyarız. Yoksa beş kişinin 
idamından dolayı katiyen ıstırap duyamayız. Memle
ket sağ olsun. Onun yükselmesi lâzımdır (Bravo 
sesleri). 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (istanbul) — Ev
velâ, şunu tashih buyursunlar ki bendeniz, Şarktaki 
idam hükümlerini muvafık görmedim. «Müteessir et-
miyebilir» kaydını koydum. Bunu lütfen tashih bu
yursunlar. İkincisi: Acaba mümkün değilmidir ki 
Şarktaki isyan ile alâkadar olan eşhas; oraya gönde-
rilsin ve orada bu hususata ait bütün umura vazıül-
yct olan bir mahkemeye verilsin, bu daha muvafık 
olmaz mı? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim! Şarktaki İstiklâl Mahkemesi de He
yeti Celilenizin müntehibidir. Garpte ki İstiklâl Mah
kemesi de Heyeti Celilenizin müntehibidir. Binaena
leyh oraya itimat edilirken buraya itimat edilmemesi 
gibi bir mana ifade edilmesi doğru değildir. 

İkincisi, buyuruyorlarki, oradaki hadisei isya-
niye ile alâkadar kimseler doğrudan doğruya oraya 
sevkedilerek orada ceza görseler daha doğru olmaz 
mı? Demek ki ceza görmelerinden Paşa Hazretleri ile 
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hali ittifaktayız. Binaenaleyh mesele, orada mı gör
sünler, burada mı görsünler? Basit bir noktada toplan
mış oluyor. Bendeniz de diyorum ki, hayır! îşler pek 
çoktur. Buradaki İstiklâl Mahkemesi de, hadisei is-
yaniye ile alâkadar ve müsebbip olarak yakalananları 
pekâlâ muhakeme edebilir ve bunda hiç bir mahzur 
yoktur. Niçin Şarka kadar gönderelim? Gayet basit bir 
mesele etrafında toplanmışızdır. Münakaşaya değmez 
bir şeydir. 

HÂLÎT BEY (Kastamonu) — İzmir Mebusu sıfa-
tiyle mi söylüyor sunuz, Adliye Vekili sıfatiyle mi söy
lüyorsunuz? 

ADLİYE VEKÎLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Adliye Vekili sıfatiyle söylüyorum. Mü
saade buyurunuz efendim. Şu ciheti de arz edeyim. 
Bir mahkemenin başına bütün hadisei isyaniyenin iş
lerini toplayarak yalnız o mahkemeye gördürmekte ve 
onu icbar etmekte ve oraya toplayıp uzun müddet 
süründürmekte sebep ve mana nedir? Bendeniz bu 
ciheti kavrayamıyorum. Meselâ Hadisei isyaniye mın
tıkasında on tane Divanı harp vardır. Hepsi de hüküm 
vermektedir. 

Şimdi yalnız bir İstiklâl Mahkemesi etrafında bü
tün işleri toplayalım da iki İstiklâl Mahkemesi yap
mayalım deniyor. Bunları tehir etmekte sebep nedir? 
Heyeti Celileniz, bu salâhiyetleri İstiklâl Mahkeme
sine vermekle memlekete ve Cumhuriyete en büyük 
iyiliklerden birini yapmış olacaktır. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Kâzım Kara-
bekir Paşa Hazretleri bu kürsüde ve Heyeti Celileniz 
huzurunda garip bir mantık yaptılar. Beyanatını ve 
beyanatlarındaki tezadı tammı telif için hayli müş
külât içinde kaldım. Bunun için buradan Heyeti Ce-
lilenize arz etmek mecburiyetini hissediyorum. Kâzım 
Karabekir Paşa Hazretleri Ankara'daki İstiklâl Mah
kemesine idam salâhiyetinin verilmemesini söy
lerken Şarktaki İstiklâl Mahkemesine idam sa
lâhiyeti verilmiştir. Orada bazı idamlar, tabiî 
idamı müstelzim olan ceraim ashabının ce
zaları tatbik olunacaktır. Ve cezaları verilecektir. 
(Bundan müteessir olmayabiliriz) buyurdular. Dikkati
nizi rica ederim, (Bundan müteessir olmayabiliriz) 
diye oradan da tekit buyurdular. Fakat efendiler! 
(Ankara İstiklâl Mahkemesince idam olunacak kim
seler hakkında telâfisi nakabil bir zarar karşısında 
kalırız. Teessürümüz para etmez) buyurdular. Bu ne 
mantıktır, bu ne tezattır? Hayatı, memleket içinde 
muhtelif vazaif ve muhtelif hidemat içinde geçmiş 
olan Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinden bunu işit

mek ne kadar elimdir. Şark'ta bulunan Hasan'la, 
Garp'ta bulunan Mehmet arasında acaba ne fark 
görüyorlar? 

Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri! Biliniz ki bir 
kanun vardır, bir adalet vardır. Türkiye Cumhuriyeti 
Vatandaşları arasında seyyanen tatbik olunur. Şark
taki ile.Garptakinin farkı yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Öyle değil
dir, öyle değildir. 

REFİK BEY (Konya - Devamla) — Müsaade bu
yurunuz efendim. Feridun Fikri Bey! Telâş ediyorsu
nuz dediğim zaman müteessir oluyorsunuz. Bakınız 
siz buradan, gürül gürül, harıl harıl söylediğiniz za
man hiç kimse ses çıkarmıyor. Fakat buradan gayet 
muhik olarak söylendiği vakit telâşa düşüyorsunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şark ile 
Garp arasında fark vardır sözü çok ağırdır. Bunu 
kabul etmeyiz. 

REFİK BEY (Devamla) — Hâlâ söylüyorsunuz 
beyefendi! Türkiye Cumhuriyeti halkı arasında hiç 
bir fark yoktur. Memleketin kanunlarından adaletin
den, herkes seyyanen müstefit olacaktır. Memleketin 
huzur ve refahını ihlâl etmek, memleketin mukadde
satına musallat olmak, Türk kanını akıtmak ve bu 
suretle ihraz edilen zaferin manasını hiçe indirmek 
için Şarkta, şurada ve burada başlayan irtica ve is
yan behemehal imha edilecek ve tamamen önü alına
caktır. Bunun için adalet bitamamiha yerini bula
caktır. Yoksa Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin 
mantıkları gibi Şarkta ölenlerin ehemmiyeti yoktur. 
Ondan müteessir olmayabiliriz. Garpta ölenlerin 
ehemmiyeti vardır. Diye bir mantık kabul edemeyiz. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Efen
dim! Bendenizin beyanatımda, Refik Beyin buyurduk
larının hiç bir nefhası bile yoktur. Kısaca arz edeyim. 
Evvelâ bütün hayatımı bilen arkadaşlar bilirler ki 
bendeniz memleketin en fakir bir evlâdının üzerine 
bile en yüksek bir şahsiyet kadar ne kadar titremişim-
dir. Binaenaleyh Şarkta ölenler ölsünler, buradakiler 
ölmesinler demedim. Bendeniz dedim ki Şarktaki ar
kadaşlar vakanın bilfiil içindedirler, teferruata va
kıftırlar, onların vermiş oldukları karar musip olabi
leceğinden dolayıdır ki neticeden müteessir olmaya
biliriz. 

REFİK BEY (Konya) — Aynı. Söz birdir. 
KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Bu

radaki arkadaşlar hadisatı kilometrelerce uzaktan 
görecekleri için burada yanlış bir karara vasıl olabi
lirler. Dahiliye Vekili Beyefendinin beyanatından da 
bir cümle aldım. Eğer tasavvur edilmeyen herhangi 
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bir vaka çıkar da hazır idam salâhiyeti bulunur diye 
bir mütalâa varsa ona karşı da dedim ki eğer bu 
mıntıkada böyle idam kararını mucip bir hadise olur
sa esasen Meclisi Âlinizin vazifesi biran evvel bura
ya koşmaktır. O halde neden Şarktaki mahkemeye 
verilen idam salâhiyeti buradaki mahkemeye yeniden 
bir salâhiyet olarak veriliyor? Binaenaleyh Şarktaki-
ler ölsün, Garptakiler ölmesin gibi bir şey söyle
medim. Bilhassa benim Şarkta pek kıymetli zaman
larım, pek büyük mesaim geçtiği için böyle bir şeyi 
hatır ve hayalimden geçirmem. 

REFİK BEY (Konya) — Fakat yine izah bu-
yurulmadı Paşa Hazretleri! 

KÂZIM KARABEKÎR PAŞA (İstanbul) — Daha 
fazla ne yapayım? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Demin nasılsa tabiatta hüküm süren bir kanunu 
hatırladım. Onu kısaca arz etmeme müsaade buyuru
nuz yeni Türkiye, yeni bir devreye girmiştir. Onda 
terbiyeden, ticaretten, her türlü yaşayıştan tutunuz da 
her şey yenileşecektir. Eğer yenileşmezse eski Türki
ye yeni Tüyrkiye'ye galebe çalacaktır bir. Eğer yeni
leşmezse arkadaşlar, yeni dünya eski Türkiye karşı
sında imiş gibi daima galebe çalmak namzetliği altın
da bulunacaktır. (İki sesleri). 

Arkadaşlar! Mübarek Ramazanca söylüyeyim: 
Allah Kuran'ında (Elyevmü ekmeltüleküm dineküm) 
buyurmuştur. Ve Peygamberinin adı (Mustafa) dır. 
Bu ne demektir arkadaşlar? Bütün dinler istifa ka
nunundan geçmiş ekmel bir din olarak bir din mey
dana gelmiş ve onu getiren de (Mustafa) adıyla anıl
mış. O da bizim Peygamberimizdir. Arkadaşlar! Tür
kiye müslümanlık itibariyle tam Peygamberin o Mus
tafa'nın Mustafası olacaktır. İkincisi: Yeni fikirler, 
yeni medeniyet, isterseniz laiklik deyiniz, katiyen 
ıstıfâ olacaktır. Olmadığı takdirde evvel emirde Garp 
tehlikesi karşısındayız, buna hiç şüphemiz yoktur. 
Fçridun Fikri Beyefendi buyurdular ki Teşkilâtı Esa
siye Kanununa muhalrftir. Paşa Hazretleri buyurdular 
ki burada bir idam hatası olursa, ne kadar meyus ol
sak, telâfisi kabil değildir. Ben, farz ediyorum ki, Fe
ridun Fikri Beyin kanaatları doğrudur. Fakat arkadaş
lar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu mühim müza
kerede Tunalı dinlenir mi? (Handeler). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bilmem 
cevap vermeye tenezzül etmeliyim mi? (Alkışlar) Ar
kadaşlar! Farzediniz ki ben, farz ediyorum ki Feri
dun Fikri Beyin kanaati doğrudur. Siz de farzediniz 

i ki, güya bu kanaata hürmetkar olmak itibariyle ka
nunu esasiye muhalif olduğu için Ankara İstiklâl 
Mahkemesine idam salâhiyeti vermiyeceğiz. Verme-

I diğiniz takdirde eski Türkiye yeni Türkiyeye galebe 
çalacaktır. O zaman Teşkilâtı Esasiye nerede kalır? 
(Sadede sesleri) Sonra Paşa Hazretlerinin yesine hak 
vermemizi farz ettiğimiz takdirde yine İstiklâl Mah
kemesinin icraatı teahhur eder de eski Türkiye yeni 
Türkiyeye galebe çalarsa acaba hangimiz mezardan 
çıkıp da yese düşeceğiz? Binaenaleyh hüküm süren, 
istifa kanunudur. Acımak yok bunlar olacaktır, mer
hamet yok. Ancak yeni yola doğru giden Türkiye'nin 

I arkasından koşacağız. (Handeler, alkışlar). 

REİS — Efendim! Rahmi Beyin Adliye Vekilin
den bir suali vardır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Sual takriri var mı? 

REİS — Bir şey müzakere edilirken o meseleye 
ait her mebus vekili aidinden sual sorabilir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Bu meseleye dair mi? 

REİS — Evet. 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Buyurdular ki hâdi-

sei isyaniye müsebbiplerinden Şark İstiklâl Mahke-
I mesi haricinde bulunanların takip ve tecziyesi için 

Ankara İstiklâl Mahkemesinin temdit müddetine lü
zum vardır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz-
mir) — O bitti. Şimdi idam salâhiyetinden bahse
diyoruz. 

RAHMİ BEY (Trabzonn) — Şu halde Türkiye 
Cumhuriyetinin Adliye Vekili bu beyanatta buîunur-

J ken, Cumhuriyet Adliyesinin, isyan sahası haricin
deki isyan müsebbiplerini tedipten aciz olduğunu iti-

I raf etmiş olmuyorlar mı? Millet Adliye Teşkilâtı için 
milyonlarca para sarfediyor. 

I ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz-
j mir) — Sözünüzü ikmal ettiniz mi? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — İkmal ettim. 
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz

mir) — Türkiye Cumhuriyeti Adliye Vekilinin, Cum-
I huriyet adliyesinin bu gibi hâdisat önünde izharı acz 

ettiğini söylemek şöyle dursun, hayalinden bile ge-
çirmeyeceği bir şeyi Trabzon Mebusu Muhteremi bu
rada söylediler. Dünyanın en mütemeddin memleket
lerinde hâdisatı fevkalâdenin tecziyesi Adliyeye ait 
değildir. Hâdisatı fevkalâdenin tecziyesi, tedabiri 

I fevkalâdeye, kavanini fevkalâdeye inhisar eder. 
I Memleket, bundan bir ay- evvel herkesin vehim ve 
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hayal zannettiği büyük bir tehlike karşısında bu
lunuyordu. Adliye kanunları tabiî zamanlarda cari 
olur. Her memleketet fevkalâde hâdiselerin karşı
sına fevkalâde tedbirlerle çıkılır ve böyle tedbirlerle 
önüne geçilir. Fevkalâde hâdiseleri tabiî günler için 
yapılan kanunlara tevdi etmek onun cürümlerini hi
maye etmek demek olur. Türkiye Cumhuriyeti bu cü
rümleri himaye edemez. Behemehal o fevkalâde ted
birlerle 20, 25 gün zarfında, o hâdisatı isyaniye mü
sebbipleri ve Cumhuriyete suiikast fikri melanetleri 
imha edilecek bir hale getirildi. Şimdi bu fevkalâde 
hâdise müsebbiplerini tabiî günler için yapıları ka
nunlara tevdi etmek doğru mudur? Bizim memle
ket de o dakikada fevkalâde tedbirleri ittihaz et
ti Gördünüz ne kadar mahuf^bir tedbirdi. O mahuf 
tedbirlerle hâdisatın önüne geçildi. Binaenaleyh is
tiklâl Mahkemesi fevkalâde günlerin mahkemesi
dir. Müsebbipler oraya tevdi edilmeli ve ona idam 
salâhiyeti verilmeli ve cezası olanlar orada tecziye 
edilmelidir. Maksat budur. Yoksa bu salâhiyeti ve
relim. Demekle adliyemiz izharı acz ediyor deme
dim. En mütemeddin memleketlerden misâl mi isti
yorsunuz? Meselâ Romanya'da ufacık bir komünizim 
hareketi oldu, Hükümet bütün Romanya'ya şâmil 
olmak üzere idarei örfiye ilân etti. Yalnız şurada bu
rada bir hareket vardı. Halbuki idarei örf iyeyi bü
tün Romanya'ya teşmil etti. Soruyorum Rahmi Be
yefendiye acaba Romanya Adliyesi izharı acz mi 
etmiş demektir? Hükümet fevkalâde hadi sat kar
şısında idi. Bütün memleketi idarei örfiye altına al
dı, müsebbipleri tecziye etti ve sonra idarei örfiye-
yi kaldırdı. Memleketi çiçek ve gül gibi idare etti. 

Efendiler! Geçen gün Bulgaristan'da, Sofya'da 
bir infilâk hâdisesi oldu. Bütün Bulgaristan'a şâmil 
olmak üzere idarei örfiye ilân edildi. Bu, Hükümetin 
zevki ve eğlencesi mi idi? Zalimleri ezmek ve masum
lara temiz bir hüviyet havası aldırmak içindi. Biz de 
bunun için yapıyoruz. Cumhuriyete suikast etmek is
teyenleri Adliye kanunları ile tedip etmek, onları hi
maye etmek demektir. Bunu kabul edemeyiz. İstiklâl 
mahkemeleriyle, bu gibi fevkalâde hareketleri imha 
etmek istiyoruz ve Türk Milleti bunu imha edecek
tir efendim. (Alkışlar). 

REÎS — Efendim! Daha söz alanlar vardır. Fa
kat kifayet takriri de vardır. Okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetinin reye vazını teklif ede

rim. 
Ertuğnıl 

Doktor Fikret 

RElS — Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Diğer takrirler okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbaba binaen Ankara İstik

lâl Mahkemesine muayyen bir müddet için idam sa
lâhiyetinin itası muvafık değildir. Bu baptaki Başve
kâlet tezkeresinin reddini teklif ederim. 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

Riyaseti Celileye 
Ankara İstiklâl Mahkemesine de İdam salâhiyeti 

itası hakkındaki tezkerenin tayini esami ile reye vazı
nı teklif eyleriz. 

Dersim 
Feridun Fikri 

Erzurum 
Rüştü 
Ergani 
İhsan 
Ordu 
Faik 

Trabzon 
Rahmi 
Sivas 

Halis Turgut 
Bursa 

Nurettin 
Mersin 
Besim 

Ankara 
Ali Fuat 
Kocaeli 

Ahmet Şükrü 
Ertuğnıl 

Halü 
İstanbul 

Kâzım Karabekir 
Kastamonu 

Hâlit 
Eskişehir 

Arif 
Erzurum 

Cazim 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

REİS — Kâzım Karabekir Paşanın takriri ret ma
hiyetinde olduğundan reyinize arz ediyorum. Kâzım 
Karabekir Paşanın takririni kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. 

Onbeş imzalı tayini esami takriri mucibince Hü
kümetin teklifini tayini esami ile reye vazedeceğim. 
Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey varaka
sı verecektir. Bu da diğerleri gibi biiâhara tayini esa
mi ile reye vazedilmek üzere diğer bir tezkerenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

4. — Meclisi âlinin tatili mesaisi devrinde isyan sa
hası teşkilâtı mülkiyesinde tadilât icra ve tatbiki için 
Meclisi âlinin tadil veya tasdik hakkı mahfuz kalmak 
üzere Hükümete salâhiyet ve mezuniyet itasına dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/431) 

(Buna dair tezkere tekrar okundu.) 
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FERÎDUN FÎKRÎ BEY (Dersini) — Efendini! 
îsyân .sahasında ıslâhatı idariye ve ıslâhatı adliyenin 
vcsair ıslâhatın icraası lâzimedendir, elzemdir. Yal
nız Başvekâlet tezkeresine bendeniz şekil noktai na
zarından itiraz edeceğim. O da tezkerede «Lüzumu âcil 
ve fayda görüldüğü takdirde ve Meclisi âlinin atiyen 
içtimamda tadil veya tasdik hakkı mahfuz kalmak üze
re bu teşkilâtın icra ve tatbiki için Mecîis'i âliden Hü
kümete salâhiyet ve mezuniyet itası» buyurulur. Bu
nun için bir kanun lâzımdır. Bu, alelıtlak bir tezke
re ve bir kararla olamaz, icra Vekilleri Heyeti bir ka
nun teklif eder (filân mıntıkada teşkilât icrasına İc
ra Vekilleri Heyeti mezundur.) Şeklinde bir maddei 
kanuniye çıkar ve o suretle kanunla olur. Çünkü vi-
lâyat teşkilâtı bir kanuna müstenittir. Kanuna müs
tenit bir teşkilâtın kanun ile tebdil ve tağyiri lâzım 
gelir. Bunun için çok istirham ederim, bu husus her 
türlü münakaşatın fevkinde tutularak iki satırlık bir 
maddei kanuniye ile kabul edilsin. Sırf eşkâli kanu
niye mahfuz kalsın için istirham ediyorum, Hükü
met de bunu muvafık görsün. Bir maddelik lâyiha 
ile yani tcra Vekilleri Heyetinden gelen tezkereyi ka
nun şeklinde olarak şu suretle ifade edebiliriz. (Ta
til esnasında isyan mmtıkasnıda teşkilâtı mülkiyede 
bir tadilât icrasına lüzumu âcil görüldüğü takdirde 
Hükümet teşkilâtta tadilât icrasına mezundur.) (O 
da o demektir. Talep edilen de budur sesleri) Efendim! 
Kanun şeklinde olmalıdır: Kanun başkadır. Gerçi mer
ci birdir. Fakat bir kanun, bir karar ile tadil edilL 

mez, kanun kanun ile tadil edilmelidir. Çok istirham 
ederim, bir şekil işidir. Kanun ile tadil olunur. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Bu arz edilen kararın bir maddei kanuniye şeklin
de tedvinine karar verilirse mesele hallolunur. Bu
nun Encümene gitmesi vaJcti zayi eder. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Başvekâlet tezkeresinin 
metni bir kanun mahiyetini haizdir. 

DAHİLÎYE VEKİLÎ CEMİL BEY (Devamla) — 
Yani bu talep edilen karar .yazılır ve bu yazılan şey 
karar değil maddei kanuniyedir denir, mesele hallolu
nur. 

REİS — Efendim! Hükümetin teklifi nedir? 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 

Takrirle teklif edilen karar metn'nin kanun suretinde 
Meclisten ısdarına muarız değildir. 

REİS — Efendim! O halde Hükümet noktai na
zarını tebdil ederse bunu bir maddei kanuniye ha

linde Meclise getirmesi için Dahiliye Encümenine ha
valesi lâzım gelir. Encümen bir maddei kanuniye ya
par ve getirir, şekil budur. Yok Hükümet bu şekilde 
olmasına lüzum görmüyorsa reye koyarım. Meclis
ten çıkan karar da kanun mahiyetinde olur. (Reye 
seslet';) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Karar şeklinde 
geçiyor, zararı yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Reye koyunuz efendim. 

REİS — Efendim! Tezkerenin mealini bir mad
dei kanuniye halinde getirmek üzere bu tezkerenin 
Dâhiliye Encümenine havalesini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Efendim! Tekrar reye arz edeceğim. Kâtip 
beylerin huzuriyle reye koymak iktiza ediyor efen
dim. Tezkere muhteviyatının Dahiliye Encümenine 
havalesini kabul etmeyenler yani doğrudan doğruya 
burada müzakeresini... (Madde geliyor sesleri) Olmaz 
efendim! Böyle eîden olmaz. (Takrir veriyor sesleri) 
Bu takrir Encümene gitmek lâzımdır. Bir teklifi kanu
nî bir âza tarafından takrir halinde teklif edilse de 
yine Encümene gitmesi lâzımdır (lüzum yok sesleri) 
tezkere münderecatmm madde halinde ihzar edilip 
Meclise getirmek üzere Dâhiliye Encümenine hava
lesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Dâhiliye Encü
menine havalesi kabul edilmemiştir. O halde Hükü
metin tezkeresini reyinize arz ediyorum. (Müzakere 
edelim sesleri) Müzakere edildi efendim. Dinlemiyor
sunuz ki; Hükümetin tezkeresini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Onbeş imzalı takrir mucibince tayini 
esami ile reye vazedilecek olan, Ankara istiklâl Mah
kemeleri müddetlerinin temdidi hakkındaki tekliftir. 
Bunlar için reylerinizi istimal ediniz. Kabul edenler 
beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey varakası vere
ceklerdir. (Diyarbekir dairei intihabiyesinden istihsali 
ârâya başlandı) Efendim! Rey vermeyen varsa lüt
fen reylerini versinler! İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Ârâ neticesini arz ediyorum. Ankara İstiklâl Mah
kemesine idam salâhiyeti verilmesi hakkındaki ka
rarda (149) zat reye iştirak etmiştir. Muamele ta
mamdır (130) kabul, (18) ret, (1) müstenkif vardır. 
Binaenaleyh karar (129) rey ile kabul edilmiştir. 
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İstiklâl mahkemelerinin müddetlerinin temdidi ' 
hakkındaki karara (149) zat iştirak etmiştir. Muame
le tamamdır. (130) kabul, (17) ret, (2) müstenkif var
dır. Binaenaleyh (130) rey ile kabul edilmiştir. | 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendim, ruzname-
mizde Darülfünun bütçesi vardır. Fakat ondan evvel.. 

izmir Mebusu Mustafa Necati Beyin, malul za-
bitan ve efrada mükâfatı nakdiye itasına dair Başve
kâlet tezkeresinin derhal müzakeresine dair takriri. 

REİS — Darülfünun bütçesinin müzakeresinden 
evvel malul zabitan ve efrada mükâfatı nakdiye ita
sına dair olan Başvekâlet tezkerelerinin şimdi müza
keresini teklif ediyor. Bugün bunu ruznameye aldık. 
Mesele bir karar almaktan ibarettir. Kabul buyurur
sanız derhal müzakeresine başlarız. Reyinize arz edi
yorum. Darülfünun bütçesinden evvel bunun müzake
resini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — istiklâl Harbi malullerine ait olup, bilâhare 
zuhur eden maluline ait Başvekâletten mevrut (3/355), 
(3/400), (3/423) numaralı üç kıt'a tezkere ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
İstiklâl muhaberatı esnasında malul kalanlara mü

kâfatı nakdiye itasına mütedair 397 numaralı birinci 
maddesinin fıkrai ahi resine tevfikan evvelce mütekad-
dim defterlerde isimleri muharrer olmayan maluline 
ait Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesine tanzim edi
len beşinci defter leffen takdim kılınmıştır, icap eden 
tahsisatın muhassasatı zatiye bütçesine zam ve ilâvesi 

(1) Defterler zaptın sonuna merbuttur. 

On dakika tenefüs edilmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse; saat : 4,5 

hususuna müsaade buyurulmasını istirham eylerim 
efendim. 13 . 1 . 1341 

Başvekil 
Ali Fethi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
6 Kânunuevvel 1341 tarih ve 6/195 numaralı tez

kereye zeyildir. 
istiklâl muharebatı malullerine mükâfatı nakdiye 

itasına mütedair 397 numaralı kanunun birinci mad
desine tevfikan evvelce mütekaddim cetvellerde isim
leri dahil olmayan ve vaziyetleri itibariyle mezkûr 
kanun ahkâmından istifadeleri iktiza eden maluline 
ait Müdafaai Milliye Vekâleti Celîlesince tanzim olu
nan altıncı defter leffen takdim kılınmıştır. İcap eden 
tahsisatın muhassasatı zatiye bütçesine zam ve ilâvesi 
ve neticesinin iş'ârına müsaade buyurulmasını rica 
eylerim efendim. 21 . 3 . 1341 

Başvekil 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
397 numaralı kanunun birinci maddesinin fıkrai 

ahiresi mucibince evvelce mütekaddim cetvellerde 
isimleri muharrer olmayan ve vaziyetleri kanunu mez
kûr ahkâmına mutabık olarak ahiren zuhur eden ma-
lulin hakkında Müdafaai Milliye Vakâletince tanzim 
olunan yedinci defter leffen takdim kılınmıştır. Mu-
muaileyhime itası muktazi mükâfatı ınakdiyeye mü
teallik tahsisatı munzammanın muhassasatı zatiye büt
çesine zam ve ilâvesine müsaade buyurulmasını rica 
ederim efendim. 14 . 4 . 1341 

Başvekil 
İsmet 

ÎKİNCÎ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 4,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Gir sun), Ragıp Bey (Zonguldak) 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
9 Kânunusani 1340 tarihli ve 397 numaralı (İstik

lâl muharebatı esnasında malul kalan muvazzaf, mü
tekait, ihtiyat millî kuvvetler ve jandarma erkân, ümera, 
zabitan ve memurin ve mensubini askeriye ile küçük 
zabitan ve efrada nakdî mükâfat itası) hakkındaki 
kanuna tevfikan akdemce takdim kılınan cetvellerde 
esamisi mevcut olmayıp, bu kerre zuhur eden malûli-
nin esamisini irae eden üç kıta defter (5 ve 6 ve 7) 
numara Başvekâleti celileden gönderilmiş ve Encüme
nimize havale buyrulmuş olmakla tevhiden tetkik ve 
müzakere olundu. 

Neticei tetkikatta: 
Zabitandan: İkinci derecede mükâfatı nakdiyeye 

müstahak dört ki, 600 liradan = 2 400, 

Üçüncü derecede mükâfatı nakdiyeye müstahak 
11 ki 300 liradan == 3 300, 

Birinci derecede mükâfatı nakdiyeye müstahak 1 ki 
400 liradan = 400, 

Küçük zabitan efrattan : İkinci derecede mükâfatı 
nakdiyeye müstahak 34 ki 200 liradan = 6 800, 

Üçüncü derecede mükâfatı nakdiyeye müstahak 
44 ki 100 liradan = 4 400, 

Ki cem'an 17 300 liranın 1341 muhassasatı zatiye 
bütçesinin 58 nci (A) faslına tahsisatı munzamma ola
rak ilâvesi icabetmektedir. Encümenimizce bu hususa 
dair tanzim kılınan kanun lâyihası berayı tasdik He
yeti Celileye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata Kâtip 

Muharriri Konya 
Şakır Fuat 
Aza Aza 

Erzurum Gaziantep 
Rüştü Ahmet Rercui 
Aza Aza 

İsparta Mersin 
Mükerrem Niyazi 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Malul Zabitan ve Efrada Mükâfatı nakdiye İtasına 
dair dördüncü lâyiha! Kanuniye 

Birinci madde — Merbut cetvellerde isim, künye 
ve derecei maluliyetleri muharrer zabitan ve efrada 
9 Kânunusani 1340 tarihli ve 397 numaralı kanuna 
tevfikan mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1341 se
nesi muhassasatı zatiye bütçesinin 58 nci (A) fas-

1 lına 17 300 lira tahsisatı munzamma olarak ilâve 
olunmuştur* 

İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyül icradır. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REÎS — Kanunun Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

9 Kânunusani 1340 tarih ve 397 numaralı (İstik
lâl muharebatı esnasında malul kalan muvazzaf, mü
tekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve Jandarma erkân, 
ümera, zabitan ve memurin ve mensubini askeriye 
ile küçük zabitan ve efrada nakdî mükâfat itası hak
kında) ki Kanuna müzeyyel Kanun. 

Birinci madde — Merbut cetvellerde isim ve kün
ye ve derecei maluliyetleri muharrer zabitan ve ef
rada 9 Kânunusani 1340 tarihli 397 numaralı kanuna 
tevfikan mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1341 se
nesi muhassasatı zatiye bütçesinin 58/A faslına 17 300 
lira tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

I REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... 

I Kabul edilmiştir. 
I İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti-
I baren mer'iyülicradır. 
I REÎS — Efendim! İkinci madde hakkında söz is-
I teyen yok. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen elle-
I rini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal-
I dırsınlar... Kabul edilmiştir. 
I Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
I Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü madeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini 

I kaldırsın... Kabul edilmiştir. Heyeti Umumiyesini, di-
1 ğer kanunla beraber bilâhara tayini esami ile reyini-
I ze arz edeceğim. 
I 6. — Darülfünun Emanetinin 1341 senesi bütçe-
I si hakkında (1/683) numaralı kanun lâyihası ve Mu-
I vazenei Maliye Encümeni mazbatast. (1) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Güya 
Darülfünun hakkında Ankara'da muhalif bir fikir 

I varmış. Yani, ademi lüzumuna kani olanlar varmış. 
I Veyahut Darülfünunun muhtariyeti ilmiyesine itiraz 
I edenler varmış. Zannediyorum ki bu doğru bir fikir 

I (1) Bütçe lâyihası zaptın sonuna merbuttur. 
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değildir. Ben kendi hesabıma memleketimizde Darül
fünun olmasını ve memleketimize lâyık bir surette 
bulunmasını çok arzu edenlerden ve kanaat hâsıl 
edenlerdenim. 

Sonra Darülfünun muhtariyeti ilmiyesi kanaatin
deyim. Belki benim gibi, zannederim birçok arka
daşlar da benim kanaatimdedirler. Yani Darülfünu
nun mevcudiyet ve muhtariyeti aleyhinde değildirler. 
Yalnız Darülfünunu idare edenlerin bazı hareketleri 
tenkit olunabilir. Nitekim ben de ufak tefek bazı şey
leri arz edeceğim. Bu noktayı da zannedersem Da
rülfünun heyeti işitmiş olsa gerektir ki rüesadan birisi 
şikâyet makamında, Ankara'daki kitapsızlar, kitap
ları tenkit edemez, diyor. Yani bu kitapsızdan mak
sat ilmi olmayanlar demektir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Bu 
kimdir? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Rüesadan biri 
(Kim sesleri) Sonra bir de aynı şeyin makûsunu gör
düm, Muvazenei Maliye mazbatasında, «bir ilim 
müessesesinin, gayri ilmî ve anlaşılmaz bir derecede 
böyle bütçe yapması şayanı hayrettir. İnşallah gele
cek sene bir parça öğrenirler de yaparlar.» diyor. 
Birbirinin aleyhinde tenkidatta bulunmuşlar. Ve bu 
suretle hınç almışlardır. (Handeler) 

Bu meseleyi işaret ettikten sonra Darülfünunun 
bazı noktaları hakkında maruzatta bulunacağım: 

Geçenlerde Darülfünun hakkında bir Amerika 
mütehassısı raporunda söylediği veçhile, muktesida-
ne ve yalnız ilim için çalışacak bir müessesedir. Yal
nız bu müessesede birtakım ufak tefek şeyler vardır. 
Darülfünunun kendisi için kalorifer tesisi çok doğ
rudur. Lâkin, yalnız Darülfünun Emininin odasına 
yapılan kalorifere nazarı dikkatinizi celbederim. Bu, 
yedi bin lira ile oldu, masraftan vazgeçtim bunun 
masarifi daimesi vardır. Merkezden bu odaya kadar 
gelen borunun tulü beşyüzelli metre kadar ki bu me
safeden bir odayı zaten teshin etmek müşküldür. 
Fennen bir binada kalorifer tesisi için o binanın oniki 
odadan fazla olması lâzımdır. Az olursa soba ile tes
hin olunur. Eğer odalar onikiden ziyade olursa hepsi 
birden teshin olunur. Masraf da az olur. Uzun bir 
mesafeden bir odanın teshini için boru ferş olunursa 
bu, israftan başka bir şey değildir. 

İkincisi aynı dairede, bir de kütüphane meselesi 
vardır. Darülfünun kütüphaneleri bir yere toplanıp 
intizama konmuştur. Bu elbet müstahsen bir mesele
dir. Bunun için de Yıldız Kütüphanesinin kitaplarını 
da Darülfünun Kütüphanesine naklettiler. Bundan 
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Maarif Vekâletinin de malûmatı vardır. Bu işin iyi 
bir iş olduğuna kaniim. Yalnız Kütüphanesi oradan 
sokulurken kütüphanenin parkesi de sökülerek Darül
fünun Emininin dairesine döşenmiştir. Bunu da ya
pılan iyilikler içinde bilüzum bir israf addediyorum. 

Sonra Darülfünun heyeti muhtariyeti ilmiyesin
den istifade ederek bir parça vazifelerinde - ki buna 
suiistimal demeyeceğim - müsamahakâr bulunuyor
lar. Meselâ, Darülfünun Müderrislerinin mezuniyeti 
vesairesi o heyeti ilmiyenin elindedir. Bundan istifa
de ederek birisi Müsteşar tayin olunuyor. Birbuçuk 
sene Müsteşarlık ediyor. Halbuki orada Müderris
tir. Şimdi bu doğru mudur? Bunların içerisinde maaş
lı olarak idame olunanlar vardır. Bazıları daimî me
muriyete tayin olunmuştur. Memuriyeti İstanbul'da 
olsa yine tedrisatta bulunarak maaş alabilir. Öyle de
ğil meselâ, Ankara'da bir memuriyete tayin olunu
yor ve İstanbul'da Darülfünun kürsüsünde ders oku-
tuyormuş gibi maaş alıyor. Bir de Şube Reisi olmak 
sıfatıyle Şube Riyasetinin maaşını da alıyor. Bundan 
başka Mektebi Mülkiyeden maaş alıyor. Bu muhta
riyeti idareden istifade ederek Müderrislerin yekdi
ğerine karşı müsamahakârâne ve hatta bir parça 
israfkârane harekâtta bulunduktan zehabını veriyor. 
Darülfünun muhtariyeti ilmiyesinden istifade ederek 
böyle gayri mahdut bir surette mezuniyet vermesine 
hakkı olmasa gerektir. Bu hususa bilhassa nazarı 
dikkatinizi celbederim. 

İşittiğime göre geçen sene Darülfünunda bu yol
da bir terfi yapılmıştır. Yani birçok muallimler ve
yahut Müderris muavinleri Müderris olmuşlardır. 
Zannederim bunların bazıları Müderris şeraitini cami 
değillermiş. Çünkü Darülfünunun bir nizamnamesi 
vardı ı. Ve o nizamname mucibince hepsi Müderris 
olmak şeraitini haiz değillermiş. Vekili Muhterem 
tabiî buna dair cevap verirler. Ve bu notkayı izah 
buyururlar. 

Sonra, bir de Darülfünunun Kürsü Müderrisleri 
vardır. Bir, iki, üç kürsü sahibi olan zatlar varmış. 
Bir kürsü Darülfünunda bir kürsü de Mektebi Mük 
kiyede bulunuyor. 

İlim ile tevaggûl edenler meselâ haftada 6 - 7 saat 
ders veriyorlarsa o dersin mükemmel olması için o 
yedi saatin iki misli de tetebbuda bulunmaları lâzım 
gelir. Böyle keyfemettafak her mektepte, her kürsü
de, her şubede meşgul olarak maaş almak meselesi 
doğru değildir. Bununla Darülfünunun Müderrisle
rinin çok para aldığını tenkit etmiyorum. Yalnız böy
le kürsüleri cemederek tetebbuatsız uzun uzadıya bir-
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çok mevkileri işgal etmek, bu da doğru olmasa ge-
retkir. Sonra bu Kürsü Müderrisleri içinde hariçte 
memuriyetleri olanlar pek çoktur. Hariçte memuri
yeti olanların hiç olmazsa bir kürsüden ziyade mev
ki işgal etmemeleri lâzım gelirdi. Eskiden böyle mu
allimlikler için mezuniyet almak lâzımdı. Ben de 
hükümet memuriyetinde bulundum. Ve bu muamele
de elimden geçmiştir. Memurlar şu şerait dahilinde 
cem'an yekûn 5 - 6 saatlik ders alabilirlerdi. Ve bu 
beş, altı saatlik dersi de yalnız iki yarım günde yani 
haftanın iki yarım gününde ikmâl etmeleri lâzımdı. 
Bir adam öyle birer saat ders için altı gün memuri
yetinden tebaüt edemez. Halbuki şimdi görüyorum, 
birçok kürsüler memurlar tarafından işgal olunu
yor. 

Sonra; Darülfünun Müderrislerinden münhasıran 
Darülfünun ile meşgul olanların tahsisatının tezyidini 
vekili muhtereminin teklifi üzerine encümen kabul 
ediyor. Doğrudur. Yalnız. (Bu Müderrisler kendi 
ihtisasları dahilinde olan derslerden haftada altı der
si geçmemek üzere ders alabilirler. Kaydı da var
dır. İstirham ediyorum. Vekil muhteremden, mün
hasıran dersle meşgul olan Müderrisin tahsisatına 
mukabil haftada lâakal kaç ders vermesi lâzım ge
lir? Çünkü olabilir ki haftada üç derslik bir kürsüsü 
olur. Bu da doğru değildir. Hiç olmazsa aldığı tah
sisata mukabil, haftada altı saat değil, hiç olmazsa 
oniki - onbeş saatlik ders tedris etmesi lâzım gelir. 

Sonra; Darülfünun Şube Reislerinin vazifesini 
bendeniz iyi anlayamadım. Şube Reisleri memur va
ziyetinde midirler, değil midirler? 

Bunlar muvazzaf olarak bir tahsisat almaktadır
lar. Bunların mevkileri bir memuriyet gibi telâkki 
olunuyor mu? Eğer olunuyorsa hariç müessesatta 
vazife alamamaları lâzımdır. Onun için bu mesele
nin de tenvirini istirham ediyorum. 

Sonra efendim, vekil beyden Darülfünundaki ta
lebe miktarını sordum. Üçbin küsur miktarında ol
duğunu buyurdular. Bendeniz bu üçbin küsur talebe
nin talebei mukayyede olduğunu zannediyorum. Ma
lumu âliniz maatteessüf Darülfünun derslerine de
vam mecburiyeti olmadığı için birçok mukayyet ta
lebe vardır. Fakat devam eden talebeler bendenizce 
mukayyet olan talebenin sülüsünü teşkil etmiyor. De
vam etmiyorlar. Şimdi burada mukayyet talebenin 
hepsi de nazarı itibara alınsa Darülfünunun yediyüz 
yirmi üç bin liralık tahsisatına nazaran beher mu
kayyet talebe başına ikibin beşyüz lira kadar masra
fımız oluyor, demektir ki burada bihakkın tahsil gö

ren talebe başına senevi altı bin liraya yakın bir 
masraf yapıyoruz demektir. Bu, oldukça büyük bir 
masraftır. Darülfünunun teşkilâtiyle bu masrafı azalt
mak belki mümkün değildir. Lâkin Darülfünun teş
kilâtını İslah edelim ve hakikaten memlekete lâyık, 
memleektin ihtiyacatı ile mütenasip çok talebe yetiş
tirelim, ilmen memleket yükselsin. Yalnız tahsisatla 
Darülfünunun yüksekliği olamaz. O tahsisat muka
bilinde semere almak lâzım gelir, memleketimizde en 
pahalı mektepte üçyüz - dörtyüz lira ile tahsil görül
düğü halde, ve nihayet Amerikan kolejlerinde beş
yüz lira ile bir talebe tahsil gördüğü halde, biz Da
rülfünuna talebe başına (2 500) veyahut yukarıda 
söylediğim gibi (6 000) lira tahsisat veriyoruz ki... 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Ta
lebe başına (300) liradır efendim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Üç bin ke
re altı bin onsekiz milyon eder. (Handeler) hiç olmaz
sa bu hesabı öğreniniz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Müsaade buyu
runuz efendim! Sonra; Darülfünunda. (Gürültüler, 
karacümle sesleri). Yanlış olabilir efendim. Müsalade 
buyurunuz. Sonra bir de Darülfünunda Müderris ve 
Muallimlerin devam meselesi vardır. Müderrisler ve 
muallimler Darülfünuna devam etmiyorlar. Hatta işit
tiğime göre Mektebi Tıbbiyede iki, üç sene devam 
etmeyen muallimler vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mektebi 
Tıbbiye değil, Tıp, Medresesi... 

MUHTAR BEY (Trabzon - Devamla) — Bunla
ra da vekili muhteremin nazarı dikkatini celbediyo-
rum. Bu kadar müsamahakâr ve birbirine lütfukâr 
heyeti tedrisiyeyi tenkit etmeye bir parça hakkımız 
vardır. Bir Müderrisin talebenin istifadesi için ders 
vermesi lâzımdır. Yoksa muavinüne veyahut asista
nına dersi bırakıp da kendisi senelerce mektebe git
mezse bu Müderristende istifade yok gibidir. Bazı 
mühim hususatta bir Müderrisin bir memuriyeti mah
susa ile Avrupa'ya vesaireyse gitmesi kabili tecvizdir. 
Fakat senelerce böyle İstanbul'da oturup, başka iş
lerini görür, muamelâtını yapar, mektebe devam et--
mezse bu nasıl olur? Sonra bu Müderris mektepte 
ipka olunursa bu kabili kabul bir vaziyet değildir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Paşa Hazretleri! Beyefendi acaba isim 
tasrih ederler mi? Bilmek isterim, 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz sonra 
vekil beye arz ederim efendim, 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır 
şimdi söylesin, herkes şüphe altında kalır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Olmaz efendim! Şahsi
yata müteallik. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bütün 
Müderrisler şimdi şüphe altındadır. 

REİS — Efendim! İsterse söyler, istemezse söy
lemez. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! İsmini 
vekil beye arz ederim. (Şimdi söyle sesleri). Demin 
sarahaten söyledim ki Ticaret Müsteşarı bir buçuk 
siene burada müsteşarlık yaptı. Ve bir Darülfünun 
medresesinde Müderris idi. Lâkin maaş almıyarak 
ıbulundu. Maarif Müsteşarı Köprülü zade Fuat Bey 
burada Maarif Müsteşarı idi. Ve hem de Darülfü
nunun iki kürsüsünden maaş aldı ve hem şube reis
liğinden maaş aldı. Hem de Mektebi Mülkiyeden 
maaş aldı. Hatta Mektebi Mülkiyeden de zammı 
maaş almıştır. Orada maaşı 2 500 kuruş iken 3 000 
kuruşa çıktı niçin insanı şahsiyata sevkediyorsunuz? 
Ben Heyeti umümiyeskıi tenkit ediyorum. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Ve
kâletler onlardan istifade için isttisnaî bir surette celp 
ve tayin etmişlerdir. (Gürültüler). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir de memleket 
için çök dedi koduyu mucip olan bir mesele vardır. 
Benim bu meselede sarih olarak bir fikıim yoktur. 
Yalnız Heyeti Gelilenize arz ediyorum ve vekili muh
tereminden bu hususta izahat talep ediyorum. O da, 
Mektebi Tıbbiyenin nakli meselesidir. Bu Mektebi 
Tıibbiyenin nakli son zamanlarda adeta memlekette 
'bir meselei siyasiye hükmüne girdi. Naklolunacak, 
olunmıyacak diye bir taraftan eser neşrolunuyordu 
diğer taraftan Mektebi Tıbbiyenin nakli cinayettir 
diyorlar. Yani mütehayyir kaldık, naklini isteyenler 
bir çok esbap dermeyan ediyorlar ve esbap muhik 
gibi görünüyor. Lâkin bir iki nokta var ki nazarı dik
katimi celbetti. Efendim! Bu bina, Askerî Tıbbiye 
lolaralk yapılmıştır. Binaenaleyh mektep olmaya gayrı 
salihtir. Pekâlâ nereye sevkediyorsunuz? Fuat Paşa 
konağına, Fuat Paşanın konağı neresidir? Maliye, 
Mektebi Tıbbiye hiç olmazsa Askerî Tıbbiyesi ola
rak yapılmış. «Burası mektep olarak kullanılmaz. 
Fakat Fuat Paşanın konağı Mektebi Tıbbiye olarak 
kullanılır» diyorlar. Bunda ben çok mantık görme
dim. 

İkincisi : Mektebi naklederken «menfaati şahsiye 
isnat olunuyor, bu da doğru değildir, işte görünüz ki 
bizim çoklarımız Kadıköy ve Adalarda oturuyo
ruz; 

Bu menfaati isnat edenler bizim nerede oturdu
ğumuzu bile sormadılar.» Diyorlar. Nerede oturduk
tan değil, daired iştigalleri nerededir j diye soruyor 
ama kimi Kadıköyünde yatıyormuş, j Haydarpaşa'da 
yatıyormuş, nerede yatarsa yatsın o bir mesele de
ğildir. Herkes gece bir yerde iskân edejbiılıir, Asıl mek
tebe girmek için kaybedeceği zamanı nazarı dikkate 
almak lâzımdır. O vakit tetkik edilecek mesele iskân 
olduğu yer değil, Bürosunu nerede aÇ|tığr meselesidir. 
Zannediyorum ki büroların ekserisi ; İstanbul'dadır. 
Ben müdafaa ettikleri noktaı nazardat mantık olma
dığım kabul ediyorum. Yoksa kendilerinde menfaa
ti hasise olup olmadığım mevzuubahis etmiyorum, 
noktai nazarımı arz ettim. Herhalde Heyeti Celile-
nizden istirham ederim, Mektebi Tifot»yenin nakli 
veya ademi nakli meselesini de halledelim de bu me
sele ortadan kalksın. Çünkü büyülk dedi kodu olu
yor. Maruzatım bundan ibarettir. (Sağdan bravo ses
leri). 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) ,— 
Efendiler! - Muhtar Beyefendi sözünün iptidasında 
Darülfünunun vücut veya ademi vücudu, ıslahı, ip
kası vesairesi hakkında arkadaşlar arasında müba^ 
delei efkâr olduğunu ve bu hususta bazı .cereyanlar 
bulunduğunu söylediler. Ve kendileri; de Darülfünu
nun ipkası ve ıslahı lâzım bulunduğunu ve Darülfü
nunun ipkası ve fakat ıslahı taraftaıfı olduğunu da 
ilâve buyurdular. Bendeniz Maarif Encümeninde bir 
aza bulunmak ve naçiz bir arkadaşınız olmak itiba
riyle mübadele edilen fikirleri işitmişımdir. Bu mü
nasebetle Darülfünunun lüzum veyahut ademi lüzu
mu hakkında bir kaç söz söylemediğime müsaade 
buyurmanızı rica ediyorum. Maarif... Eğer emir bu-
yurmazsanız sözümü keserim. (Devam sesleri). 

Maarif Bütçesinin hini müzakeresinde, Talim ve 
Terbiyenin talî mekteplerin tedrisat sahasında en mü-
'hüm vazifeyi ifa ettiklerini arz etmiştim. Fakat Da
rülfünunun yine tedrisat sahasında daha az mühim 
olmadığı kanaatindeyim. 

Darülfünunlar yalnız muayyen amelî sahalarda 
adam yetiştirmekle mükellef değildirler. Filvaki tıp 
gibi, hukuk gibi, dişçilik gibi sayacağımız daha sair 
medreseler amelî hayata ihtiyacı olan adamları da 
yetiştirir. Bilhassa bizim memleketimizde Darülmual-
liminlerin noksanından dolayı muhtelif mekâtibi ta-
liyemize muallim yetiştirmek vazifei aftıeliyesi de Da
rülfünundadır.Fakat asıl Darülfununun vazifesi ilim, 
hars yapmaktır. Millî kültürü vücude getirmektir. 
Amelî mekteplerin vazaifinde bu derece 
hars ibdaı yoktur. 
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Talî mekteplere gelince : Talî mektepler bu su
retle tekmil ve tedvin edilen harsın tedrisiyle mükel
leftir. Harsın tedvini aynı zamanda millî mefkurenin 
ta'hassulunc hizmet eder. Millî mefkurelerin ocakları 
asıl Darülfünunlardır. Bu noktai nazardan millî mef
kure tahsilinin mekâtibi ecnebiyede yapılabileceği fik
ri de kanaati acizanemce tamamen doğru değildir. 
Vaikıa amelî olan cihetler, edebiyat, fünun vesaire ora
larda da tahsil edilebilir. Fakat harsı millî oralarda 
tahsil edilemez. (Doğru sesleri). Hars telkin olunur. 
Adeta müritlikle istihsal olunur. Bu keyfî bir şeydir. 
Ve bu telkini yapabilecek kuvvet Darülfünunda mev
cut olmalıdır. Ta ki talî mekteplerde orada tekevvün 
ve tahassul etmiş olan harsı ve mefkureyi telkin ede
bilsinler. Fakat efendiler! Acaba bizim Darülfünun 
bu en mühim vazifesini şimdi hüsnü suretle ifa etmek
te midir? Bendenizce şu veya bu muallimin vazifesi
ni terk etmik olması, şu veya bu muallimin başka 
işlerle meşgul olması haizi ehemmiyet olmakla bera
ber, en mühim olan nokta : Bugünkü Türkiye Cum
huriyeti Darülfünunun hars ve mefkureyi yapıp bun
ları telkin edip edemediğini tetkik etmek meselesidir. 
Bendeniz zannediyorum ki Darülfünun bu aslî vazi
fesini tamamen ifa edememektedir. (Bravo sesleri). O 
halde Darülfünunu iîga mı, ıslâh mı edelim? (Islâh 
«esleri). 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Islah ve Mâ. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Arz 
ettiğim esbap dolayısiyle Darülfünuna ihtiyaç vardır. 
Bunu dlga değil, ıslah etmek lâzımdır. (Çok doğru 
sesleri). Zannederim Ma'arif Bncümeniniz bu mese
leyi esasiye ile bir kaç içtümaında meşgul oldu. Ve bu 
içtimalannda Darülfünun Müderrislerinden, Reisle
rinden bazıları ve hatta bizzat Emlin Bey de hazır 
'bulundular. Ve Darülfünun heyeti, münakaşatırnızda 
fikrimizi tamamen cerh edemedi. Acaba Darülfünu
nu nasıl ıslâh etmek kalbildir? 

Islâhın teknik cihetine, usul cihetine nazarımızı 
çevirecek olursak görürüz ki; bu bapta bize numune 
verilmiştir. Harbi Umumiden evvel talî tedrisatımı
zın bilhassa kız mekteplerimizdeki icraatını tenkide 
cesaret etmiş olduğum Şükrü Beyefendi hakikaten, 
Darülfünuna hakikî bir Darülfünun olacak hizmet
lerde bulunmuştur. Bu suretle önümüzde bir misal 
vardır. Darülfünunu en çok Darülfünun şekline so
kabilmek için yapılmış bir tecrübe mevcuttur ki o da 
Avrupa'dan Müderris celp etmektir. Müderrisler celp 
edildiği takdirde bilhassa onlar usul öğretecekleri için 
ıbizim millî harsımıza pişva olabilirler, Ve bu suret

le bugün hars ve mefkure itibariyle Darülfünunun 
hakkiyle ifa edemediği hizmetin ifasına doğru hatve-
ler atılmış olur. Binaenaleyh 'bendeniz Maarif Veki
limizden kendisinin Osmanlı saltanatında selefi bu
lunan bir zatın hareketine, isrine iktifa etmesini rica 
edeceğim. 

Daha sarih bir ifade ile : Darülfünuna Avrupa' 
dan mütehassıs Müderrisler getirilmelidir. Aksi tak
dirde Darülfünunumuzu matlup ol'an seviyei irfana 
çıkarmak mümkün alamıyacaktır. Ancak celp edile
cek profos'örlerin dikkatle intihap edilmesi lâzımdır. 
Şimdiye kadar gerek Galata lisesinde, gerek Mekte
bi HarbiyeMe, gerek Tıbbiyede Avrupa'lı Muallim
lerden edilmiş olan istifadeler Heyeti Âliyenkı ma
lûmudur. 

Yalnız bu saydığım mekteplerden bir ikisinde şim
diye kadar getirilen Muallimlerin bazı şeraitine dik
kat edilmemiş olması bilhassa ideal sahasında kâfi 
derecede istifade edilememesini mucip olmuştur. Mef
kurenin veyahut idealin tedvininde celp edilecek Mü
derrislerin bilhassa şeraiti hazırai fikriyemize uygun 
adamlardan intihap edilmesi şarttır. Bizim Darülfü
nun Medreselerinden en çok itiraza uğrayan bilhas
sa hars ve ideal keyfiyeti ile mükellef olan Edebiyat 
mderesesidir ve bu Medresenin ikmal ve ıslâhıdır ki 
maksada doğru bizi en çok ilerletebilir. Bu Medrese
deki Müderrislerin encümen müzakeresinde en çok 
rrranakaşatı ve teellümü mucip olan ciheti bunların 
kâfi otoriteyi, velayeti ilmiyeyi haiz olmamaları nok
tası oldu. Velayeti ilmiyeyi - eğer tabir caizse - ve
layeti seciyeviyeyi, karakter velayeti kâfi derecede 
haiz olmıyan Müderrislerin talettesi yalnız fikir saha
sında değil, son zamanlarda bazı şayanı teessür hadi-
sat ile gördüğümüz sahalardaki ef'âli intaç edebilir.; 
Yani demek istiyorumki onlar velayeti fikriye, vela
yeti ilmiye, velayeti seciyeviyeyi haiz olsalardı gördü
ğümüz son iki aylık hadisat belki tezahür etmemiş 
olurdu. 

Fakat acaba Müderrislerde aradığımız semtin ta
mamen husul bulmamasının sebepleri nedir? Bunda 
ilmî, terbiyevî esbap aranıldığı gibi, iktisadî esbap da 
aramak icap eder. Bu noktai nazardan Müderrislerin 
tamamiyle kendileri - Merhum Ziya Gökalp'in bir ta
birini istimal ile söylüyeyim - Fenafilmedrese olabil
meleri için - ki bunu eski Medreselerimizde görebili
riz - bazı Müderrisler kendilerini tamamen kendileri
ne ait işlerine aşk ite bağlıyarak adeta orada kendi
lerini ifna etmişlerdir. Böyle Müderrislerin buluna
bilmesi için, herhalde evsafı saireyi aradıktan başka, 
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evsafı sairoyi husule getirdikten başka bunların haya
tını mehmaem'ken temin etmek vazifesi de bizim üs-
•tümüzdedir. 

Zannediyorum ki, Avrupa'dan celbedilecek Mü
derrisler Darülfünunda velayeti ilmiyenin teessüsün
de müessir olabilirler ve hakikî Müderris tipini, en-
muzecini gösterebilirler ve diğer müderrisler için, 
âdeta numune olurlar bendeniz Tıp ve Fen fakül
telerindeki tahsil usulünde tutulan umdelere dair bir 
şey söylemeyeceğim. Çünkü tamamen malumatımın 
ermediği noktalardır. Fakat, İlahiyat, Edebiyat, Hu
kuk, Tarih, ve İçtimaiyat gibi - ki, bunlar manevî 
ilimler sahasına giriyor - Bunlarda, esasın pek sağ
lam olmadığı iddiasına cesaret edeceğim. Hukukta 
bugün esas tahsil nedir? Efendiler, bugün asrî bir 
devlet, bir cumhuriyet kurmuş olan bir milletin ve 
asrî hayata doğru hepimizi ve bütün milleti yürüten, 
Hükümetimizin resmî hukuk medreselerinde temel 
olan şey asrî değildir. Daha sarih söyleyeyim. Meselâ 
Fıkıh tedris ediliyor. Medreseler ilga edilmiştir. Ya
hut seddedilmiştir. 

KEMAL BEY (Adana) — Mecellçyi de kaldır
malı o halde! 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Fakat, bugün Fıkıh namı ile medrese hayatı, Hukuk 
Fakültesinde devam ediyor. Bunun birtakım netayici 
fikriyesinden başka hatta diyeceğim, netayici siyasi -
yesinden başka netayici ameliyesi de görülmektedir. 
Ve bu netayici ameliyesi şayanı teessürdür. Her han
gi bir medreseden yetişmiş bir hukukşinas, Avrupalı 
bir hukukşinas ile beynelmilel hukuk sahasında kar
şılaştığı zaman ekseriya, temellük asrı olmamasından 
naşi arz ettiğim amelî sahalarda mağlubiyetlere uğ
ramaktadırlar. Hatta hayatı beynelmilliyemizde ve 
hayatı diplomatikiyemizde bile müessirdir. Hayatı 
dahiliyemizdeki tesirin uzun uzadıya tavzihe hacet 
görmüyorum. Ve söylediğim sözlerden maksat anla
şılmıştır zannediyorum. Binaenaleyh Hukuk Fakül
tesinin ıslahı için, behemahal bir veyahut iki Avru
palı müderrisin çağrılması, usulün değiştirilmesi ve 
bu yolda bilâhare tedvin edeceğimiz kavaninin, asıl 
membaı olan medresenin ıslah edilmesi elzemdir ka
naatindeyim. 

İlahiyata geçiyorum. Çünkü bu da içtimai ve ma
nevî ilimlerdendir. Nazarı dikkatinizi celbederim. 
Bizde bir ilahiyat tahsil etmiş her hangi bir âlim ile, 
Avrupa usulünde ilahiyat tahsil etmiş olan bir âlim 
karşı karşıya serbest bir sahada münakaşaya girer
lerse kim galebe edebilir? Bilhassa Hoca Efendilere 

sorarım. Şurada bir tarih çıkıyor, burada bir risale 
neşrolunuyor. Bizim buna cevap verrnek isteyen ule
mayı muhterememiz alelekser ya şiir vadisine veya 
bediiyat vadisine sapmak veyahut heyecan göster
mek mecburiyeti karşısında kalıyorlar. Bu, esasların 
farkından ziyade usullerin noksanından ve tefavütün-
den neşet eder. Bunu en ziyade bizim ilahiyat müte
hassısları talep etmelidirler ki, İlahiyat Medresesinde 
de bir mütehassıs mevcut oimahdır. (Doğru sesleri) 

Edebiyat Medresesinin bugünkü hali talî mektep
ler şeklindedir ve Müderrislerin bir kısmı münhasıran 
edebiyatın ameliyatında ihtisas kesbedenler, bir kıs
mı da tali mekteplerdeki tedris usulünü devam etti
renlerdir. Burada yine Darülfünun usûllerinin yerle-
şebilmesi için Edebiyat Medresesinde de Avrupalı 
mütehassıs müderrislerin bulunması lâzımdır. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Bütün mü
derrisleri Avrupa'dan getiriversek daha iyi olmaz 
mı? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Her şubeye geldikten 
sonra başka ne kaldı? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Daha iyi olmaz. Çünkü o zaman millî harsı tedvin 
edemeyiz. Nihayet efendiler! Darülfünunumuzun ge
çen seneki hayatında nazarı dikkatimi celbeden bir 
nokta da henüz tamamiyle bizim Veçhei hareketi
mize, şekli hazırı içtimaî ve siyasimize tetabuk ede
memiş olduğunu maalesef görmekteyim. Bunda ne
lerin müessir olduğunu uzun uzadıya tahlil ve izah 
edecek değilim. Yalnız muhafazakâr menabiden biri
sinin de Hukuk Fakültesine Müderris olduğuna ka
niim. Bu suretle efendiler kendimce en mühim gör
düğüm mesele, Darülfünuna mütehassıs müderrisler 
celbetmektir. Müderrisler celbedildikten sonra muh
tariyet esası mahfuz kaldığı halde bizzat Vekil Be
yin Darülfünunu ıslah etmesi imkân 1 dahilindedir. Ve 
muhtariyete münafi değildir. Çünkü Türkiye Cum
huriyeti Maarif Vekili Türkiye Darülfünununun bi
rinci eminidir, rektörüdür. Bu suretle bizzat Darülfü
nuna girerek ve divanı toplayarak orada diğer arka
daşları ile bilmüzakere Darülfünunu ıslah etmek hak 
ve salâhiyetini haizdir, Ve bu, muhtariyete münafi 
değildir. Bendeniz muhtariyetin faydalı olduğuna 
kaniim. Bunu uzun uzadıya izaha lüzum görmüyo
rum. 

Bizim Dahiliye mütehassısları muayyen kasabada, 
kazada, karyede muhtariyetlerinin fevaidini izah edi
yorlarsa en ilmî bir mecmua olan bir mahalde muh
tariyeti idareyi öğrenmek, öğretmek^ yapmak, yapa-
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bilmek bizim istikbalimiz için lüzumlu bir şeydir. 
Bu .cihetle diğer amelî mesaiden sarfınazar şu esas 
noktai nazarından Darülfünunda muhtariyetin ida
mesinin lüzumu olduğuna kaniim. 

Şu mütalâata binaen Maarif Encümen indeki bir 
kaç arkadaşımız ile Maarif Encümeninin hulâsai ef
kârı olmak üzere hazırladığımız bir karar teklifi var
dır. Müsaadenizle okuyorum: «istanbul Darülfünu
nunun ıslah ve tadiline muhtaç olmasına mebni olan 
tatil esnasında her fakülte için Avrupa'dan lâakal 
birer müderris celbolunma^ı,» eski fikrimiz ikişer 
idi, fakat bütçede yapılan tenkihattan dolayı şimdi 
birer müderris teklifinde bulunuyoruz. 

Saniyen : "Darülfünun Eminliği sıfatını haiz olan' 
Maarif Vekilinin riyaseti altında Darülfünun Emi
ninden ve her fakülteden müntehap birer müderris 
ile Darülfünuna mensup veya gayrı mensup erbabı 
ilim arasından vekâletçe intihap edilmiş altı zattan 
ve Darülfünuna celbolunacak Avrupalı müderrisler
den mürekkep bir komisyon teşkil olunarak Darül
fünunun muhtariyet esası mahfuz kalmak üzere ıs
lahına müteallik tedabirin kararlaştırılması. 

Salisen : Mezkûr komisyonun vermiş olduğu ka
rarlara müsteniden Maarif Vekâleti tarafından bir 
lâyiha kanuniye tanzim olunarak gelecek devrei iç-
timaiyede Büyük Millet Meclisine takdim edilmesi 
lüzumunun Heyeti Celilece bir karara raptolunmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Zannediyorum ki, Maarif Vekili Muhteremi de 
bu teklifimize taraftardır ve kabul buyurmaktadır
lar. Heyeti Celile de kabul buyuracak olursa şu yol
da bir ıslahat teşebbüsüne girişilmiş olur. Bu bizim 
teklifimizdir, Heyeti Celileniz karar verecektir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Encümen na
mına mı? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — En
cümen namına demedim. Encümenden üç kişinin 
fikridir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — En
cümenin de böyle bir kararı vardır. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Hangi Encümenin ka
rarı? öyle bir Encümen kararı yoktur. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — En
cümene geienler bilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bendeniz de 
böyle bir karardan haberdar değilim. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Yoklama yapılırsa 
Encümene gelen gelmeyen anlaşılır. (Gürültüler) 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Darülfünun meselesi ile alâkadar diğer fer'î bir me
sele vardır ki, Muhtar Bey biraderimiz biraz bundan 
bahis buyurdular. O da Tıbbiye -Medresesinin nakil 
veyahut âdemi nakli meselesidir, 

Efendiler! Bizim Heyet*' îçtimaiyemizde en mü
nevver sınıftan birisi, belki birincisi addettiğimiz dok
torların en güzidelerinden mürekkep olması iktiza 
eden Profesörle - Tıbbiye Müderrisleri ile - yine en 
yüksek derecei ilmiyeyi haiz bulunan istanbul'un 
hasta etibbası arasında mahiyet itibariyle sırf ilmî 
bir mesele olması iktiza eden bir meselede bu kadar 
tefavütü efkâr olduğunu görmekle müteessir olduğu
mu şu kürsüden ilâna müsaadenizi rica ederim. Her 
iki tarafın gelen kitaplarını da makalelerini de ekse
riniz okumuşsunuzdur. Bendeniz mütehassıs olma
mak itibariyle her iki tarafın hayli makul yazılmış 
olan makale ve risalelerini okuduğum zaman bunla
rın tahtı tesirinde kalıyorum. Fakat ikisini de tetkik 
edip de bunların muhassalasmı çıkarabilmek, malû
matı mevcudemle mütenasip olmuyor, mütehayyir 
ve müteessir kalıyorum. Binaenaleyh bu meselenin 
eğer böyle muhterem zatlar arasında halledilmediği 
ve bu gidişle halledilmesi meşkûk olduğu sizce de ka
bul buyurulacak olursa bu hususta sırf şahsım namı
na vermekte olduğum bir karar teklifi vardır ve mü
saadenizle okuyorum: (Tıp Fakültesinin nakledilip 
edilmemesi meselesinin katî olarak...) (Encümenin 
mi sesleri) Hayır şahsım namına. (Halledilebilmesi 
için henüz usulü dairesinde tetkikatı kâfiye yapılma
mış olduğundan..) Böyle diyorum. Çünkü tetkikatı 
kâfiye yapsa idiler bu âlim adamlar elbette böyle ay
kırı düşünmezlerdi. Bendeniz şahsen biraz dolaştım. 
Hastanelere gittim, medreselere gittim ve muhtelif 
hatipleri dinledim. Fakat tekrar ediyorum, meseleyi 
tamamen halledemedim. Leh ve aleyhinde birçok 
sözler vardır. Binaenaleyh tetkikatı kâfiye yapılma
mıştır zannederim. Muhatabım olan etibbayı muhte
reme ile biraz usullü münakaşaya giriştiğim zaman 
kâfi delâili ilmiye serdedemediklerini müşahade et
tim. Çünkü istatistik istediğim zaman, muayyen mem
leketlerin usulünü sorduğum vakit alelekser metodik 
usullü malumat ve listeler vermemişlerdir. Onun için 
diyorum ki, tetkikatı kâfiye yapılmamış olduğundan 
tatil esnasında Maarif ve Sıhhiye Vekilleriyle Avru
pa'dan Tıp Fakültesine celbedilecek müderrislerden 
müteşekkil bir komisyon vasıtasıyle tetkikat ve tah
kikatı lâzimede bulunularak ve tetkikat sırasında na
kil meselesi üzerine mütenakıs iddiada bulunan etib-
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banın efkâr ve mütalâatı da mutlaka dinlenerek me-
selenin halle iktiran ettirilmesi ve bu komisyon ka
rarlarının berayı tasdik Büyük Millet Meclisine arz 
edilmesi, çünkü bazı işittiğimiz sözlere göre bir emri 
vaki karşısında bırakılmak arzuları da vardır. Mil
let Meclisi bu baptaki kararı katisini vermeden ya
pılmış olan kararlar keenlemyekündür. (Ne vakit 
olacak sesleri) Gelecek sene.. 

YAKUP KADRİ BEY (Mardin) — Fakülte dar-
ma dağınıktır.. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Evet, böylece darma dağınık bir halde kalacaktır. 
Bunun derhal ıslahı imkânı yoktur. Arz ettiğim ko
misyonun neticei tetkikatta ittihaz edeceği kararla
rın berayı tasdik Büyük Millet Meclisine arz olun
ması lâzımdır. 

RAStH EFENDİ (Antalya) — Fakülte sokaklar
da dolaşıyor. Böyle mantıksızlık olur mu? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurun da bendeniz de ikmal edeyim. 
(Handeler) Bendeniz bundan başka çıkar bir yol gö
remedim. Onun için gerek Maarif Vekili Beyefendi 
ile, gerekse Sıhhiye Vekili Beyefendi ile bundan on 
beş yirmi gün evvel yani bütçenin ilk gelmesi memul 
olan günlerde konuşmuştum ve o vakit muvafık bul
muştular. Şimdi mütalâaları ne merkezde olduğun
dan haberdar değilim. 

Hulâsa efendiler! Sözümü bitirmek üzere şunu 
arz etmek isterim ki, önümüzde mühim ve muhtelif 
mesail ile beraber bir Darülfünun meselesi vardır. 
Ve bu Darülfünun meselesi muhtacı haldir. Çünkü 
fikrî anamız demektir. Bu fikrî anamızı - Frenkçe 
bir tabirdir anameselesi - bu fikrî anamızı... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) ~ İrfan 
anası. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Bu irfan anamızı bütün şeraiti hayatiye ile teçhiz 
etmezsek fikirlerimiz kısır kalacaktır. Binaenaleyh 
teklifimizin kabulünü rica ederim ve bu bapta Maa
rif Vekili Beyefendinin izahatından da müstefit ol
mak isteriz. (Kâfi sesleri) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müzakere 
kâfi görülecekse aleyhinde söz istiyorum. 

REİS — Efendim! Kifayet bahis değildir, takrir 
de yoktur. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Reis 
Paşa Hazretleri! Akçoraoğlu Yusuf Beyefendinin an
latmış oldukları takrir encümen namına yazılmış ve 
kabul edilmiş bir takrirdir. Onun için müsaade buyu
runuz da takdim edelim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Böyle bir 
takrirden haberdar değilim efendim. 

REİS — Efendim! Daha sekiz, dokuz zat söz al
mıştır. Vakit kalmamıştır. Binaenaleyh takrirler hiç 
şüphesiz müzakere nihayetinde reye konur. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Efen
dim! Eğer müzakere kâfi ise (hayır, hayır sesleri) 
Maarif Encümeninin... 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti hakkın
da takrir bile yoktur. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Efendim! 
Bazı taraflardan müzakere kâfi sesleri işittik de onun 
için arz ediyorum. O halde ayrıca sözüm vardır. 

REİS — Efendim! Saat sekiz buçukta içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 6.00 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat i 9.00 

REİS : Reisvekili Refet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. Darülfü
nun bütçesinin bakıyei müzakeratma devam edeceğiz 
söz Hakkı Tarık Beyindir. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efen
dim! Bendeniz Darülfünun bütçesiyle I talebe adedini 
mukayese ederken zühul olarak 200, 300, 400 diyc-
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ceğM yerde 2 000, 3 000, 4 000 demişim. Lütfen 
tashihini rica ederim. 

REÎS — Zapta geçiyor kâfidir. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Darülfünun 

bahsi üzerinde ikinci defa söz almak mecburiyetin
de olduğum için müteessirim. Biliyorum ki, vaktimiz 
çok dar ve kıymetlidir. Fakat vaktimiz ne kadar kıy
metli ise temas ettiğim bahis de o kadar kıymetli ve 
ehemmiyetlidir. Meclisi Âlinin irfan meselelerinde 
şimdiye kadar gösterdiği alâkanın atıfetine güvene
rek belki biraz mufassal, Darülfünun meselesi üzerin
de son defa söylemek istediğim sözlerimi arza başlı
yorum. 

Geçen defa Darülfünunun bir fakültesini temsil 
eden bir zatın neşrettiği bir risaleyi esas ittihaz ede
rek maruzatta bulunmuştum. Orta yerde bazı neşri
yat vardı, bazı şayiat vardı. Darülfünundan bir mü
derris bu neşriyata, bu ifadata, bu beyanata mukabe
le ediyordu. Bu neşriyat İstanbul'da bir mecmuadan 
geliyordu. Bu beyanat da Büyük Millet Meclisinin 
kürsüsünden söyleniyordu. Binaenaleyh İstanbul'da 
Fakülte Reisinin neşrettiği risale bu iki hedefe mü
teveccihti. O mecmuadaki neşriyatı reddediyor, Bü
yük Millet Meclisinin kürsüsünden söylenen sözlere 
mukabele ediyordu. Bütün bu muahezeleri birkaç 
cephe üzerinde teksif eder surette gösteriyordu, öyle 
tasvir ediyordu ki, evvelâ bütün neşriyat ve bütün 
beyanat, yahut Darülfünuna müteveccih görülen bü
tün muahezatı bir irticaa hamlediyordu. Diyordu ki, 
«Darülfünun medreselerin yerine kaim olmuştur; 
Darülfünuna müteveccih bütün itirazlar, muahezeler 
bütün bu membadan gelmektedir, irtica membaın-
dan gelmektedir.» Sonra Darülfünuna karşı vukubu-
lan muahezeler cehil eseridir. Karşımızda bir cehil 
cephesi vardır. Bu muahezeleri izah etmek için, bu 
muahezelere manâ vermek için bu cehil cephesini 
iyiden iyiye tahlil etmek lâzımdır diyordu ve bunu 
izah etmiş olmak için de yine söylenilen sözlerden 
birisini ele alıyorlardı. Diyorlardı ki, «Bu cehil cep
hesinden Darülfünuna karşı avamferiblik ediyorlar. 
Müstakil her milletin bir veya birkaç Darülfünunu 
olması lâzımgeldiğini bildikleri halde mektebi kaldı
rıp talebimizi Avrupa'ya gönderelim diyorlar» diye 

bu risale içine, bu müdafaaname içine bir fıkra der-
cediyorlardı. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Maarif Vekâletine 
raptetmekten başka çare yok. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Pek güzel 
hatıra gelebilir. İstihsal masrafı ile, istihsal faydası 

arasındaki nisbeti lehimize artırabilmek için böyle 
bir fikir olmak üzere, ileri sürülebilir. Nitekim böy
le bir fikir Maarif Encümeninde çalışan arkadaşla
rımızdan bir kaçı tarafından da Encümende söylen
mektedir ve söylenmiştir. Hatta buradaki arkadaş
lardan bazıları yine bu fikri, bir fikir olmak üzere, 
ileri sürmektedirler. Yani düşünülebilir ki, Darül
fünunun muayyen kürsüleri, yahut muayyen şube
leri muayyen fakülteleri eğer bize bugün yaptığımız 
masrafı ödemeyecek kadar pahalıya mal olursa, da
ha çok kazanç temin etmek için, belki bu da bir ta
riktir, bir tariki haldir, böyle bir fikir ortaya konu
labilir. Hiç bir zaman bir cehil eseri, ya bir cehil 
cephesinin Darülfünuna bir hücumu olarak gösteri
lemez. Fakat Darülfünunu temsil edenlerden bir zat 
Darülfünuna yapılan bu muahezeleri, Darülfünunun 
ıslahına matuf olan bütün fikirleri bu şekil ve renkte 
göstermektedir. Sonra yine aynı Müderris Darülfü
nuna müteveccih itirazları bir de hasede atfediyordu. 
«Medreseler bu haset yüzünden münkariz oldu. Tan
zimat ve meşrutiyet bu yüzden iflâs etti. Her Maarif 
Vekili değiştikçe, mevkii iktidara başka fırkalaı gel
dikçe derhal ilim müesseselerini alt üst mü edece
ğiz?» diyordu ve yine diyordu ki «Darülfünun Maa
rif Vekâletine raptolunsun demek, kadro usulü meşu
muna avdet olunsun demektir!» 

Efendiler! Hatırlarsınız ki Darülfünun Maarif 
Vekâletine diğer mektepler gibi raptolunsun fikrini 
ileriye süren iki mebus arkadaşımızdır. Ve bu fikri 
ileriye sürenler (Darülfünundaki muvaffakiyete kar
şı haset edenler) olarak gösterilmektedir. Fakat ni
hayet insaf etmişler de Darülfünuna karşı muaheze
lerin ilim ve ahlâk namına bir temenni olabileceğini 
hatıra getirmişlerdi. Ancak diyorlardı ki, «Darülfü
nunun ilmiyet ve velayet salâhiyetini iddia edenler 
Darülfünunun bir Müderrisini tenkit edecek kadar 
bir ilim sahibi olmalıdırlar. Bizce bir Avrupa Darül
fünunu tarafından verilecek hüküm lâzımdır» 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Beynelmilel hakeme müracaat edelim öyle ise. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Gerçi, ilim 
ve ahlâk temennisi namına böyle bir açık kapı bırak
mış oluyorlardı; fakat o kapının önüne derhal daha 
büyük bir bekçi koyuyorlardı. (Hayır bu kapıdan da 
giremezsiniz!) Diyorlardı. Bendeniz işte bu risaleyi 
gördüğüm, bu risalenin hedefi doğrudan doğruya Bü
yük Millet Meclisinin kürsüsüdür diye telâkki etti
ğim için, geçen defa Maarif Vekâleti bütçesi dolayı-
siyle söz almış ve Darülfünuna temas eder bazı ma-
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ruzatta bulunmak lüzumunu hissetmiştim. Bu söz
ler intişar etti. Efendiler! Şayanı dikkattir ki bu ka
dar hayırhahane addedilmesi lâzım gelen sözler Da
rülfünuna karşı bir hücum olmak üzere gösterildi. 
Ve bu sözler üzerine darülfünun tarafından alınma
sı lâzım gelen tamir hareketi bir tarafa bırakıldı, 
kendilerine teveccüh eden vazife tamamiyle ihmal 
edildi. Açıktan açığa, Darülfünunun bir Fakültesini 
temsil eden bir uzuv Büyük Millet Meclisinin kürsü
sünden söylenen sözleri kasteder surette neşriyat 
yapmışken, ve bu neşriyatı tamir etmek borçlan 
iken, bilâkis Meclisin kürsüsüne kadar çıkabilmek 
gibi bir fırsat aradılar ve kendi bütçelerini müdafaa 

için buraya kadar geldiler. Efendiler! Bu bir cüret
ti. Yine o sözlerim arasına, hatırlarsınız beyefendi
ler, Darülfünunun kendi vaz'ı hukukisini bilmediği 
hakkında bir iki cümle daha koymak mecburiyetinde 
kalmıştım. Gönderdikleri bütçe bir maddeyi ihtiva 
ediyordu. O madde de (Bu bütçenin icrayı ahkâmı
na Darülfünunun Emaneti ve Fakülte Meclis Mü-
derrisinleri memurdur) deniyordu. Tabiî Darülfü
nun gibi birilim müessesinden böyle bir hata sadır 
olmamak lâzım gelirdi. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — O ilmi hukuk
taki tebahhürleridir. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Ne yazık ki, 
burada bunu zikretmiş olmak, orada lâzım olan hare
kete yer vermemiştir. Muvazenei Maliye Encümeninin 
Darülfünunu tetkik eden mazbata Muharriri Zon
guldak Mebusu arkadaşımız Ragıp Bey - ki böyle 
zamanlarda, böyle mevkilerde söylenilecek sözleri, 
kelimeleri çok itina ile tartarak söylemek mutadları-
dır - yeni gönderdikleri bütçenin, bu sözlerden sonra 
tertip edilerek gönderilmiş olan bütçenin biçare vazi
yeti hakkında bir kaç cümle yazmaktan kendisini 
menedememiştir. Bu cümleleri Muhtar Beyefendi 
işaret buyurdular. Fakat müsaade eedrseniz bende
niz de burada tekrar edeyim. Mazbata Muharriri 
raporunda diyor ki «Darülfünun Emanetince tanzim 
kılınarak Hükümetten tevdi kılman Bütçenin usule 
gayri muvafık ve tetkikatı müteassir kılacak ve bil
hassa senei sabıkla mukayeseye imkân bırakmıya-
cak bir şekil ve tarzda tertip edilmiş olmasından do
layı encümenimizin tetkikatı vakıasının tam ve et
raflı olmadığını itiraf mecburiyetindeyiz. Gelecek 
sene için memleketin en yüksek bir ilim müessesesin-
ce ihzar ve Meclisi Âliye takdim edilecek bütçenin 
usul ve kavaidi ilmiyeye daha muvafık ve Darülfü-
un şahsiyeti hükmiyesi hakkında 21 Nisan 1340 ta-

. 1341 C : 3 

rihli kanunda musarrah şeraiti haiz olacağını ümit 
ederiz.» 

TALÂT BEY (Kângırı) — Eyvah bu baziçede 
bizler yine yandık!. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla); — Darülfünu
nun bir Müderrisi, kendi müdafanamesinde «Darül
fünunu tenkit edecek olanlar Darülfünunun bir 
Müderrisini tenkit edecek kadar ilim sahibi olma
lıdır. Bizce Avrupa Darülfünunu tarafından veri
lecek hükümler muteberdir» diyordu. Bilmiyoruz, 
bu bizim muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Mu
harririnin ifadeleri karşısında ne söyleyeceklerdir? 
Bendeniz daha evvelki sözlerimde şunu söylemiştim 
ki biz Darülfünunun kusurlarını görecek kadar bel
ki basiret, belki basar sahibi değiliz. Fakat Darül
fünunun kusurları o kadar büyüktür ki bu kusur
lar bizim gözümüze girmektedir. Görülüyor ki efen
diler, Darülfünun Emaneti dün daha kendilerine 
karşı gösterilmiş olan işaretin mâna ve mefhumunu 
idrak etmemiştir. 

Muhterem Efendiler! Geçen defaki sözleri söy
ledikten sonra küçük bir İstanbul seyahati yaptım. 
Ve kendi sözlerimin kendi üzerimde inikası baki ol
duğu halde İstanbul'da Darülfünunu daha yakından 
tanımak için çalıştım. İlk defa bir haber - yine ge-
çenki sözlerime taalluk ettiği için bence ehemmiyeti 
olan bir haber - aldım. Hatırlarsınız, geçenki söz
ler için de arz etmiştim ki bir Müderris İstanbul ga
zetesinde neşredilen bir makale, bir sütunluk bir ma
kale içerisinde" kırk elli tane hata yapıyordu, diğer 
bir mecmua bu krrk elli hatayı biraz daha ilâvesi 
ile artırıyordu. İstanbul'a gittiğim vakitte aldığım ha
ber, bu hatayı yapan Müderrisin Darülfünuna kar
şı bir müracaatı oldu. Nasıl bir müracaat bekleye
bilirsiniz? Bu Müderris, hakikaten bir noktada mun-
sif olduğunu kabul etmek lâzım, gazetelerde bu neş
riyat vukubulduktan ve işin MecKs kürsüsünde bile 
mevzubahis edildiği anlaşıldıktan sonra, Darülfünun 
divanına yahut Eminine gitmiş, demiştir ki artık ben 
ders veremem. Bu kadarı çok iyi, bu kadan belki tam 
bir müderrise - vakur, haysiyetini tanır bir müdemse, 
- yakışacak bir ifadedir. Fakat ilâve edeceğim cümle 
bilhassa calibi dikkat olmalıdır: Bu müderris Darül
fünun divanına yahut Darülfünun Eminine müra
caat ediyor. Ben artık müderrislik yapamam ve ba
na altı ay mezuniyet veriniz diyor. İstediği şey altı 
ay mezuniyettir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Belki ikmali tah
sil edecektir. (Handeler). 
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HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Bu müra
caata kadar olan kısım hakikaten bir Darülfünun mü
derrisine yakışacak olan kısımdır. Fakat zannediyo
rum ki bu müracattan sonraki kısım, bizim Darül
fünun benim şikâyette bulunduğum vaziyete ait ve 
lâyık olan bir kısımdır. Darülfünunu öğrenmeye ve 
yakincn tanımaya çalışırken, temin ederim ki çok in
saflı oldum. Darülfünun muhtelif yerlerindeki da-
rülmesailerine vakit ve imkân bulduğum müddetçe 
gittim. Meselâ: Bir kimya darülmesaisine gittim ki 
Nazmi Asaf Bey isminde çok mütevazi, çok çalış
kan bir muallim İstanbul'un böyle bir köşesine çe
kilmiş, kendisini tahıamiyle ilme vermiş, münzevi 
bir halde çalışıyordu. Kendi ifadesine göre, bu zâir, 
yabancı olan bu zâir, üçüncü veya dördüncü idi. Ya
ni efendiler, orayı ziyaret eden pek az idi. O kadar 
münzevi bir köşede idi. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Müderris olmamış mı? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Hayır efen
dim. Darülfünunun bittabi kendi büyük binasını bir 
iki defa gördüm. Evvelâ eski bina, yani Zeynep Ha
nım konağının önü açılmıştı. Bina boyanıyordu. Ya
hut badanalanıyordu. Hülâsa bir şey oluyordu, di
ğer bina ki Harbiye Nezaretinden inkilâp etmiştir, 
orada ders devam ediyordu. Fakat adeta bir ıssızlık 
kendini sezdiriyordu. Öyle denilebilir ki devam az
dı. Yani Akçoraoğlu Yusuf Beyefendi ile Muhtar 
Beyin işaret ettikleri noktalar hemen hemen bir ha
kikat halinde mahsus idi. Efendiler! Devam azdı 
yeni Darülfünun binasının önündeki meydanlığın 
park haline ifrağ edilmek teşebbüsleri gözüküyor
du. Kütüphanesini sordum - ki kendi müdafaname-
sinin içinde buna yer ayrılmıştır - kütüphane filvaki 
birçok kitaplarla dolmuştu ve bana Meclisi Müder
risin Reisinin söylediğine göre bu kitaplar «Kısmsn» 
tasnif edilmiş idi. 

Efendiler! Bu vaziyet karşısında ilk düşündüğüm 
şey şu oldu: Park yapılıyordu, güzel. Fakat bir kü
tüphane vardı ki bu kütüphanenin bir kısım kitap
ları daha tasnif edilmemişti, Zeynep Hanım konağı
nın önü açılmış idi, fakat yanındaki dükkânlar alâ-
halihi duruyordu. Ve o yolun açılmış olmasına zerre 
kadar fayda vermiyordu. Kendi kendime dedim ki 
acaba Darülfünun kendisine verilmiş olan parayı 
hakkiyle hüsnü istimal ediyor mu? Bu, bende bir 
şüphe tevlit etti. Hiç olmazsa işlerde sıra numarası 
takip edilmek gibi bir basiret eseri gösterilemiyor-
du. Pek mümkün idi ki altı ay sonra yapılması lâzım 
gelen şey, altı ay evvel, altı ay evvel yapılması lâ-
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zım gelen şey de altı ay sonra yapılabilsin. Yani par
kı yapacaklarına evvelâ kütüphaneyi tasnif edebi
lirlerdi. Bundan başka, efendiler! Darülfünun Emini
nin gazetelere beyanatında söylediği gibi filvaki yeni 
Darülfünun binası mesahai sathiyesi itibariyle eski 
Darülfünun binasını beş misli daha geçmiş idi. Fa
kat zannediyorum ki Darülfünun mesahai sathiyesin-
den fazla mesahai maneviyesi haizi ehemmiyetti. 

Bunun için her şeyden evvel eserlerini araştırdım 
ve Büyük Millet Meclisinin Muvazene Encümenine 
müdafaa kasdiyle gösterdikleri listeleri evvelki ma
lûmatıma ilâve ederek tetkik ettim. Efendiler! Filva
ki bu listeler de dolu idi. Meselâ bir müderrisin bun
dan yirmi, yirmibeş sene evvel herhangi bir yerde za
bit iken, herhangi bir askerî talim ve terbiyeye ait 
yazdığı kitap ismi de bu listenin içinde yazılmıştı. 
Fakat bugün yine İstanbul'da gördüğüm talebe ki
tapsızdı. Darülfünun tedrisatını takip etmek için za
rurî ve lâzım olan kitaplar yok idi. Birtakım kitaplar, 
bugünkü müderrislerin talebelik hayatında hazırla
dığı not olarak yazılmış basılmış kitaplardı. Tale
beler bunları kitapçılardan alıyorlardı, okunmuş el
den ele geçmiş kitaplar olduğu halde gayet pahalı 
fiyatla tedarik ediyorlardı. Darülfünunun bence yeni 
ve son şayanı dikkat eseri olmak üzere gösterebilece
ğim şey işte bu idi. Kendilerine müdafaa için yaz
dıkları ve Meclis azasına gönderdikleri ilim ve de
mokrasi eseri idi. Daha evvel bütün Darülfünuna 
karşı muaheze olmak üzere ne işittiler, ne gördü-
lerse onu ya irtica, ya cahil, ya haset, ya bilmem ne 
gibi şeylere atfeden risale idi. Bunun için Darülfü
nuna verdiğimiz para hakikaten mahalline sarfedili-
yor mu, edilmiyor mu? Burası mahalli tetkik idi. Ve 
ben o kanaatteyim ki Darülfünuna park yapılacağı 
yerde Darülfünun talebesinin eline bu kitapları ha
zırlamış, vermiş olsalardı Darülfünun kendisinden 
beklenen vazifeyi daha iyi ifa etmiş olacaktı. 

İstanbul'a gidip, Darülfünun meselesi ile yakın
dan temasa geldiğim sırada beni en çok teessürle alâ
kadar eden bir cihet de Tıp Fakültesinin naklinden 
hâsıl olan teşevvüş oldu. Bendeniz vakıa tabip de
ğilim; fakat bazı esaslarla Tıp Fakültesinin hal ve 
istikbali yahut bilhassa mevkiinin intihabı noktai 
nazarından vaziyeti ne olabilir? Bunun hakkında sa
rih bir fikir edindim zannediyorum. Müsaade eder
seniz bunu arzedeyim: Tıp Fakültesinin İstanbul'da ı 
yapılmış olması zarurî idi. Bir kere nazarı dikkati
nize arz ederim ki tabipler kendileri için klinik aç
mak lâzım geldiği zaman İstanbul cihetini ihtiyar et-
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inektedirler. Nitekim. Muhtar Beyefendi ona işaret 
ettiler,. Bu noktai nazardan Darülfünun Tıp Fakülte
sinin naklini bir menfaata hamledenleri de, etme
yenleri de zannediyorum, ince bir surette muahaze 
ettiler. Yahut takbih ettiler, ikisinden birini yaptı
lar. Yani dediler ki: İstanbul tarafına nakl'inde mem-
faattar olanlar vardır, çünkü kendileri İstanbul'da 
oturuyorlar deniliyor. Ona karşı cevap veriliyordu: 
Hayır, biz İstanbul'da oturmuyoruz, Kadıköy tara
fında oturuyoruz ve ona karşı da deniliyordu ki va
kıa kendileri kadıköy tarafında oturuyorlar, fakat 
muayenehaneleri İstanbul tarafındadır. Binaenaleyh 
diyordu, muayenehaneleri İstanbul'da olmak itiba
riyle işte bir menfaat mülâhazası varit olur ki her
halde bunu takviye eden bir misal teşkil eder. Efen
diler! Bendeniz bunu bir menfaat noktai nazarın
dan mütalâa ve mülâhaza etmek fikrinde değilim. 
Fakat şu hâdiseyi kabul etmek mecburiyetindeyiz] 
Tabiat İstanbul'da Darülfünun Tıp Fakültesinin tesi
si için zarurî olan esbabı halk etmiştir; İstanbul şeh
rinin vasatı İstanbul'dur. İstanbul şehrinin en kala
balık yeri İstanbul'dur. Hariçten gelecek olanların 
İstanbul tarafında yerleşebilmeleri için birçok esbap, 
birçok vasait vardır ki bunlar Haydarpaşa tarafın
da yoktur. Bunun için Darülfünun Tıp Fakültesinin 
İstanbul tarafında olması bir zaruret idi. Fakat her
hangi bir sebeple olursa olsun bu zaruret, bugünkü 
günde Darülfünun Tıp Fakültesinin Haydarpaşaya 
geçip teessüs etmesine mâni olmamıştır. Şimdi, bir 
gün, Darülfünun divanı, yahut Tıp Fakültesinin Mec
lisi müderrisinin Tıp Fakültesinin nakline karar ver
miş olduğunu işitiyoruz ki; elbette elinde kuvvetli de
liller bulunacaktır, bulunması lâzımdır. Nitekim bu
nun hakkındaki delillerden bazılarını müdafaaname-
lerinde okuyoruz: «İstanbul'da bulunan binalar aza
meti itibariyle belki Haydarpaşadakilerden dûn ola
bilir, fakat biz Darülfünun heyeti ta'limiyesi, Dariil-
muallimat ve Maliye binasiyle bugün yerleşmiş olan 
hastanelerde ve binalarda, tedrisatı Haydarpaşaya nis
peten daha iyi bir surette idare edeceğimize ve tedri
satta büyük bir terakki göstereceğimize tamamen ka
niiz.. Geçen seneki bütçemiz kadar bir bütçe ile bu 
sene hem nakli yapmış, hem de birleşmiş olacağız; 
bunun için istediğimiz, Darülmuallimat ve Maliye 
binasının tatilde teslim edilmesinden ibarettir. «Efen
diler! Bu kadar basit bir talep bittabi derhal isaf 
edilmiştir ve derhal tatbikata geçilmiştir. Fakat işte 
benim İstanbul'a gittiğim vakit bulduğum teşevvüş 
bu nakil kararının tatbikatına geçildiği bir zamana 
tesadüf ediyordu. Bazı mebus arkadaşlarımızın çok

ları vardı ki benim bulunduğum sumda müracaat et
mişler ve anlatmışlardı, haftalardan beri talebenin 
ders gördükleri yoktur ve gittikleri yere, bilhassa sa
yam dikkattir ki, müderrislerin geldiği de yoktur. 
Halbuki fakültenin İstanbul'a nakli halinde en bü
yük kazanç müderrislerin devamı olacaktı. Fakülte
nin İstanbul'a nakli kararı verildiği ve tatbikatına 
geçildiği halde işte yine müderrislerden devam etmi-
yen oluyordu. Bu şayanı dikkat bir nokta idi. 

Efendiler: Darülfünun, Tıp Fakültesinin İstanbul 
tarafına nakline karar verdi. Lâkin bugün ric'î birtakım 
kararlar ittihazı zarureti karşısında kaldıklarından 
dolayı anlaşıyor ve görülüyor ki, işi ciddî surette tet
kik etmiş, olgun bir hale getirmiş değildir ve alelim-
ya karar vermemişse bile alefoıya bir halde icraata 
geçmiştir. Onun için Tıp Fakültesi talebesinin bir ço
ğu hayatlarından, tahsillerinden belki üç beş ay, bel
ki üç beş sene kaybetmiştir. Efendiler: Darülfünun Di
vanı bunun mesuliyetine tahammül etse bile bunun 
zararını nasıl telâfi edebiliriz? Bugün Tıp Fakülte
sinin nakli meselesinde ileri sürülen esbaptan birisi 
şudur: Tıp Fakültesi yalnız sivil bir müessese de
ğildir. Onun bir de askerî tabip kısmı vardır. Bina
enaleyh bugün nakil meselesinde en büyük maniayı 
ileri süren Müdafaai Milliye Vekâleti olmuştur; çün
kü kendisini alâkadar görmüştür. Darülfünun Diva
nı ve bu karan ittihaz ve infaz edenler herhalde bu 
meseleyi tetkik etmek, Müdafaai Milliye Vekâleti ile 
daha evvel anlaşmak ve tatbikatına geçmeden iyi 
hazırlanmak, yerini, yurdunu yapmadan bu kararın 
icraatına geçmemek lâzım gelirdi. Efendiler: İstan
bul'a gittiğim zaman, yani Darülfünun lehine karar 
almak için İstanbul'da Darülfünunla temasa geldiğim 
zaman gördüğüm manzaralardan birisi de bu olmuş
tur. 

İstanbul'da yine bu tetkikat arasında diğer halle
dilmemiş bir mesele olduğunu gördüm: Hatırlarsınız-
ki Darülfünun bir inzibat şaibesi gedmiştir. Bir 
elekrik müessesesi tünelde bir elektrik şirketi basıl
mıştır. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Amele gibi... 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Sonra bir Is-
pelândit hâdisesi olmuştu, Bu mesele hakkında Da
rülfünun katî kararını vermek, kendisine terettüp 
eden vazifeyi ifa etmiş olmak lâzım gelirdi. Gerçi 
Darülfünunun Büyük Millet Meclisine takdim ettiği 
müdafaa varakaları içinde bu nokta : unutulmamış
tır, yazılmıştır. İşte Darülfünun Emini kendi müda
faa varakasında diyor ki: (Hâdise esnasında talebeyi 
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tahrik için Beyoğlu tarafına geçtiğim ve kanamı akı
tırım dediğim sırf yalandır) Efendiler: Gayet kuvvet
li surette, sırf yalandır diye reddediyor. Halbuki bu 
söz İstanbul'da söylenmiştir, istanbul'da Darülfünun 
talebesi tarafnıdan söylenmiştir, İstanbul'da Darül
fünun müderrisleri tarafından söylenmiştir. Ve bü
tün bunların müşahedatı Büyük Millet Meclisi kür
süsünden söylenmiştir; fakat asıl dikkatinizi bunu 
takip eden cümleler üzerine davet etmeme müsaade 
buyurunuz. (Beyoğlu tarafına geçtik, Fuat Beyle be
raber nasihat ettik; bu esnada kollarından kan akan 
bir genç bana doğru gelerek bu cinayeti tasvip eder-
misiniz? Dedi; tasvip etmeyeceğimizi söyledik. Fakat 
bunu bir sivil memurun yaptığını ve buna karşı ne 
diyeceğimi sordu; kimin tarafından yapılırsa yapıl
sın, yine tasvip etmediğimi ve hatta tecavüz kendi 
tarafından dahi olsa yine tecviz etmeyeceğimi) bu
rasına lütfen dikkat ediniz (Bir ölüm tehdidi karşı
cında, bile kalsam bu hakikati tekrar edeceğimi söy
ledim.) 

Efendiler: Her sözün bir mahalli iradı vardır; 
faraza Darülfünun Emini çıkıp bunu tasvip ediyor-
musunuz? Diye soran bir talebeye karşı «Ölüm tehdi
di karşısında bile kalsam yine bu hakikati tekrar 
etmekten çekinmem» demiş, acaba «Gelsinler, beni 
vursunlar yine böyle söylerim» demekten farklı bir 
sözmüdür? İkisinin arasındaki mânâ ve mahiyet 
karabeti meydanda değilmidir ve bunu bir kimse 
böyle syyledikten sonra «Sırf yalandır» sözünü nasıl 
Büyük Millet Meclisine karşı söyleyebilir? Efendi
ler: Diğer şahadetleri, diğer sözleri nazarı dikka
te almıyorum, doğrudan doğruya kendi sözünü, 
kendisinin Büyük Millet Meclisine gönderdiği mü-
dafaanarnesinin satırlarını okuyorum. Yoksa bunun 
bu şekilde olduğunu ve bu şekilde hazırlanmış oldu
ğunu ispat etmek gayet kolaydır. Diğer bir nokta 
daha haizi ehemmiyettir: 

«Müteakiben Dahiliye Vekili Recep Beyin beya
natı Hükümetin katî inzibat hususundaki hareketi 
bize bildirmiştir.» Bu bir cümle: Bunu takibeden cüm
leler: (Tıp talebesinin Hukuk Fakültesinin yaptığı tec
rübe ve Ispelandit otelinde yaptığı bir hareket şiddet
li cezalarla neticelenmiştir.» Fark: Bir ecnebi şirket 
bütün talebe tarafından, bir para meselesinden lüzum
suz, belki pek azının istifade edeceği bir meseleden 
dolayı basılıyor. Buna ait, Darülfünun, hiçbir tecrim 
vazifesi hissetmiyor. Fakat diğer bir hâdise (En şid
detli surette tecziye ile neticelenmiştir) şeklinde gös
teriliyor. 

Demek ki efendiler: Şirketin basılması meselesi 
Darülfünun Divanınca münşi ve metruk kalmıştır 
ve benim işittiğime göre Darülfünun Emaneti «Ben 
Ankara'dan yahut Maarif Vekâletinden öyle emir al
dım, karışmayın dediler onun için karışmıyorum.» 
demiştir. 

Efendiler: Darülfünunun muhtariyeti ilmiye ve 
idariyesini isteyen ve arzu eden efendiler, Darülfü
nun Emini ve Darülfünun emaneti inzibat gibi en mü
him, kendisine tereddübeden en mühim bir vazife
de görüyorsunuz ki ipin ucunu nereye vermiştir. Ve 
kimin emriyle hareket etmiş görünüyoruz? (Öyle bir 
şey yoktur sesleri) Yoktur, hiç şüphe etmiyorum, yal
nız bunu, kendilerini müdafaa etmek için nelere teves
sül ettiklerini göstermek kastiyle söylüyorum. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisanhasip) — Bu sö
zünüz muhtariyet aleyhi ndemidir? Lehindemidir? İki 
meseleyi birbirine karıştırıyorsunuz. 

HAKKI TARÎK BEY (Giresun) — Hayır, efen
dim, muhtariyetin kendilerine terettüp ettirdiği vazai-
fi ifa etmediklerini söylüyorum. 

Efendiler, Darülfünun Emanetinin bu satırlarını 
okuduktan sonra, zannedermisiniz ki, Darülfünun 
Emaneti bütün vazaifini, tecrim vazifesini, ceza va
zifesini yapmış, tatbik etmiştir? Halbuki, efendiler, 
o da olmamıştır. Darülfünun Hukuk Fakültesi, hâ
kimler yetiştiren müessese, bu kararları içinde, tetki-
kat göstermiştir ki, faillere ceza vermeksizin müşev
viklere ceza vermiştir. Failler cezasız kalmıştır, mü-
şevikler diye bazılarını bulmuş ve onlara ceza ver
miştir 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Belki yeni ilmî 
icabatıdır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Yine bu ka
rarların içerisinde Macaristan'dan Darülfünuna misa
fir olarak gelmiş efendileri alelade bir ecnebi ile be
raber tutmuştur. Onlar da bir ecnebi, bunlarda bir ec
nebi demiştir. Bunlar yazılıdır. Yine bu ceza veren 
heyetler, Meclisler, istikbal heyetinden, o zaman Ma
caristan'dan gelen talebeyi istikbale memur heyetin 
içinden istifa etmiş hanımları vazifedar addetmiş
tir. O hanımlar o zaman kendilerine, Darülfünun 
divanına, verdikleri itiraznamenin bazı satrüannı ga
zetelere geçirmişlerdir. Okuduğum satırları Darül
fünun Divanının tarda karar verdiği iki hanımın Da
rülfünun divanına verdiği 'itiraznameden alıyorum: 
«Fakülte Reisi hiçbir isticvap hiçbir tahrik ve tet
kik icra etmeden, Darülfünunun Meclisi hiçbir zabı
ta raporunu tetkik etmeden hakkı müdafaamızı isti-
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mal ettirmeden bu kararı vermiştir. Arkadaşlarınızı 
dans etmeyiz diye tahrike gelince: îspelândit Oteli 
salonu Darülfünun Emini İsmail Hakkı Bey tarafın
dan tavsiye edilmiş ve kontrato edilmişti. Misafirleri
mizi buraya getirdiğimiz zaman buranın bir otel ol
madığını ve bir eğlence yeri olduğunu anladık. Ve 
arkadaşlarımıza, bu salona velevki misafirlerimizi izaz 
için bile olsun gidemeyeceğimizi söyledik ve verilen 
vazifeleri kabul etmedik.» 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Bu da harsa dahil
ini? Genç kızların dans etmesi. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — «Arkadaşları
mız bizi tatmin ettiler, salonun mazisinin bizi alâka
dar edemeyeceğini ve kontrat tahtında misafirleri
mize ve bize tahsis olunduğunu söylediler. Bu ısrar ve 
ibram karşısında en sonunda bize tahsis olunan yer
lere oturduk.» 

Efendiler: Bu satırları yazanlar, Darülfünun ema
netinin en şiddetli cezalarla tecziye olunmuştur de
diği iki hanımdır. İstanbul'da bu ceza meseleleriyle 
daha çok meşgul olmaya mahal yoktur. Şayanı dikkat 
olan orası idi ki Darülfünun Emini Ispalandit salo
nunu; Beyoğlunda alelade bir salonu, ziyarete ge
len misafirler için misafirhane olmak üzere göste
riyordu. Bu şayanı dikkat bir hâdise olmakla bera
ber beİki bir hanımın kendiliklerinden, kendilerini 
müdafaa için söyledikleri bir iki söz olabilirdi. Fa
kat diğer bir parça okuyacağım ki arkadaşlarımızdan 
Kâzım Vehbi Bey istinsah etmiştir. Darülfünun Emi
ni bilmünasebe beyanatta bulunuyor. «Mademki 
Cumhuriyet ilân ettik. Darülfünunluların dans etme
si tabidir.» (Alkışlar). Yalnız Emanet odasının önün
de göbek atarlarsa hafif meşreplik sayılır.) 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Demagoji 
yapıyorsunuz, Hakkı Tarık Bey teessüf ederiz. Dema
goji yapıyorsunuz kabul etmem. Demagoji yapma
mak şartiyle söyleyiniz. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Üstadı Muh
terem Ahmet Beyefendi bir kelime ile bendenizi çok 
müteessir etmişlerdir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Genç mu-
harirlerirrfize demagoji yapmak yakışmaz! 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ben demagoji 
yapmıyorum. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Bu söyledi
ğiniz sözler demagojidir. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Türkiye Da
rülfünunu temsil eden bir zatın gazetelerdeki beya
natı olmak üzere bir arkadaşımızın verdiği sözleri 

okuyorum; bir kabahat ise af finizi istirham ediyo
rum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Şahsım mev-
zubahsoldu, söz istiyorum (Handeler). 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Darülfünunu 
müdafaa eden müderris, Darülfünuna karşı muaheze
leri irticaa hamlederken, Darülfünun, medreselerin 
yerine kâim olmuştur demişti. Bu sözlere, bu hare
ketlere bakarsak bu söz doğru değildir. Darülfünun 
medreselerin yerine kaim olmuştur denemez. Fa
kat hakikaten Darülfünunun medreselerin yerine 
kaim olduğunu gösterecek başka deliller vardır. On
ları arz edeceğim. Hatırlarsınız ki efendiler, Darül
fünun bir Ali Kemal hadisesi geçirmiştir. Darülfü
nundan Ali Kemal'i atmak için bir talebe hareketi 
olmuştur. O zaman İstanbul Ankara idaresinde de
ğildi; bu meseleden Darülfünun gönderdiği müda-
faanamesinde bahsetmiştir, demiştir ki: «Darülfü
nunun son oniki senelik hayatında son vukuat müs
tesna olmak üzere şayanı dikkat bir Ali Kemal hadi
sesi vardır. Bu hadisede talebe Ali Kemal ile diğer iki 
kişinin tardını ve tart edilmedikçe' derslere girilme
yeceğini söylemiştir Meclisi müderrisin ve Divan ise 
tazyik altında karar verilmeyeceğini ve derslere de
vam etmelerini ve Darülfünunun vazifesini yapacağı
nı mükerreren vadetmiş. Fakat talebe tazyikten vaz
geçmeyerek vesaiti harbiye istimal eylemiştir. Mev
zubahis olan kimseler talebenin tazyikiyle Darül
fünundan tart edilmiş oldular.» 

Muhterem efendiler: Darülfünundan ne bekleriz; 
Darülfünunun talebesi necip bir hareketle, necip bir 
hassasiyetle kendilerine muzur bildikleri, kendileri
ne muzur, düşman gördükleri adamları aralarından 
atmak için tam Türk Darülfünunun talebesinden bek
lenen bir hareketi ihtiyar ettiği zaman, Darülfünun 
Divanı; - yani bugünkü Darülfünun diyebilirsiniz -
karşısına geçiyor ve diyor ki: Efendiler, sizin tazyi
kiniz altında karar veremeyiz, zannederim ki, Da
rülfünun Divanı talebenin bu necip hareketi kar
şısında talebeyi alkışlamalı ve kendileri daha evvel
den bu kararı almadıkları için kendi kendilerine 
utanmalıydılar. Halbuki hiç utanmadan bunu sari-
hen yazmışlardır. Bu Darülfünunun eski medresele
re benzeyen tarafıdır. Yani istenilen yere istenildi
ği surette fetva vermek gibi muzur ve benim naza
rımda hakikî medresenin feyizli bir nişanesi olma
yan bir harekettir. 

Bundanda ibaret değildir, daha da vardır, muh
telit tetrisat meselesi vardır; bilirsiniz ki ilk mek-
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teplerle ve ilk mektepleri takip eden orta mektep
lerde talebenin muhtelit surette, kız ve erkek bera
ber okuması, okumaması meselesi, bir meseledir. 
Bir zaman bu mevzubahis oldu. İstanbul'da bu bahis 
üzerinde neşriat vardı. Darülfünunu temsil eden bir 
zat gazetelere bir makale yazmıştı ki okunduğu va
kitte anlaşılan şu idi: Kız, erkek beraber okusun mu, 
okumasın mı? îster okusun ister okumasın makale bu
dur. «Maarif Vekâleti nasıl karar verirse isabet anda 
olmağın» manası vardır. Darülfünunu temsil eden 
zat bu ihtisas meselelerinde beklenilen vazifeyi bu 
şekilde ifa etmiştir ve o zaman kendisini daha zi
yade açık söylemeye davet eden bir mektuba cevap 
vermemiştir. Bu daveti yapan zat da, ismini hatırlar
sanız Celâl Sahir Beydir. Mektubu intişar etmiştir, 
cevap vermemiştir; çünkü düşünmüştür: Acaba Maa
rif Vekâleti bu meseleye karşı ne der? Kendisini bağ
layan bu olmuştur. İşte efendiler, medreseye benze
yen taraf bu taraftır. Bu noktayı nazardan bakar
sak hakikaten Darülfünun medreseler makamına 
kaim olmuştur. Çünkü onlara o medresede yahut 
o mektepte yetişmiş öyle adamlar vardır. Eski med
reseyi mutlaka muaheze etmek fikriyle söz söylemiyo
rum; kendileri Darülfünun medrese yerine kaim ol
muştur dedikleri içindir ki bunu kendilerine ihtar edi
yorum. 

Efendiler: Yine başka bir hâdise: Darülfünun top
lanmış bir program bir proje yapmıştır. Öyle hatırlı
yorum ki, bir maarifi umumiye projesi yapmıştır. 
İhtisas encümenlerine yahut tamamiyle Darülfünuna 
hamledebileceğimiz bu proje ilk tedrisatın müddeti
ni altı sene olarak kaydetmiştir. Halbuki bu proje 
Ankara'ya geldiği vakitte 6 kelimesi çizilmiş, yerine 
(5) yazılmıştır. Efendiler: Darülfünundan ne bekler
siniz? Darülfünun ihtisas, ilim yeridir ve fikrinin 
eri olmak lâzım gelen bir yerdir ve hiç şüphe yok ki 
ihtisas eseri, uzun uzun tetkik ve tetebbu eseri ol̂  
mak lâzım gelir. İlk tedrisat gibi mühim bir mesele
de (6) sene esasını kabul eden Darülfünun, burada 
bunun ceffelkalem 5 sene yapıldığını anladığı zaman 
bir kelime söylememiştir. İşte efendiler: Bu noktada 
ona benzer ki Darülfünun medreselerin yerine kaim ol
muştur. Çünkü; fikrini celâdetle müdafaa etmek yok
tur. Halbuki efendiler! Bir zamanlar beğenmediği
miz medreselerin yetiştirdiklerine bakacak olursak, 
görürüz ki, bugün hiçbir Darülfünun müderrisi o 
müderrislerin yerine gelemez. O medreselilerin kâbı
na varamaz, o medreselerin, o eski medreselerin öy
le mahsûlleri vardır. Evet öyledir ama yine dünya dö-

I nüyor diyen o eski mekteplerin mahsulüdür. O med
rese zamanlarında öyle adamlar vardır ki darağa-
cına çekmişlerdir, fakat yine demişlerdir ki «nazır 
olan manzur olan Allahdır» zannediyorum ki böyle
dir. O halde, efendiler: Darülfünun ruh itibariyle, 
hareket itibariyle, eski medreselerin olsun yerini tut
tuğuna kail olacak kadar kendisi de bir iddiada bu
lunamaz. Bunun en son bir misalini en son posta ile 
gelen gazetelerden alabilirsiniz. Şu veya bu hareke
ti ihtiyar eden ve şimdiye kadar bahsettiğim hâdise
lerde kahraman olan, Darülfünun, üç, beş hanımı Da
rülfünunda erkek talebenin tenefis odasına girmiş
lerdir diye Darülfünundan tart edilmişlerdir. O lâhna-
ne bu turşu ne? (O turşu ne, bu pehriz ne sesleri). 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Turşuyu 
izah ettik, lahanayı da izah buyursanız anlayalım be
yefendi (Gürültüler) 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Reis 
beyefendi hatibi dinleyelim, çabuk bitsin. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendiler: Da
rülfünun talebesine - nasıl diyeyim? Bu kadar gad
dar olan Darülfünun, diğer taraftan yine bir misal arz 
edeceğim ki, talebesine karşı tamamiyle lâkayıttır. 
İzmir'e gittiğim zaman Semih Efendi isminde çok kıy
metli bir tıbbiyeli tanımıştım. İstirdattan sonraki 
İzmir seyahatimizin natıkası olmuş bir gençti (Nesi 
sesleri \ natıkası olmuş bir gençti. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Natu-
ku yani... 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — İstiare.. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet, bu de
fa işittim ki tart edilmiştir. Tıbbiyeyi askeriye tale
besinden; bilmiyorum, âmirlerine karşı hürmetsizlik-
tenmidir, yoksa ruhu askeriyi temsil edememekten-
midir, böyle bir hâdise, böyle bir kabahat yüzün
den tart edilmiştir, son seneye gelmiş tam doktor çı
karken tart edilmiştir. Bu efendi mülkiye sınıfına da 
devanı edemiyor, şimdi nefer olarak askerliğini ya
pacaktır. Dört sene bu memleket kendisini beslemiş
tir. Ve tabip olarak yetiştirmiştir. Meselâ herhangi bir 
âmirine askerî bir vazifeyi ifa etmemiş, selâm ver
memiş diye tart edilmiştir, nefer olarak hizmet ede
cektir. Ömrünü tabebetin harici bir hayat üzerinde 
geçirmeye mahkûmdur. Zannediyorum ki efendiler, 
böyle meselelerde Darülfünunun uhdesine düşen va
zifeler vardır. Bu efendi pekâlâ mülkiye tıbbiyesin
de çalışabilirdi ve yine tabip olarak mesaisine de
vam edebilirdi. Eğer diğerlerine ibret misali olsun 

{ denilmiş ise, biz pekâlâ mülkiye tıbbiyesinden çıkan-
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lan mecburî hizmete tabi tutmakta idik, buradada 
bu kabilden on sene, onbeş sene hizmet ettirebilirdik. 
Ve bunlardan bu şekilde istifade edebilirdik. Asker
likten kaçmalarına bir mania ittihaz etmek istiyor
sak kendilerine bir vazife fakat hayatlarını öldürme
yecek bir vazife verebilirdik. Darülfünun, bunlara 
karşı hiçbir tedbir almamıştır. Efendiler: Darülfünun 
hakkında İstanbul'da duyduklarımı böylece hülâsa 
ederken aldığım bir mektubun da birkaç satırını oku
yacağım (bu vesikaların sonu gelmedimi sesleri). 

Efendim: Çok sıktığımı, sabrınızı suiistimal etti
ğimi bilirim. Fakat devrei içtimaiyenin son günle
rinde aciz arkadaşınıza beş on dakikanızı daha lüt
fetmenizi rica ederim. İhtimal ki gelecek sene ya gö
rüşürüz, ya görüşemeyiz. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — O ne
den efendim? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Gidip gel
memek, gelip görmemek var derler. Efendim! Bu mek
tup, bana iki talebinin babasıyım diyen bir imza ile 
gönderilmiştir: «Bugün Darülfünunda yapılan mu-
bayaat gayri kanunidir. Darülfünuna bir müfettiş 
gönderiniz. Hulusu niyetle dosyalar açılsın.. Lâyi-
kiyle tetkikat icra edilsin, biçare milletin parası şu
nun bunun elindedir» diyor. Bu mektubun imzası be
nim tanıdığım bir imza olmadığı 'için kuvvetli bir vesi
ka olarak arz edemiyorum. Fakat bu mektubu aldık
tan sonra Darülfünun Erkânından bir zata bu 
meseleyi açtım: «Şayanı dikkattir» dedi. Bunun 
içindir ki bu satırları, bu mektuptan alarak burada 
arz etmeye lüzum gördüm. Diyebilirdi ki: Yalandır, 
gayri varittir. O zatın tetkikatına, müşahedesine iti
madım vardır. «Şayanı dikkattir» dedi. 

Efendiler: Bu tetkikattan sonra Darülfünunda be
nim bulduğum kusur, bir inhisarcılık, bir inhisardır 
ve bir gurur, namütenahi bir gururdur. Ziya Gökalp 
Beyin hizmeti vataniyesini Meclisi Âliniz takdir et
miştir. Hizmeti ilmiyesini, kfayeti ilmiyesini de he
pimiz biliyoruz, hepimiz teslim ediyoruz ve etmişiz
dir. Bu zatin Darülfünuna müderris alınmaktan istin-
kâf edildiğine dair şayialar vardı. Eğer diğer misaller 
olmasaydı ben de buna belki inanmazdım. Fakat di
ğer misaller var. Bir coğrafya imtihanı açılıyor be
nim de bulunduğum bir Maarif Encümeninde mev-
zubahsolmuştur, Hamdullah Suphi Beyefendi de ha
tırlarlar Hamdi Bey isminde bir zat kazanıyor. Fa
kat her ne sebepten ise imtihanı kazanmış olan bu 
efendi bir tarafa bırakılıyor, Diğer bir efendi alını-

j yor. Belki esbap makûldür, fakat herhalde imtihanı 
kazanmış olan bir efendi bir tarafa bırakılıyor. 

Bugün Darülfünunda birtakım müderrisler vardır 
ki biz bunlara verdiklerimizi, geçmiş zamanlardaki 
hizmetleri mukabilinde veriyoruz. Darülfünuna hariç
te yaşayan daha genç unsurlar almak imkânı varken 
bunlar Darülfünunun bu inhisarcılığı ile Darülfünu
na müfit unsur olmaktan uzak kalmaktadırlar. Ken
di mudafaanamelreinde şöyle yazmışlardır : (Darül
fünunda tahsili âli görmemiş zevat vardır. Şu ve şu
dur.) Demek ki Darülfünuna, tahsili âli görmüş ve 
görmemiş gibi evsafı resmiye aranmaksızın da Darül
fünun haricinden unsur tedarik etmek imkânı vardır. 
Pekâlâ, yine bir usul ile, meselâ nizamnamelerini ta
dil etmek suretiyle, bunlardan da istifade edebilirlerdi. 
Fakat bu kabil tadilâta lüzum görmemişlerdir. Benim 
bir kaç yerden aldığım bir kaç mektup vardır ki on
lar; Darülfünun haricinde tahsillerini ilerleterek Da
rülfünuna veyahut herhangi bir maarif müessesesine 
kuvvet olabilecek surette çalışan anasırdan haber 
vermektedir. Darülfünunun, bunları görebilmesi için 
biraz kendi hududunu aşıp, ufkuna, etrafına bakması 

I lâzımdır. Fakat Darülfünunun gurur kuyusu o kadar 
I derindir ki bunun haricinde bir aydınlık görülmesine 

imkân yoktur. Yine müsaade buyurursanız arz ede
yim : Darülfünunun mümessili olan zat, tamamen 
bu gururun da mümessili mahiyetindedir. İşte «Con 
dövey» hakkında böyle demiştir : Onunla farkımız 
onun başında şapka benim başımda fes olmasıdır, 
aradaki fark budur. 

I Efendiler : Darülfünunun bu gurur ve inhisar si
yaseti; memleket için en muzur bir semere, en acı bir 
netice cücude getirmiştir. O da memleketin orta mu
allim mektebinden mahrum olmasıdır. Bizim şiddet
le muhtaç olduğumuz müesseselerden birisi de orta 
muallim mektebi idi. Fakat orta muallim mektebinin 
Darülfünuna irtibatım tesis etmek kendileri için müş
kül oluyordu. Onun için bin türlü karışık siyaset gü
düldü ve neticede Darülfünuna merbut bir Yüksek 
Muallim Mektebi vücude getirildi. 

| Efendiler : Darülfünunun en büyük kusurunu işte 
şimdi arz edeceğim : Darülfünun henüz gayesini bil
meyen bir müessese halindedir. Darülfünun, meslek 
mektebi, meslek mektepleri manzumesimidir, bir ilim 
müessesesimidir? Burası taayyün etmemiştir. Bir nok-

I tadan bakarsanız meslek mektebidir. Diğer bir nok-
. tadan bakarsanız ve kendi iddialarına bakacak olur

sanız ilim müessesesidir. Fakat, efendiler, bir ilim 
[ müessesesinin, Yüksek Muallim Mektebinin idaresini 
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deruhte ve kabul etmesi kadar mantıksızlık olurmuy-
du? Bu kararı veren o ilim müessesesinin divanıdır. 
Muallim yetiştirmek gibi tamamiyle idarî mahiyette 
olan bir işi uhdelerine alıyorlardı. Nitekim bu iş çık
mamış, yürümmciş ve nihayet tabiî yoluna gitmiştir. 
Ve Darülfünundan ayrı bir mektep halini almıştır. 
Lâkin netice şunu tevlit etmiştir ki memleket uzun 
müddet için bir orta muallim mektebinden mahrum 
kalmıştır. Hâlâ da kalmaktadır. Darülfünun bu gaye-
sizliğini, Yusuf Beyefendiye iltihak ve iştirak ederek, 
Darülfünunun ruhsuzluğunu demeyeyim, fakat, hare
ketsizliğini kaydetmek lâzımdır ve Darülfünunun eti 
büyük noksanı budur. Şimdiye kadar arz ettiğim mi
saller, Darülfünunun bu hars ve mefkure yolundaki 
hareketsizliğini ifade edecek, ispat edecek delillerdir. 
Darülfünun, bugün iddia eder ki : Türk Milletine 
fikrî bir istikamet versin. Halbuki efendiler : Darül
fünun, Türk Milletine fikrî bir istikamet vermek şöy
le dursun, Türk Milletinin tuttuğu fikrî istikameti 
göstermek, takip etmek hususunda bile her halde 
aciz eseri göstermektedir (Doğru sesleri.) 

Efendiler : Darülfünun Müderrislerinin listesini 
gözden geçirdim. Açık söylüyorum. Bunun içinde yal
nız bir isim bizim aradığımız, 'Müderrislerde bulun
ması lâzım gelen evsafı ruhiyeyi kuvvetli ve tam ola
rak haiz bulunuyordu. Fakat maalesef diyeyim, o da 
fahrî bir müderristen başka bir şey değildi. 

Burada Yusuf Beyefendi, Darülfünunun müder
rislerinden bahsederken bunların mesleğe bağlanma
ları lüzumunu ileri sürmüş ve onlann hayatlarını ter
fih etmek zaruretinden bahsetmiştir. İştirak ederim. 
Fakat şuna kaniim ki efendiler; Darülfünuna ve Da
rülfünun müderrislerine istediğiniz kadar ve istediği
miz kadar para verelim. Bu para verilsin, kendilerin
den beklediğimiz semereyi, eseri almak için teminat 
addedilmemelidir. Diğer muallimler de aynı derecede 
refah görmektedirler. Şimdiye kadar görülmüştür ki 
zengin ve müreffeh olanlar mutlaka âlim değildirler. 
Bunlar birbirinden başka başka hasletlerdir. Aç kal
mıştır, çıplak kalmıştır, ilim yolunda ayakları kana
mıştır, parçalanmıştır. Nihayet gayesine varmıştır. 
Fakat bir taraftan birine bakarsınız ki refah içinde
dir. Ancak ilim noktai nazarından kendisinden bek
lediğiniz ilim evsafı ve bilhassa fazilet evsafı yoktur. 
Para onun teminatı makamında değildir. Darülfünun
dan onu isteriz ki bilhassa fazilet için, hars için, mef
kure için koşsun, ruh olsun, hayat olsun, hareket ol
sun... 

I AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bendeniz bir kaç şart hâsıl olduktan sonra bu olsun de
dim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun, Devamla) — 
Biıleşiyoruz, zannederim. 

Hülâsa ediyorum : Darülfünun kendi müdafaana-
mesinde demiştir ki : Daima tekemmül etmeyen bir 
müessese geriler.. Bu söz hakikaten burada irat olu
nabilir.. Çünkü Darülfünun daima tekemmül etme
miş lir. Gerilemiş addedebiliriz ve bu sözün tesirini 
izale etmek için Darülfünun mümessillerinin müda
faası kâfi değildir. Onlar bizi müteselli etmez. Onlar 
diyorlar ki : Türkiye'de bütün müessesat ne kadar 
temiz ve ne kadar yüksek ise Darülfünun da o kadar 
yüksek ve temizdir. Efendiler : Bu demektir ki : Da
rülfünun o kadar yüksek ve temiz değildir. Halbuki 
Darülfünun, diğer müesseseler temiz olmasa bile, 
mutlaka temiz olmak mecburiyetinde olan bir mües
sesedir. Çünkü bize rehberlik yapacak olanlar orada 

I yerleşmiş olacaklardır, o mevkidedirler. Efendiler : 
Darülfünun Emini istanbul'da Sıhhiye Vekili Maz-

I har Beye karşı söylediği bir nutkunda demişti ki : 
«Ankara'ya tarafımızdan söyleyiniz ki (bravo sesle-

I ri) Darülfünun mevcuttur ve yaşayacaktır. Haricin 
ve dahilin elîm şeraitine rağmen yaşayacaktır. Gel-

I sinler, razıyız, teftiş ve murakabe etsinler. Fakat ilim, 
ancak ilim ile mukayese edilir. Kitapsız hükümler ki-

I tapla muhakeme edilir. Kitaplı hükümleri kitapsız 
hükümlerle tenkit ederlerse bu doğru olmaz»* 

Muhterem efendiler : Benim bu kürsüden arz et
tiklerim, bilmiyorum sizce kitapsız hükümlerden mi
dir? Belki öyle telâkki edebilirsiniz, belki böyle te
lâkki edebilirler. Fakat ben vicdanımın sesini söylü-

I yorum. Bu sözleri Darülfünuna hücum için değil 
Darülfünunu müdafaa için söyledim. Ben Darülfü
nuna nasıl hücum edebilirim ki bu gün Darülfünunu 

I dolduran talebenin hiç değilse onda biri benim çocu-
I ğumdur (Handeler) 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Yani 
I mekteplerde yetiştirdiğin çocuklar mı? Tasrih ediniz. 
I Çünkü mecazı anlamayacak dereceye geldik. 

HAKKI TARİK BEY (Devamla) — Darülfünu
nu Darülfünun diye gösterecek tedris' heyeti yarıdan 

I yarıya benim şahsî dostlanmdır. Binaenaleyh bura-
I dan ne söylemiş isern samimiyetle Darülfünunun nok-
I sanlarını istihdaf ederek maruzatta bulundum. Yoksa 
I Darülfünunu yıkmak ilga etmek gibi hiç bir fikir ta

kip etmiyorum. Darülfünunun hiç şüphesiz ki iyi ta-
I rafları vardır, fakat benim ölçüm şudur : İyi taraf-
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larını bir tarafa koymak, fena taraflarını bir tarafa 
koymak ve hangi taraf galip ise buna göre hüküm 
vermek. Görüyorum ki Darülfünunun kendi lehine 
olarak gösterilebilecek eserleri yok değildir, fakat bu 
tamamiyle kendi mahsulü olarak da gösterilemez. 
Onlar belki Darülfünun içine yetişmiş olarak gelmiş
lerdir. 

Efendiler, bu gün görmüş olduğumuz şu hadise
ler, Darülfünun içinde mutlaka tekemmül, tekâmül 
için bir harekete ihtiyaç messedildiğinin kuvvetli de
lillerinden addolunmak zarurîdir. Bendeniz Darülfü
nun bütçesinin masraf yekûnunu tamamiyle kabul 
ediyorum, bir istisna noktası vardır, onu badehu arz 
edebilirim. Bu yekûnun eksik olduğuna, eğer muvaze
nemizin müsaadesi olsa idi, arttırılması lüzumuna da 
şiddetle kaniim. Ümit ederim ki dost hasbihalleri ara
sında geçen sözleri Maarif Vekilimiz hatırlayacaklar 
ve beni burada biraz acı söz söylediğim için mazur 
göreceklerdir. Maruzatım bundan ibarettir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısabip) — Ne 
yapmak lâzım? 

VASIF BEY (Saruhan) — Pek muhterem arka
daşlarım : Söz söylerken bir maksat istihdaf ettim. 
Memleketin en mühim müessesesini mevzubahis ede
rek münakaşa yapıyoruz. Bu müessese ile yakından 
temas etmiş, beraber çalışmış bir arkadaşınız sıfatiy
le bildiğim malûmatı arz edersem muhterem arka
daşlarımı tenvir için bir vazife ifa edeceğime kanî 
oldum, maksadım budur. Muhterem arkadaşlarım 
ümit ederim ki : Darülfünun aleyhinde söz söyleyen 
Hakkı Tarık Beyefendiye gösterdiğiniz lütuf ve mü
samahanın hiç olmazsa rubunu da benden esirgemez
siniz (Rubuna razıyız sesleri.) Tarık bey bir saat kırk-
beş dakika söz söylemişlerdir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — It
nabın temadisinimi istiyorsunuz? 

VASIF BEY (Devamla) — Hesap edersiniz. Ev
velâ şunu şükranla tespit edeyim ki : Söz söyleyen 
arkadaşların mütalâaları Darülfünunun umumî fikir 
ve ruhuna müteveccih değildir. Türkiye Cumhuriyeti
nin bir Darülfünuna muhtaç olduğunu ve Darülfünu
nun bir millet için medarı şeref ve kuvvet olduğunu 
bütün arkadaşlar takdir buyururlar. (Ona şüphe yok 
sesleri) ve şüphesiz takdir buyurursunuz ki Darülfü
nun kelimesini kullandığımız zaman yalnız içinde ders 
okunan bir müessese olarak değil, millî hars noktai 
nazarından, millî mefkure noktai nazarından en kuv
vetli cihazı daima gözönünde tutmak lâzımdır. Öyle 
kuvvetli bir cihazı irfandır ki ona arız olacak olan 

bütün nakiselerin, ona affolunacak bütün şaibelerin 
tahakkuku ve bu memleketin umumî fikir ve harsı 
üzerinde de müessir olur. 

Darülfünunu ilga etmek ve onun yerine ecnebi 
diyaıma talebe göndermek fikri mevzubahis olmuş
tur. Bunu Hakkı Tarık Bey söylüyorlar. Fakat tak
dir buyurursunuz ki : Bunun imkânı yoktur. Medenî 
bir manzume içerisinde, muasır cereyanları takip et
mek isteyen bir millet hiç bir zaman kendi mefku
resi için bu timsali harsı ilga etmez, i Avrupa'ya, ta
lebe göndermek fikri daima mevcut olan bir fiikrdir. 
Memleketin umumî ve millî harsı içinde hakikî bir 
ruh ile yetişmeyerek Avrupa'ya göndereceğimiz tale-" 
beler ferdî olarak avdet ederler ve bu memlekette 
büyük bir fayda gösteremezler. Halbuki biz memle
ketimiz dahilinde millî harsı, millî mefkureyi tesis 
edeceğiz, yükselteceğiz. Onların feyizleri, tesirleri al
tında kuvvetli bir harsla yetişecek olan gençleri Av-
rupaya göndereceğiz. O zaman gelecek olan mahsul 
bizim için çok kıymettardır. 

Muhterem arkadaşlar : Türkiye'de bulunan Da
rülfünun acaba bütün arkadaşlarımızın arzu ettikle
ri! derecei tekamüle gelmiş midir? Efendiler : Bunu 
iddia etmek çolk safdilliktir ve zannediyorum ki Da
rülfünuna en ziyade taraftar olanlar dahi bunu id
dia etmek cüretinde bulunamazlar. Fakat arkadaşlar: 
İnsafınıza müracaat ederim : Memleketin muhtelif 
müessesesatı memleketin bütün hidematı, memleke
tin bütün hJJdematındaki müesseseler, âmiller arzu 
•buyrulan şekil ve tekâmülde midirler? Türkiye Cum
huriyeti bütün hidematı itibariyle arzu ettiğiniz kus-
vayı terakkiye, tekâmüle girmiş de Darülfünun mu 
geri kalmıştır? Yoksa Darülfünun memleketin umu
mî seviyesi içinde diğer müessesatla beraber yürü
yen bir müessese midir? Bu noktayı nazara göre ar
kadaşlardan çok rica ederim, biraz munsifane düşün
sünler. 

Muhterem efendier : Türkiye Darülfünunu bu 
memlekete müfit olmuştur, bu memleket için müfit 
unsurlar yetiştirmiştir. Muhterem arkadaşlarımın na-
zarlarını bir noktaya celp ediyorum. Türkiye vatanı 
tehlikede kalmıştı, Türkiye vatanı inhilâl karşısında 
idi. Bu memleketin içerisinde anasırı medeniyeti teç
hiz ederek yeni bir hayat, yeni bir varlık yetiştiren 
müdiri anasır hep bu Darülfünunun yetiştirdiği genç
lerdir, o halde memleketimize eser yapan eser yara
tan, memlekette en kuvvetli bir hayatı medeniyi ve 
bir varliğı yetiştiren müdir müessesşyi çok rica ede
rim hakir görmeyelim. Ona lâzım olan lisanı şükra-
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n r esirgemeyelim, daima verelm. Bu bizim için bir 
Vazifedir. Arkadaşlara sorarım : Türk zaferini mey-

'dana getiren ve âmil olan rical acaba Avrupa'da mey
dana gelen, Avrupa'nın yetiştirdiği anasır mıdır, yok
sa ekseriyeti azimesi bazı arkad'aşlarımızm istihfaf
la bahsetmekten zevk duyduğu bizim Darülfünunu
muzun yetiştirdiği unsurlar mıdır? Darülfünunumu
zun vücude getirdiği bazı eserler için Avrupa'nın muh
telif mehafilinde takdirler, şükranlar izhar edilmiş
tir. Lozan muahedenamesinin akdi sıralarında hu-
kukşinaslarımız için, hukuk mütehassıslarımız için 
Avrupa'nın söyledikleri sözleri, takdirleri lütfen bir 
defa daha hatırlayalım. Onları yetiştiren bu müesse
sedir. 

Sonra efendiler : Bu memleketin bir müdür sını
fına ihtiyacı vardır. Türk milleti Türkiye'ye hâkim 
olduğuna göre yalnız meslekî tedrisat yaparak, yal
nız iktisadî sahalarda inkişaf ederek, kuldret göstere
rek yükselemez, kurtulamaz. Bu fikir ve terbiye, ter-
biyei umumîye mesailinde mahkûm olan milletler için
dir. Mahkûm olan milletler elbette itilâ yollarını, re
fah yollarını, ancak iktisat sahasında bulurlar. Fakat 
efendiler : Bir milleti bir vatanı idare etmek vazife
sini deruhde eden bir millet, demircisini, kalfasını, 
çırağını yetiştirmekle beraber, bu memleketin vekili
ni, mebusunu, sefirini, valisini de yetiştirmek mec
buriyetindedir. Bunun menbaı ise Darülfünundur, 
Memleketin müdür sınıfını yetiştirme vazifesini Da
rülfünun deruhde etmiştir. Ona vereceğimiz kuvvet 
ve ehemmiyet nispetinde bu memleketin idare me
suliyetini deruhde eden anasırı o suretle yükseltmiş 
oluruz. 

Efendiler : Darülfünunun tekemmül yolu üzerin- , 
de olduğunu muhtelif vesikalarla arz edeceğim. Ev
velâ vuku bulan tenkidata ve hatta kemali samimi
yetle itiraf edeyim, Hakkı Tarık Beyefendinin lisa
nında az çök istihfafa maruz kalan Darülfünunumu
zun bu günkü vaziyeti hakkında müsadenizle bazı 
maruzatta bulunacağım. 

Efendiler : Bazı arkadaşlar dediler ki Darülfü
nun tekemmül etmemektedir. Bendeniz aksini iddia 
edeceğim. Bu sene ile iki sene evvel arasında bir mu
kayese arz etmek isterim. 1339 senesinde Darülfü
nunda mevcut olan talebe miktarı 1 264 idi. Yalnız 
o zaman Darülfünuna talebe kaydı hakkında takyi-
dat olmadığı, Darülfünuna duhul hakkı biraz geniş 
tutulduğu için liselerin sekizinci sınıfından ve kuv
vetli bir tahsil görmeyen talebe alınıyordu fakat bu 
netice Harbi Umuminin mevludu olan bir seyyiedir. 
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Bundan bugünkü Darülfünunu itham etmeye hakkı
mız yoktur. 

Liselerin sekizinci sınıfından talebeler askere alın
mıştır. Bu, liselerin son sınıflarını mefluç bir halde 
bırakmıştır. O esnada elbette Darülfünuna kuvvetli 
bir lise tahsili görmüş anasırın girmesine imkân yok
tu. Fakat efendiler : 1340 senesinden sonra yapılan 
talimatname mucibince kemali ehemmiyetle birtakım 
tahdidat vazedilmiştir. Bu tahdidata rağmen talebe 
mevcudu 2 243 dür. Arada bin kadar fark vardır. 
Bilhassa bir neticeyi arz' etmek istiyorum. Bu teza-
yüt, memleketin çok muhtaç olduğu bir saha üzerin
de daha ziyade tebarüz etmektedir. Fen Fakültesinin 
1339 senesindeki talebesinin miktarı 137 idi. Bu se
ne 641 dir. Binaenaleyh bu tezayüdü, doğrudan doğ
ruya Fen Fakültesinden daha çok bariz bir fark gös
termekle takdir buyurursunuz. Darülfünun, yetiştir
diği ve yetiştireceği ve mahsul itibariyle ibir tariki in
kişaf ve tekâmül üzerindedir. 

Efendiler : Darülfünun iki sene evvel her türlü 
darülmesaiden - Tıp Fakültesi müstesna olmak üze
re - ve laboratuvarlardan mahrum bir halde idi. Yal
nız Tıp Fakültesinin Almanlar tarafından ihzar edil
miş darülmesaileri vardı. O da maalesef bir yangına 
kurban olmuş ve yanmıştır. Geçen sene Meclisi âli
nin lütuf buyurduğu bütçe sayesinde, bütçeye mev
zu paralar sarfedilerek bu gün Fen Fakültesinde, az 
çok laboratuvar denilen mesai sahaları vücude geti
rilmiştir. Yalnız şunu arz edeyim ki yine geridir. El
bette Darülfünunun yükselmesi için, Darülfünu
nun tekemmül etaıesi için asıl vesaiti tedrisiye 
ottan darülmesaileriin ve laboratuVarların tekâ
mül etmesi lâzımdır. Bu hususta Meclisi Âlinin ibraz 
edeceği muavenet tamamiyle mahalline masruf olacak
tır ve her sene siai malîmizin müsaadesi kadar yar
dım ederek bu lalboratuvarlar ve darülmesailer daha 
mükemmel bir hale gelecektir. Arkadaişlar İstanbul'u 
teşrif ettikleri zaman giderler ve görürler. 1339 sene
sine nazaran darülmesailer ve laboratuvarlarda çok 
büyük bir tekâmül vardır. 

Efendiler : Müderris ve muallimlerde eskiden beri 
devamsızlık marazı vardır. Bunu itiraf ederim. Fa
kat size kemali samimiyetle arz edeyim ki gerek Mü-
derisierin ve gerekse talebenin devamı meselesinde 
1339 senesine nispetle yine çök büyük bir fark var
dır. Heyeti Vekile kararına iktiran eden talimatna
melere konulan kayıtlar bu devamları daha ziyade 
idbar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar : Şunu da tespit edeyim ki 
Türkiye Darülfünunu bu son sene zarfında beynelmi-
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lel Darülfünununlarla pek sıkı münasebet tesis et
miştir. Efendiler : Bir Darülfünunun hakikî inkişafı 
için bu bir zarurettir ve bir lüzumdur. Medenî mil
letlerin Darülfünunları ile temas etmeyen, onlarla mü
nasebette bulunmayan, onların takip ettikleri tekâmül 
yollarını yakından görmeyen ve takip etmeyen bir 
Darülfünunun inkişaf etmesine imkân yoktur. Bu 
noktai nazar çok sarih olduğu için Darülfünun bunu 
takdir etmiş ve bu sene beynelmilel Darülfünunlarla 
bir çok temaslar yapmıştır. Şüphesiz arkadaşlardan 
bir çokları bu münasebetleri, bu seyahatleri gazete
lerde takip buyurmuşlardır. Onun için tasrih ederek 
tasdi etmeyeceğim. 

Şimdi efendiler : Bütün bu sözlere rağmen ilk sö
züme rücu ederek Darülfünunun bir şekli mütekâmil 
arz ettiğini iddia edecek değilim. Meclisi Âlinin Da
rülfünuna gösterdiği kıymetli alâka mahalline mas
ruf olacak ve elbette bu alâka Darülfünun için ikaz-
kâr temayüller yapacaktır ve Darülfünun daima te
kâmülünü takip edecektir. Yalnız müsaadeleriyle şu
nu arz edeyim ki Darülfünundaki bazı şahsiyetlerin 
şu veya bu noktai nazardan sakat olmaları, bütün 
Darülfünun muhitinin sakat olduğuna delil olamaz. 

Hakkı Tarık Beyefendi birbuçuk saat lâf söyledi
ler. Dikkat buyurunuz. Bütün sözlerinin hedefi Da
rülfünun Emini idi. Çok rica ederim, Darülfünunun 
ilmî kıymeti, Darülfünunun ilmî seviyesi yalnız bir 
müderrisle ölçülemez. Yalnız bir Emin ile ölçülemez. 
Hakkı Tarık Beyin sözlerine iştirak etmemekle bera
ber şunu da itiraf edeyim ki o zatın da her insanda 
olduğu gibi bir çok hataları vardır ve olabilir. Fakat 
şunu da söyleyeyim ki Darülfünun için hizmetleri de 
vardır. Bazı hareketleri, bazı sözleri mucibi teessür 
olabilir ve kendisine ihtar edilir, yalnız çok samimî 
olarak söyleyeyim ki Darülfünun dahilinde senelerden 
beri hizmet etmiş bir arkadaştır. Mamafih efendiler; 
Hakkı Tarık Beyefendinin noktai nazarına iştirak et
miş olsam dahi çok rica ederim, bir Darülfünun 
Emininin, bir Terbiye Müderrisinin zayıf olması bütün 
Darülfünunun sakat olmasını icap etmez. Hakkı Ta
rık Beyefendi, Darülfünun Emininin beyanatından, 
nutuklarından makalelerinden bahsetmişlerdir. Gaze
telerde münakaşalar olabilir, muhtelif noktai nazarlar 
serdedilebilir. Fakat insafınıza müracaat ederek rica 
ederim, kürsü millette muhterem arkadaşım, Darül
fünunu tenkit ederken bir Emininin ve yalnız bir 
Fen Medresesi Reisinin beyanatını, kitaplarını, nu
tuklarını mikyası tetkik olarak alamazlar. Darülfünun 
içinde çok kıymetli müderrisler vardır. Şuhu da ilâ

ve edeyim ki memleketimizin siyaî ilmiyesi budur, 
mahsulü budur. 

Ecnebilerden müderris getirmek fikrine tamamen 
iştirak ediyorum. Fakat efendiler : Bu memlekette 
Avrupa'daki büyük ilmî sultalara malik olmayı arzu 
edersek kendimizi aldatmış oluruz, bunları yetiştir
mek lâzımdır. Şüphesiz Darülfünunumuza ecnebi mü
derrisler gelmesi çok feyizli bir inkişaf, bir tesir ya
pacaktır. O ecnebi müderrislerin tesiratı altında, me-
todları içinde elbette bizim müderrislerimiz de daha 
kuvvetli yetişecektir. Fakat itiraf mecburiyetindeyiz 
ki arkadaşlar : Bizdin siyaî ilmiyemize nazaran çok 
kıymetli şahsiyetler bu gün Darülfünun sakafi için
dedir. Hariçte kalmış şahsiyetler olabilir, onu da 
münkir değilim. Onları da toplamak elbette mucibi 
faidedir. Fakat efendiler : Darülfünunun yüzleri mü
tecaviz olan heyeti tedrisiyesi içinde 5, 10, 20 kişi 
zayıftır diye bütün heyeti tedrisiyeyi itham etmek ve 
Darülfünunun siyaî ilmiyesini zayıf göstermek doğ
ru bir hareket değildir. Türkiye Darülfünunu çok 
mütekâmil bir halde değildir. Fakat bir arkadaşımız 
tarafından tasvir edildiği gibi, «eski medreselerden 
daha yeni bir haldedir ve Darülfünunun yaptığı bü
tün tesirler bir hiç ifade etmektedir» noktai nazarı
na da hiç bir zaman iştirak edemem. ' 

Efendiler : Bizim Darülfünun içerisinde ilmî asa
rı tanınmış, Avrupa kongrelerinde kıymeti ve eserleri 
takdir edilmiş müderrisler vardır. îsim üzerinde söz 
söyleyerek kısımlara ayırtmalk ve o yola girmek iste
mem. Fakat çok istirham ederim, böyle müderrisler 
var, Darülfünunumuzun içinde medenî metodları ka-> 
bul ederek ona göre çalışan ve eserler vücude getiren 
Fakültelerimiz vardır. Efendiler : Tıp Fakültesinin 
memleket noktai nazarından bu memlekete yaptığı 
hizmetler ve yetiştirdiği eserler meydandadır. Bunları 
itham emek hakkına malik değiliz. Fakat Edebiyat 
Fakültesinin her hangi bir müderrisi, Hukuk Fakül
tesinin herhangi bir müderrisi zayıftır diyerek her 
hangi bir manzumeyi ilim noktai nazarından sakat 
göstermek, istihdaf ettiğimiz maksat noktai nazarın
dan doğru bir şey değildir. Hakkı Tarık Beyefendi
nin anlattığı bir çok hikâyeler ve Emine ait olan söz
ler vardır. Buna cevap-vererek ve hu gibi teferruata 
girerek Heyeti Âliyenizi tasdi etmek istemem. Çünkü 
şimdi arz edeceğim gibi bunlar, bütçe üzerinde na
zarı itibare alınacak, tetkik ve münakaşa edilecek şey
ler değildir. Bunların hatalı olan bir kısmı vardır, 
bendenizin de malumatım vardır. Fakat ben de bu 
yola girip de böyle bütçe ile alâkası olmayan sözler 
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Sarf ederek Heyeti Âliyenizi işgal etmek istemem. 
Yalnız müsaadenizle bütün arkadaşların temas ettiği 
esaslı mevzua gireceğim. 

Efendiler : Görüyorum ki muhterem bazı arka
daşlarım tarafından Darülfünuna atfedilen hatalar, 
kusurlar arasında Tıp Fakültesinin nakli meselesi de 
misal olarak zikredilmiştir. Bir kere şunu tasrih ede
yim ki Tıp Fakültesinin nakli meselesi, bir arkadaşı
mızın dediği gibi, Darülfünun Divanının alelacele 
toplanarak verdiği bir karar değildir. Tıp Fakültesi
nin nakli meselesi Tıp Fakültesi Meclisi müderrisini 

- tarafından bir rey muhalife karşı (33) rey ile veri
len bir karardır. Yani efendiler : Memleketimizin en 
mühim doktorları, en mühim müderrisleri tarafından 
verilen bir karardır. Bu karar, Darülfünun Divanına 
gelmiş, divan da elbette tasdik etmiştir. Teknik olan 
bu iş üzerinde, ilme ve fenne temas eden, taallûk eden 
bu iş üzerinde Darülfünunun Divanını teşmil eden 
Edebiyat veya Hukuk müderrisleri mütalâa derme-
yan edemezlerdi. Yusuf Beyin işaret buyurdukları 
garp metodu vardır, yine kendi sözlerini işaret ederek 
arz edeceğim. Kendileri, ne zaman Darülfünunumu
za ilmî usuller girerse o zaman inkişaf edecek buyur
dular. Sonra bir takrir verdiler ve bu takrirde Tıp 
Fakültesinin nakli meselesinin kendileri karar vermek 
suretiyle hallini arzu ettiler. Sorarım kendilerine, garp 
metodu bunumu âmirdir ve fen meseleleri doğrudan 
doğruya reylerlemi halledilir, yoksa o fenni mütehas
sısı olan adamların şahsiyetleriyle mi halledilir? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — Mü
tehassıslar arasında gayet bariz ihtilâf vardır. Heyeti 
Vekilece karar verildikten sonra gelmesi... 

VASIF BEY (Saruhan) — Onu da arz edeceğim 
efendim, lütfediniz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ev
velini söylemeden sonrasını söylerseniz yanlış olur. 

VASIF BEY (Devamla) — Maarif Vekâletine bu 
Darülfünun kararı geldiği zaman bendeniz, böyle il
me müstenit, müteallik bir mesele üzerinde şahsî ola
rak hareket edemezdim. Meseleyi tetkik ettim. Tıp 
Fakültesi Meclisi Müderrisini aynı zamanda Tıp Fa
kültesinin ilk senesinde tedris edilen bazı derslerin 
yani kimya, gibi hayvanat gibi nabatat gibi doğru
dan doğruya Fen Fakültesinde okunan derslerin hep 
bir Fakültede okunmasını tercih etmiştir. Ve yazdığı 
raporda bütün medenî milletlerin Fakültelerini tetkik 
ederek misaller getirmiştir. Bendeniz de onlara isti
nat ederek söylüyorum. Yoksa bütün medenî mem
leketlerdeki Tıp Fakültelerini tetkik etmiş değilim. 

Fakat itiraf ederim ki bu usul bütün medenî millet
lerde Fakültelerin inkişafı noktai nazarından lâzım 
olan bir usuldür. Bu meseleyi refiki muhteremim ve 
bilhassa bu meselede tamamen sahibi salâhiyet olan 
Sıhhiye Vekili Refik Beyefendi ile görüştüm ve gör
düm ki Refik Beyefendi de aynı noktai nazarı söy
lüyor, aynı fikre iştirak ediyorlar. Bir tereddüdüm 
vardı. Acaba sivil doktorların bu hareketine askerî 
doktorlar da iştirak ediyorlarmı? Çünkü bir Tıbbıyei 
Askeriye meselesi çıkacaktır çünkü bir Gülhane şeri
ri yat meselesi vardır. Efendiler : Tevfik Salim, Ab-
dülkadir, Hüsamettin beyler de dahil olduğu halde 
Askerî Gülhane tabibleri de aynı fikre iştirak ettiler. 
Efendiler : Darülfünunu teşkil eden memleketin en 
kıymetli doktorları bu fikri izhar eder, memleketin 
Sıhhiye Vekili bu fikri izhar eder ve nihayet memle
ketin en muktedir askerî doktorları bu fikri izhar 
ederse... 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Et
mediler Beyim, ben kendim dinledim. Abdülkadir 
bey bana bu sözü söylemiştir. 

VASIF BEY (Devamla) — Refik Beyefendi söy
lesinler. Kürsü millette yalan söyleyecek adam deği
lim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Yanlış haberiniz var. 

VASIF BEY (Devamla) — Hayır, bizzat görüş
tüm. Hatta arzu buyurur musunuz yarın telgraf çe
kelim : Meclisi Âlinin huzurunda kendinizin doğru 
söylemediğinizi itiraf edecek misiniz? Yarın telgraf 
çekeceğim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Çe
kiniz, çekiniz. 

REİS — Rica ederim muhavere olmasın... 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Çe

kiniz : (Biz de şahidiz sesleri) 

VASIF BEY (Devamla) — Sonra efendiler : Me
seleyi Heyeti Vekiliye getirdik ve mevzubahis ettik. 
Heyeti Vekilede ilmî ve fennî bir mesele olduğu için 
buna müdahale doğru olmadığı kararı alındı ve Mec
lisi müderrisinin kararı tasvip edildi. O zaman hükü
metin muvafakati ve müsaadesi ile nakil başlamıştır. 
Şimdi efendiler : Kemali samimiyetle söyleyim ki Tıp 
Fakültesinin İstanbul'a nakli onun inkişafı noktai na
zarından en müessir bir âmil midir? Bu kararı tasvip 
eden eski bir Maarif Vekili sıfatıyle size söyleyim ki 
bu hususta sahibi salâhiyet değilim, doktor değilim, 
Fakülte tedrisatıyle meşgul değilim. Fakat efendiler, 
memleketin fennî ve ilmî mesailini hallederken o fen 
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ve ilmin üstatlarına, büyüklerine kıymet vermek mec
buriyetindeyiz ve ancak bu sayede memlekette arzu 
ettiğimiz hayat inkişaf edebilir. Memleketin mühim 
doktorları bu fikri en doğru bir fikir olarak kabul 
ettikten sonra, benim bunun üzerinde ısrar etmem 
doğru değildir. Mesele bu suretle cereyan etmiştir. 
Meclisi Âliyi tenvir maksadıyle arz ediyorum. 

Ahmet Muhtar Beyefendi arkadaşımızın ve diğer 
rüfekanın park meselesi, parke, meselesi, kalorifer 
meselesi üzerinde söyledikleri sözler vardır. Onlara 
cevap vermek şüphesiz Maarif VekMi Muhtaremine 
aittir. Kendi samimî kanaatimi arz edersem bunlar, 
millet kürsüsünde mevzuubahis edilecek şeyler değil
dir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — On para bile mev-
zuulbahis edilir burada. 

VASIF BEY (Devamla) — Hakkı Tarik Beyefen
dinin sözlerinin bir noktasına cevap vereceğim. Hak
kı Tarık Bey Darülfünunun mübayaat mesailinde 
suiistimal vardır diye bir mektup almış, kendileri de 
bu mektubun mevsuk olduğuna kani değillermiş, ama 
okumaya lüzum görmüşlerdir. Hakkı Tarık Beyefen
di bu vesikanın mevsukiyetine kani değillerse, millet 
kürsüsünde okumaları doğru değildi. Yalnız bir şey 
arz edeyim : Darülfünun müderrisleri doğrudan doğ
ruya mübayaat işleriyle elbet meşgul olmaz, orada 
Maliye Vekâletinin bir Muhasibi mesulü ve onun 
yanında bir Maliye Heyeti vardır. Bütün hesap işle
rini o görür ve Darülfünun hesabatını, sabık Maliye 
Vekili muhteremi Abdülhalik Beyefendi, benim za
manımda iki defa tetkik ve kontrol ettirmiştir ve ora
daki hesabat şüphesiz teftiş edilmektedir. Muhasebe 
işleri zaten memuru mahsus tarafından rüyet edil
mektedir. Binaenaleyh bu itabın Darülfünun heyeti 
tedrisiyesine ve divanına veçhi aidiyetini hiç anlamı
yorum ve bunu söylemekteki manayı da anlamadım. 
Muhterem arkadaşlar : Şimdi Darülfünunun şahsiye
ti hükmiyesine, muhtariyetine, esas ve prensip nok-
tai nazarından, bir arkadaşın itiraz ettiğini zaten gör
medim. Şunu samimiyetle arz edeyim ki, Darülfünu
nun şahsiyeti hükmiyesi vardır diye, Darülfünun ida
resi başı boştur, manasında rica ederim anlamayınız. 
Tabiî okumuşunuzdur, tetkik buyurmuşunuzdur. Bi
lirsiniz ki, şahsiyeti hükmiye kanunu ile Darülfünu
na müstakil bütçe yapmak, mülhak bütçe yapmak, 
teberrüat kabul etmek, hakkı kazaya malik olmak 
gibi selâhiyetler verilmiştir. Darülfünunun idaresi ve 
tarzı tedrisinin tespiti bir talimatname ile muayyen
dir. 

Bu talimatname kanun değildir. Heyeti Vekile ka
rarına iktiran eden bir talimatnamedir. Binaenaleyh 
o . talimatnamenin bazı maddeleri, Darülfünuna fazla 
salâhiyet veriyor. Bu salâhiyet kendisi için muzur 
oluyorsa daima tadili mümkündür. Heyeti Vekile top
lanır ve karar verir, tadil eder. Aynı zamanda zaten 
Maarif Vekili - Talimatname mucibince - Darülfü
nunun Reisli tabiîsidir. Size arz edeyim ki, Darülfü
nunun bütün mukarreratının mamuliinbih olması, 
muteber olması için Maarif Vekilinin tasdiki şarttır. 
Maarif Vekili tasdik etmediği zaman hiç bir karar 
muteber değildir. Nitekim gerek benıim zamanımda 
ve gerek diğerleri zamanında vaki olmuştur. Müder
ris intihap etmişlerdir, red etmişimdir, kabul etme-
mişimdir. Saraçoğlu Şükrü Bey arkadaşımız zama
nında da olmuştur, reddetmişlerdir. Hatta, Hamdul
lah Suphi Beyefendi de birisini reddetmişlerdir. Bi
naenaleyh, Darülfünun muhtardır. Biz ona hiç ka
rışmıyoruz, başı boştur manasında rica ederim an
lamayınız. Darülfünun Maarif Vekâletinin idaresi, 
nezareti altındadır. Mukarreratının muteber olması 
için Maarif Vekilinin tasdıiiki şarttır. Binaenaleyh Da
rülfünun daima yanlış yollara gitmek temayülünü 
gösterirse, Meclisi Âlinin izhar edeceği arzu ve te
mayüller onu makul bir hale irca edebilıir. Meclisi 
Âli o kuvvet ve salâhiyeti haizdir. Fakat teşkilât nok
tasından Darülfünunun muhtariyeti geniştir. Dersleri
ne, müfredat programlarına Maarif Vekâleti karış
maya başlarsa sizi temin ederim ki o Darülfünun öl
meye mahkûmdur. Yalnız tetrisat hususunda geniş 
bir muhtariyete malik olmalıdır. O da vardır ve el
zemdir. Başı boş bırakılmış değildir. 

Muhterem arkadaşlar : Bir noktadan daha bahse
deceğim, Darülfünunun aleyhinde hadis olan cere
yanlarda eskiden beri görüyorum ki, son beş altı ay 
zarfında vaki olan hadisat müessir ve âmil olmuş
tur. Muhterem arkadaşlar : O valkayii o hadisatı tak
dir edecek, makul görecek hiç bir adam yoktur. Si
ze samimî olarak söyleyeyim ki o vaıka akabinde bu
raya gelen talebeler en derin bir nedamet ve azabı 
vicdanî içerisinde idiler, onlar en derin teesrüatını 
göstermişlerdir. Efendiler : Gençlerin herhangi yap
tıkları taşkın >bir hareketi ıslâh etmek, tadil etmek 
hükümetin vazifesidir. Fakat yapılan herhangi bir 
taşkınlıktan dolayı bir müesseseyi izrar etmek doğru 
bir yol değildir ve şunu da arz edeyim ki, daima ga
zetelerde görüyorsunuz, her yerin Darülfünununda 
daha kuvvetli daha çirkin, daha fena müessif hadi
seler olmaktadır. Bu, gayrı kabili içtinap bir hare
kettir. Herhangi bir asayiş meselesidir. Daima halle-
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dilebilir. Hükümetin kuvveti, kudreti kanunları bu 
gibi hadisenin önüne geçmeye kâfidir. Binaenaleyh 
hu gibi hadiselerden müteessir olarak Darülfünunun 
fikri umumisi etrafında herhangi bir tereddüde doğ
ru gitmek katiyen sakat bir şeydir. Son söz alarak 
şunu da arz edeyim. Hakkı Tarik Bey buyurdular ki, 
Darülfünun ruh noktai nazarından, mefkure noktai 
nazarından Avrupa'daki son cereyanları, son eserle
ri, son müesseseleri takip edecek vaziyette değildir. 

Muhterem efendiler : Bu söze iştirak etmiyorum. 
Darülfünunumuz Meclisi Âlimizin kabul ve tatbik 
ettiği. kanunların mef adı dahilinde, ruhu dahilinde, 
onun telkin ettiği mefkuresi dahilinde daima hareket 
etmiştir, Darülfünunumuz son cumhuriyetin, son in
kılabın, son kanunların istihdaf ettiği ulvî maksadı 
tamamen hazmetmiştir, kaibul etmiştir ve size kemâli 
samimiyetle arz ediyorum ki Meclisi Âlinin eserine 
iktifa etmektedir. Vereceğiniz emirlere, kabul edece
ğiniz kanunlara, memleketin terakkisi, tealisi, tekâ
mülü, noktasından iştirak etmeğe hazırdır, ve hazmet
miştir. işaret edeceğiniz yollara daima maildir, cum
huriyetçidir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Mecburdur. 

VASIF BEY (Devamla) — Darülfünunun hakikî 
mefkuresi teceddütcülüfctür ve bunu izhar etmektedir 
ve daima izhar edecektir. Binaenaleyh Türkiye Da
rülfünunu, yeni hayatın, yeni mefkurenin haricinde 
görmek ve öyle telakki etmek narevadır, doğru de
ğildir, insaf ile mütalâa edilmelidir. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) —, Reis beyefen
di : Şahsım mevzuu'bahis olmuştur. Hakkı Tarık Bey 
şahsımdan bahsetmiştir. Yapılan risale de şahsımı is
tihdaf etmiştir, onun için söz söylemeye mecburum, 
hakkı tekaddümüm vardır. Nizamnamei dahilî merî 
ise sözüm vardır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Muh
terem efendiler : Darülfünunun bütçesinin müzake
resi münasebetiyle Darülfünun meselesi Meclisimizde 
açılmış bulunuyor.^Esasen bu mesele ile gerek mat
buat, gerek Meclisi Âliyi teşkil eden arkadaşlardan 
her biri, ferden ferda aylardan beri meşgul olmak
tadırlar ve bu mesele o kadar mühim meseledir ki 
kendisiyle ne kadar alâkadar olsak yeridir. Çünkü, 
memleketin hayatı irfaniyle, istikbaliyle alâkadar 
olan - maarifin kubbesi mesabesinde olan - onun en 
yüksek meselesini teşkil eden bu mesele, hakikaten 
bizim endişemizi tevlit edecek mahiyettedir. Kendisi
ne ne kadar ehemmiyet verirsek, üzerinde ne kadar 
titiz davranırsak, ondan alacağımız neticeler ve o 

neticeden memleketimizde hasıl olacak semere o ka
dar istikbalimiz üzerinde haizi tesir olacaktır. Bütün 
etrafta mevcut olan bu hassasiyete Maarif Encüme
niniz de iktifa ederek uzun celselerinde bu meseleyi 
mevzubahis etmiştir. Encümen yalnız kendi arkadaş
ları arasında bu müzakereyi tamik etmek istememiş
tir. îcap ettikçe Darülfünun müderrislerinden bura
da bulunanları da encümene davet etmiştir, Vekâlette 
bulunan Maarif Vekillerini de ekseriya bu içtimaa 
davet etmiştir. Encümende aza olarak mevcut olma
yan eski müderrisleri de bu içtimaa davet etmiştir ve 
bu mesele hakkında mümkün olduğu kadar malû
mat cemetmiştir. Cemedilen malûmatta encümenimiz 
muhtelif noktaları tespit etmiştir. Bu noktalardan bi
risi tedrisata, diğeri inzibata o biri de muhtariyet me
selesine aittir. Bunları burada uzun uzadıya mevzu
bahis etmeye şimdi lüzum görmüyorum, çünkü muh
telif hatip arkadaşlar ayrı ayrı belâgatle buna temas 
etmiş bulunuyorlar. Fakat bu müzakerelerden, bu 
münakaşalardan bir netice almak lâzım gelirse, şu 
noktaya vasıl olabiliriz ki ıslah edilmeye muhtaç 
olan bir müessesemiz varsa ve kuvvetle alâkadar ol
mak icap eden bir ilim ve irfan müessesemiz varsa o 
da, Darülfünundur. Darülfünunumuzun doğrudan 
doğruya bir meselei ilmiye olarak tetkiki başka şey* 
dir, onun içinde müderris olarak, memur olarak bu
lunan eşhasın şu kifayetsizliği veya bu kifayetsizliği 
yekdiğerine mezcederek mütalâa edilmek büsbütün 
başkadır. Eğer müessese ile müessesenin içindeki ze
vatı yekdiğerine karıştırarak mütalâa edecek olursak, 
zannederim vuzuhdan ziyade iğlâka sapmış oluruz. 
Fakat müessesenin ne gibi eksikleri olduğunu, amil
leri, menbaları neden ibaret olduğunu tetkik edecek 
olursak zannederim daha müspet bir neticeye varmış 
oluruz. Binaenaleyh bu noktai nazardan hareket eden 
encümeniniz şu neticeye vasıl olmuştur ki : Darülfü
nunun eksik olan nizamnamesinin bu günkü ihtiyaca 
mutabık olmamasıdır. O mevcut nizamnamelerin, ih
tiyaçlar dolayısıyle diğerleriyle tearuz etmesinden do
layı teşevvüşler zuhura gelmektedir. Meselâ, bazan 
şikâyetler vaki oluyor, diyorlar ki, liselerin son sını
fında talebe bulmaya imkân yoktur. Darülfünun li
selerin son sınıf talebesini ayartıyor ve kendisine cel-
betmek istiyor. Halbuki, 1329 veya ondan evvelki se
nede, zannederim Emrullah efendi zamanında yapıl
mış bir Bakalorya Nizamnamesi vardır. Darülfünun 
bundan istifade ediyor. Darülfünunun bundan istif a-
de etmese bile, Darülfünunun bundan istifade etmesi 
için vekâlet bazan bu yola gidilmesini kendisine gös
teriyor ve bu yoldan kendisine talebe celp etmek isti-
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yor, Binaenaleyh ne demek isteniliyor? Darülfünun 
ilmi eksik, orta tedrisatı ikmal etmiş birtakım talebe
yi içine alıyor. Şu halde böyle esassız ve köksüz ola
rak alınan talebe netice itibariyle tabiidir ki zayıf 
çıkıyor. Ondan orta tedrisatımız istifade edemiyor, 
ondan ilme hadim olacak unsurlar yetiştirilemiyor. 
Keza, bunun gibi deniliyor ki, Darülfünun asker ka
çaklarına melce olmuştur. Halbuki bu gibi unsur, bu 
gibi asker kaçakçılığı etmek isteyen bir kaç genç ora
da tesadüfen bulunmuş diye bu, Darülfünunun haya
tı için mevcudiyeti için bir lekemi teşkil ediyor? 
Onun mukabilinde vaktiyle, şunu da hatırlatmak lâ
zım gelir ki gerek Harbi Umumî esnasında, gerek İs
tiklâl mücadelesinde yüzlerce, binlerce Darülfünun 
genci hayatlarını bu memleket için feda etmiştir. 
Binaenaleyh bu ve bu gibi yekdiğerini nakzeden ma
lûmata iptinaen Darülfünun hakkında bu gibi fikre 
sahip olmak belki bizi yanlış bir yola sevk edebilir. 
Onun için alâkadar olanlarla mütehassıs olan zevat 
bir araya gelerek Darülfünunun ihtiyaçlarını tetkik 
ederse ve bunları bir kanun halinde tespit edecek 
olursa, zannediyorum ki bu İslah meselesinde mühim 
bir hatve atılmış olacaktır. Onun içindir ki Maarif 
Encümeninizi teşkil eden arkadaşlarınızdan eksedisi 
bu müzakerelerin neticesinde demin Yusuf Akçora 
Bey üstadımızın okumuş olduğu takriri kabul etmiş
tir. Bunu encümenin bir temennisi olarak arz ediyo
ruz. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Temenni 
değil tekliftir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Encümenin 
temennisidir, efendim. Maarif Encümeninizin ekser 
azasının fikri bu olduğu için takriri kabul buyurursa
nız zannediyorum ki bir karara vâsıl olmaş bulunaca
ğız. Maruzatım bundan ibarettir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Bey : Ni-
zamnamei dahilî mucbiince hakkı tekaddümüm var
dır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
kifayet aleyhinde söyleyeceğim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Takrir aleyhinde 
biz de söyleyeceğiz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Muhterem ar
kadaşlar : Hakkı Tarık Beyefendi burada beyanatta 
bulunurken bilmünasebe ismimi karıştırdılar. Malu
mu âlileri; son zamanların sermayei kılü kali Darül
fünun idi. Hakkı Tarık Bey kardeşimizle bir gün has-
bihal ederken Ispelandit hadisesi üzerine Darülfünun 
Emininin vaki olan beyanatından bahsettim. Fakat 

kendilerine ismimi tasrih ve ifşa ederejkten beyanatta 
bulunmasına mezuniyet vermemiştim (Handeler). 
Kendileriyle bu hususta hemkanaat olmakla beraber 
hareketlerini doğru bulmadım. 

Efendim : Darülfünun Emini beyanatında diyor 
ki : Madem ki Cumhuriyeti ilân ettik, Darülfünunlu-
ların dans etmesi gayet tabiidir. Eski belagat kitapla-. 
rını okuyan bir adam bu cümlede ir^abt ve insaca-
mın olduğuna kani olamaz. Cumhuriyet ile dans ara
sında ne menfi ve ne de müspet hiç bir münasebet 
yoktur. Dans ruhun bir ihtiyacı bediişidir. Bunu iti
raf etmek lâzımdır. Nitekim akvamı iptidaiyede bu
nun iptidaî şekli vardır ve dans daha mütekâmil bir 
şeydir. Fakat bunu hükümet, müessesaü resmiyesine 
asla sokamaz. Ben Darülfünun Emininden bu yolda 
beyanat beklemezdim. Darülfünun Eminine yakışa
cak beyanat «Madem ki Cumhuriyeti ilân ettik, inkı
lâba sadık ve hars ve mefkureye hadim bir nesil ye
tiştirmek mecburiyetindeyiz» demekti (Bravo sesleri). 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Zeybek 
oyunu harsdan değıil mi? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Sonra efen
diler : Malûmu âlileri Tıp ve Hukuk Fakülteleri ara
sında bir hadise oldu. O sırada Darülfünundaki inzi
batın inhilâlini gösterecek bir çok vekayi tevali edi
yordu. Şükrü Beyefendinin vekâletleri zamanında ben
deniz bir sual takriri verdim. O sual takriri üzerine 
Şükrü Beyefendi beyanatta bulundular. Eğer bende
niz Ahmet Beyefendinin Hakkı Tarık Beye tarizen 
söyledikleri gibi bir «demagoji»» yapmış olsaydım, 
belki derdimki «sekiz hanım kızımızı kırk genç erke
ğimize teslimen başlarında müdür, muit, mubassır 
olmaksızın Avrupanın en mülevves merakizi sefahe-
tinden biri olan Bükreş'e nasıl gönderdim Emin efen
di» derdim, demedim ve yine demiyorum (Handeler). 

REFİK BEY (Konya) — Ve hâlâ da demiyor-
sun. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Evet hâlâ da 
demiyorum. (Handeler) Ahmet Beyefendi, emin olu
nuz tafsilâta 'girmiyorum. Darülfünunun şahsiyeti 
mâneviyesine hürmeten vekil beyin izahatlarını kâfi 
gördüm. 

Hakkı Tarık Beyefendi dediler ki, Darülfünun 
müderrislerinden Hüsnü Hamit Bey namında bir zat 
ilim ve demokrasi unvanı muazzamı altında - bilhas
sa unvanların biraz tantanalı olması lâzımdır - dört 
beş sayfalık bir risale yazmış, galiba ö risalenin hu
lâsası cehil, haset, irtica olmak üzere tebarüz etmiş 
ve bunda gazetelerin bazı neşriyatı ile Büyük Millet 
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Meclisi lehindeki beyanat istihdaf olunmuştur. Eğer 
müderrisin böyle bir maksadı varsa bundan daha 
küstahane, bundan daha cüretkârane bir şey tasavvur 
edilemez. Eğer tabir caiz ve lâyık ise o risale bir şa
heseri cehildir. 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi haset ediyormuş, 
ne için, neye ve kime? Memleketin en güzide anasırı 
mümtazesini sinesinde cemeden elbette cehilden aza
dedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi irtica yapıyor
muş. O Türkiye Büyük Millet Meclisi ki Şarkın tari
hinde yeni bir inkılâp vücude getirmiş, Şarkta intibah 
ve ıslahat devri açmıştır. (Bravo sesleri). O Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ki, Darülfünun kendi köşesin
de «disiplin» namına Ali Kemalleri, filânları mücs-
faa ederken mehalik ve muhatarata karşı göğüs gere
rek Anadolu'da büyük bir inkılâpla yeni bir Türkiye 
ibda etmiştir. Büyük Millet Meclisi mi irtica yapa
caktır? Buna imkân ve ihtimal varmı? 

AVNÎ BEY (Cebelibereket) — Senin hüsnü zan-
nın yahu. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Efendiler : 
Müzarekatın cereyanından, netayicinden şunu anlıyo
rum. Darülfünun müessesesi şahsiyeti mâneviyesi iti
bariyle her türlü itirazdan masundur. Darülfünun 
Eminine demeli ki, Türkiye Cumhuriyetinin Darülfü
nun ihtiyacı pek yüksektir. Fakat hangi Darülfünun? 
Yusuf Akçora Beyin harsî Darülfünun diye tavsif 
ettikleri Darülfünuna ve o nümunei kemale göre bir 
Darülfünun lâzımdır. Şu halde bütün tenkidat, bü
tün izahat müessesenin ruhunu istihdaf etmiyor. 
Ancak bazı eşhası istihdaf ediyor. O şahıs için yapı
lacak vazifei vicdaniye iradei milliyeye istinaden bu 
tezahüratı âliye karşısında çekilmektir (Bravo sesle
ri, alkışlar.) 

MUSTAFA NECATI BEY (İzmir) — Efendim : 
Bendeniz müzakerenin gayrı kâfi olduğuna kaniim, 
esbabı mucibesini arz edeceğim. Darülfünun mem
leketimizin göz bebeğidir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde Darülfünun aleyhinde ve Darülfünunda oku
yan evlâtlarımız hakkında bir cereyan yoktur. Bu 
itibarla Büyük Millet Meclisinde şu tarzda, bu tarz
da münakaşa vardır gibi efkârı umumiyede Meclisi 
güya Darülfünun aleyhtarı diye göstermek isteyenler 
aldanıyorlar. Ne Darülfünun Emininin noktai naza
rına iştirak ediyorum ve ne de gazetelerdeki neşriyata 
inanıyorum. 

Doğrudan doğruya Meclisi Âlide vuku bulan teza
hürat şunu âmirdir ki, kendi evlâtlarımızın aleyhinde 
biz bulunamayız ve bizim arzumuz, Darülfünunda 

yetişen evlâtlarımızı iyi yetiştirmek ve memlekete da
ha müfit yapmaktır. Efendiler: Darülfünun gençliğini 
hatırlarken onbeş, yirmi seneden itibaren başlayan 
hatıratı derhatır etmek lâzımdır. Bilhassa Abdülha-
mit zamanında o saltanata evvelâ isyan eden Darül
fünun gençliğidir. Bu uğurda kurban veren çoktur. 
Bilhassa Harbiyeden, Tıbbıyei askeriyeden, Mektabi 
Hukuktan bir çok talebeler istibdadı yıkmak için fe
dayı hayat etmişlerdir. Bütün bu 15-20 senelik ha
yat içerisinde, Darülfünun gençliği, hürriyeti memle
kete sokarak, adalet mefhumunun tatbiki için can si* 
parane ve gayet fedakârane bir surette çalışmışlardır. 
Onun için kürsü milletten Darülfünun gençliğini tak
dir ederim (tabiî çok güzel sesleri). Efendiler: Bizim 
arzurum şudur: Bunu hükümet lisanından anlamak is
teriz. Bu sene Darülfünundan çıkacak kaç talebe 
mevcuttur, kaç müderris tedrisle meşguldür, her sene 
liseden çıkarak Darülfünuna girecek olan efendilerin 
miktarı nedir? 

Darülfünun bütçesini tetkik ederken Büyük Mil
let Meclisi azaları bunu bilmek isterler, hakla ıdır, 
Yoksa filan bahçeye çam dikilmiştir, yok bilmen ne 
dir. Bunlar Darülfünunda vukubulan idaresizliklerdir. 
Bundan idare edenler mesuldür. Darülfünun Heyetine 
teveccüh eden bir mesuliyet varsa buna dair bir söz 
bile söylenmemiştir. Suiistimal varmıdır, yokmudur? 
Buna Maarif Vekili Bey cevap verir. Bir defa bunları 
anlamak isteriz. 

ikinci sual: Darülfünun bu günkü şekli tedrisatı 
doğru mudur, değil midir? Sabık Maarif Vekillerinden 
bir arkadaşımız encümende başka şeklin kabul olun
duğunu söylüyorlar ve bu şekil de güya encümence 
kabul edilmitşir ve bugünde bütçe ile çıkarılmış di
yorlar. Bu şekli de anlamak istiyoruz. 

Darülfünuna ecnebi müderrisler gelerek tedrisatta 
bulunacaklarmış; şimdiki müderrisler de onlara mua
vin olacaklarmış. Bu fikrin de kabul olunduğunu söy
leyen var. Doğru mudur, değil midir? Bu bir ilim 
meselesi olduğundan münakaşa edilmeye muhtaçtır. 
Darülfünun bütçesi yapılırken bunu da münakaşa et
mek lâzımdır. Bu gelecek müderrislere ders okuttur
mak doğru mudur, değil midir? Okutursak kârmı, zi
yanını edeceğiz? Paramız yetişmiyorsa daha para ve
relim. Darülfünunu daha mütekâmil bir hale soka
lım. Bu itibarla bunları anlamak dalâzımdır. Bu me
selelere ait müzakere gayri kâfidir. Şimdiye kadar 
söylenen sözler şu veya bu meseleye aittir. Şuiistima-
lâta dairdir. 
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Hulâsa olarak şunu arz edeyim ki: Darülfünuna 
karşı namütnahi bir merbutiyetimiz vardır. Büyük 
Millet Meclisinin Darülfünun gençliğine Darülfünun 
müderrisliğine karşı hürmetli lâyezaldir. İdare eden
lerde suiistimal varsa, idaresizlik varsa Maarif Ve
kili Bey bize izah ederler. Darülfünunun bu günkü 
şekli izah edilmelidir. Bir, bir de bundan sonra veri
lecek şekli hakkında bize malûmat verilmelidir. 

Şimdi bunlar arasında bir de tıbbiye meselesi var
dır. Bu tıbbiye meselesi beş, altı aydan beri herkesin 
kulağını dolduran meseledir. Bu doğrumudur, değil
imdir? Bunun hakkında tam bir neticeye varılmamış
tır, onun için müzakere gayri kâfidir. Meclisi Âlide 
bulunan mütehassıs arkadaşlarımız «Tıbbiyeyi naklet
mek doğru değildir» diyorlar. Hariçten bir çok müte
hassıslar da «doğru değildir» diyor. Halbuki buna da 
karar. vermişler, bu karar üzerinde Maarif Vekâleti 
İsrar ediyormu? Israr ediyorsa ve bu nakli yapacak 
olursa masrafını nereden verecektir? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Karşılığı yoktur 
bütçelerde. 

MUSTAFA NECATI BEY (İzmir) Devamla — 
Müsaade buyurunuz, bu masrafı oradaki hastahaneye 
yapacak olursak Anadolu'dan gelecek olan kardeşle
rimizi, arkadaşlarımızı daha çabuk hastahaneye yetiş
tirmiş oluruz ve orada da Anadolular için bir hastane 
yapmış oluruz deniyor, bu da doğrudur. Bunlar hak
kında izahat verilsin, o izahattan sonra bunları müna
kaşa edelim ki Darülfünun bütçesini Büyük Millet 
Meclisi münakaşa etmiş olsun. Yoksa hiç münakaşa 
edilmeden bunu kapamak doğru bir şey değildir. 
Onun için müzakereyi gayri kâfi addediyorum. He
yeti Celile de müzakereyi gayri kâfi addetsinler, bu 
hususta izahat verilsin, bu meseleler tenevvür etsin. 
Bu, Darülfünun bütçesidir. Onun için müzakere kâfi 
değildir. 

MAARİF ENCÜMENİ NAMINA RUŞEN EŞ
REF BEY (Karahisarı Sahip) — Efendim: Müzake
renin gayri kâfi olduğu zaten mevzubahis olmuştur. 
Yalnız Necati Bey arkadaşımızın bir sözü vardır. 
Ona cevap vermek istiyorum. Dediler ki, Maarif En
cümeninde birtakım ecnebi muallimlerin buraya geti
rilmesi ve onların müderris olarak tanınması ve şim
diki müderrislerin de muallim olarak tanınması ve ça
lışması için sözler geçmiştir. Efendiler: Eğer Maarif 
Encümeninizde geçen bütün sözleri buraya, dosya ha
linde getirecek olursam görürsünüz ki bütün arkadaş
larımız fikirlerini serbestçe söylemişlerdir. Filan arka
daşımız bu fikirde, falan arkadaşımız bu istikamette, 

filan arkadaşımız şu noktada musir davranmıştır. 
Herkes fikrini söylemiştir. Herkes fikrini söyledikten 
sonra Maarif Encümeninizin muhassalai mesaisi ol
mak üzere riyasete takdim etmiş olduğumuz kararı 
tespit etmişizdir. Bu, encümeninizin vasıl olduğu fikir
dir. Encümen azasından olup da buna iştirak etmeyen 
aza varsa onlar da itirazlarını söylerler. Binaenaleyh 
karar değişmiştir, şöyle olmuştur, böyle olmuştur da 
başka şekle inkılâp etmiştir meselesi mevzubahis de
ğildir. Encümenin neticei müzakeresinin muhassalası 
zatı âlilerine takdim ettiğimiz teklifte münderiçtir. 
Ondan başka bir şey yoktur. 

REÎS — Efendim: Kifayeti müzakere takriri var
dır (Kâfi değildir sesleri). 

MUSTAFA NECATI BEY (izmir) — Sabık 
Maarif Vekili bey Encümenin noktai nazarına muha
lif olarak söz söyleyeceklerdir. Rica ederim Darülfü
nun bütçesini müzakere ediyoruz, nasıl müzakere kâfi 
olur? 

REtS — Efendim: Hükümet bir şey söyleyecek 
midir? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(istanbul) — Reis Beyefendi: iki defa söz istedim, 
elbet Vekâletin noktai nazarını arz edeceğim. Fakat 
Ağaoğlu Ahmet Beyefendi söz almıştır. Kendilerinin 
söyleyeceklerine de cevap vermek üzere bütün hatip
lerden sonra söz söylemeyi bekliyorum. 

RElS — Söz Tunalı Hilmi Beyindir (Burada yok 
sesleri). 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar hiç şüphe yok ki memleketin her 
tarafında olduğu gibi burada da söz söyleyen arka
daşların yegâne gayesi, memleketimizde ilmî ve yük
sek müessesemiz olan Darülfünunun bir an evvel mü
kemmel bir vaziyete girmesi ve mümkün olduğu ka
dar kısa bir zamanda Avrupa'daki arkadaşlarına ben
zemesidir. Yegâne hedefimiz bu olduğu halde ve ha
riçteki vatandaşların da yegâne hedefi bu olduğu hal
de burada söylenen sözlerden ve gazetelerde yazılan 
yazılardan anlıyoruz ki bugün memlekette hâd dene
cek derecede bir Darülfünun meselesi mevcuttur. Da
rülfünun meselesinin lehinde ve aleyhinde söz söyle
yen arkadaşların hiç şüphe yok ki, birçok noktalarda 
hakları vardır. Yapılan tenkidatın haklı kısmına bir 
iki nokta da bendeniz ilâveye çalışacağım. 

Bugün muhtelif nizamat ve talimatla idare edi
len Darülfünunda, birçok müesseselerde cereyanı as
la tecviz edilemiyecek herhangi bir hâdise vardır. 
Bugün Tıp kısmında tahsil eden, aynı hocalardan ders 
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gören, aynı dershanelerde ders okuyan efendilerden 
(askerî) namını taşıyan herhangi bir efendi, herhangi 
bir sebeple o mektepten kovulursa ertesi gün sivil 
talebe arasında ahzı mevki ediyor (muzırdır sesleri). 
Hatta efendiler: O kadar muzur ki asker olarak ken
disini yetiştiren herhangi bir efendi askeri mektebin 
talimatına nazaran muayyen zamanda terfii sınıf ede
mediğinden naşi mektepten tart ediliyor Ve tart edil
diğinin ertesi günü sivil kısmına yazılıyor ve bu su
retle memleketin, milletin kendisine tevdi ettiği vazi
fenin altından kurtulmak yolunu buluyor. 

AVNÎ BEY (Cebelibereket) — Orası tembelhane
mi? 

TALÂT BEY (Kângırı) — Terfii sınıf edemedi
ğinden naşi asker kaçağı yuvası. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir) Devamla 
— Bundan başka bir mesele daha vardır arkadaşlar: 
O da, Darülfünunda - bir arkadaşımızın bahsettiği -
Bakalorya nizamnamesinin son senelerde tatbik edil
mesidir. Malumu âliniz idadiler sultanî namına tah
vil edilirken teşkilâtlarının ve sınıflarının değişmesin
den naşi idadî mezunlarının Darülfünuna girmek hak
larından mahrum edilmesi .doğru olmadığından bir 
Bakalorya nizamnamesi yapılmış ve bu nizamnameye 
tevfikan imtihanlarını verecek olan idadî mezunları 
dahi Darülfünun, son Vasıf Beyin Vekâleti zamanın
da yazılan talimatnamelerin sarahatine rağmen yani 
Darülfünuna girmek için lise mezunu olmak şarttır, 
sarahatine rağmen, değil eski idadî mezunları, lisele
rin son iki sınıfında bulunan efendileri, hatta muallim 
mektebi efendileri - ki onlar bambaşka bir meslek için 
hazırlanıyorlar - bunları da bakalorya imtihanına ka
bul ediyorlar ve bu suretle Darülfünuna çok talebe 
toplamak ve bir nevi devşirme usulünü Darülfünuna 
sokmak istiyorlar ve yapıyorlar. Bilhassa Darülfünun 
heyeti ilmiyesi tarafından liselerin programları, sene
leri ve saireleri tesbit etmişken yine aynı heyeti ilmi
yenin bunları bilüzum addedercesine, bu müesseseler
den mezun olmadan, bu müesseselerin son sınıfını ik
mal etmeyen ve herhangi bir sınıfta bulunan çocuk
ları alıp Darülfünuna bakalorya imtihanına sok
mak demek, bizzat kendileri tarafından yapılmış 
olan müessesenin son iki sınıfının ademî lüzumuna 
kendilerinin de kani olması demektir. Ademi lü
zumuna kani iseler niçin o iki sınıfı ihdas ettiler? 
Eğer lâzım ise niçin bekliyorlar ki talebe o sınıfları 
ikmal etsinler ve ondan sonra alsınlar. 

Efendiler : Hiç şüphe yok. Darülfünun Avrupalı 
bir müessesedir ve yine hiç şüphe yok Avrupa'daki 

müesseseler gibi olmak mecburiyetindedir. Yalnız 
herhangi bir müessese, herhangi bir memlekete gel
diği azman eğer o memleketin icabatını, ihtiyaca-
tını vesairesini bütün teferruatıyle nazarı dikkate 
alarak yaşamak ve yürümek cihetini iltizam etme
yecek olursa, ekseriya pek çok haklı itirazata hedef 
olur. Bizim Darülfünunumuz nizamatı dahiliyesi, 
muhtariyeti tevlit eden bir takım kavanin, talimat 
ve ananesi itibariyle mümkün olduğu kadar Avrupa 
müesseselerine benzemeye çalışmış, fazla olarak da 
benim tanıdığım Avrupa müesseselerinde mevcut 
olmayan diğer bir imtiyaz da kabul etmiştir. Bu da, 
oraya devam eden efendilerin müecceliyeti askeriye-
sidir, askerlikten tecil edilmeleridir. 

( Efendiler : Avrupa Darülfünun hayatı çok es
kidir ve Avrupa Darülfünunlarının Avrupa mil
letlerine vermekte olduğu semere, Avrupa milletle
rinin o semereye karşı olan ihtiyaçları bizim ihti
yacımıza nazaran çok hafiftir. Avrupalılar Tıp tah
sil ederler. Asla tababet etmeye niyeti yoktur. Av
rupalılarda öyle gençler vardır ki vardır ki yalnız 
unvan almak için Mühendislik tahsil ederler, Hu
kuk tahsil eder. Halbuki bizim memleketimizin has
talıkları, bizim mahkemelerimiz, bizim teşkilâtı ida-
riyemiz bir an evvel Darülfünunun memlekete muh
taç olduğu gençleri yetiştirmek ve onları toplaya
rak sinesine çekmek mecburiyetindedir. Bu suretle 
vergi olarak memleketin köylüsünden, esnafından, 
her türlü tabakasından aldığımız paranın büyük bir 
kısmını bu müessese için sarf etmekte hiç tereddüt 
etmiyoruz. Hatta icap ederse bunun iki, üç mislini 
bilâtereddüt sarfedeceğiz. Ancak bilmeliyiz ki, sarf-
edeceğimiz paranın varidatı, iradı, hâsılatı bu mem
leketin ihtiyacı ve hatta o ihtiyacın acüllüğü ile mü
tenasip olmak üzere mütemadiyen dökülecektir. 
Bizde - biraz evvel bir arkadaşın sözlerin karşı vu-
kubulan bir kaç itiraza rağmen söyleyeceğim - öy
le medreseler mevcuttur ki talebenin beheri bu mil
lete senede iki bin liraya mal oluyor. Bu gibi med
reselerin... 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Han
gi medresedir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY — Tıp medresesi... 
RUŞEN EŞREF BEY — Kaç bin lira? 

SARAÇOĞLU SÜRÜ BEY — îki bin lira. 
RUŞEN EŞREF BEY — Hangi hesap üzerine?. 
SARAÇOĞL UŞÜKRÜ BEY — Efendim : Tıp 

Fakültesine devletin vermiş olduğu varidatı alır-
j siniz, Tıp Fakültesindeki talebenin miktarını da 
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yazarsınız. Sonra bir taksim edersiniz, eğer bin se
kiz yüz, bin dokuz yüz liradan aşağı düşerse o va
kit söylersiniz. 

RUŞEN EŞREF BEY — Yapılan hesap beş yüzü 
geçmemektedir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY — Efendim : 
Eczacı mektebinde bin beş yüz talebe vardır. Ora
da belki talebe başına iki yüz lira düşmez. Fakat 
tekrar ediyorum ki beher talebeye verdiğimiz para 
Tıp Fakültesinde belki iki bin liradan aşağı düşmez. 
Öyle medreseler mevcuttur. Binaenaleyh mademki 
memleket şehid bir ihtiyaç karşısındadır, mademki 
memleket doktorlarının dişçilerinin, avukatlarının 
hulâsa her şubei fennin adamlarının bir an evvel 
mektepten çıkarak hayatta vazifeleri başına gelme
sini istiyor, Binaenaleyh Darülfünunumuzun teşki
lâtı umumiyesi için bu parayı bendeniz çok görmü
yorum. Tekrar edeyim : İki misli, üç misli verece
ğiz. Şu şartla ki, bu makine muntazam bir surette 
işlesin ve muntazaman iradını memleketin sinesine 
atsın. Darülfünunun bir fakültesinden diğerine, bi
rinden ötekine geçmek suretiyle bir gencin asker
lik çağını geçirecek bir yer olmasın, istiyoruz ki 
muayyen bir devre ve zaman zarfında Darülfünunda 
tahsil behemahal bitsin. Evet efendiler! Bendeniz de 
biliyorum ki Avrupada bu tezyik yoktur, Avrupa 
cebretmiyor. Avrupa fakültelerinin tazyikatı çok az
dır. Fakat efendiler! Orada müecceliyeti askeriye 
namıyle bir kere bir şey yoktun Saniyen, onların 
ihtiyaçları bizim gibi şedit değildir. Salisen! Avru
pada - en mühim burasıdır - Darülfünunların ma
sarifinin kısmı küllisini Darülfünuna devam eden 
efendiler temin eder. Masarifin yüzde elli, altmış, 
hatta yetmiş, sekseni bizzat müdavim efendiler ta
rafından temin ve tesviye edilmektedir. Almanlar, 
dört yüz altın mark alıyorlar. İsviçre'de devam edi
len fakültenin nev'ine göre senede iki yüz Frankla 
altı yüz Frank arasında değişen bir meblağ tesvi
ye ediliyor. Bizde bütün sene, İsviçre Frankı ola-

' rak dört buçuk beş Frank verilmektedir. Onların 
verdiği 200 - 600 Franka mukabil biz iki bankınot 
kâğıt alıyoruz. Ben de talebe olsam, bittabi aynı şeyi 
yapar idim. Darülfünun müecceliyeti askeriye im
tiyazını tanımıştır. Darülfünun bir fakülteden diğer 
fakülteye geçmek imtiyazı tanımıştır. Hiç şüphe yok 
ki bu dairede müdür, ötekinde memur öbür ta
rafta esnaf olduğu halde askere gitmemek arzusu 
ile Darülfünunun şubelerinde hayatlarını çürüten 
bir çok adamlar mevcuttur. Emelleri avukat olarak, 
doktor olarak, dişçi olarak bir an evvel çıkıp da 

memleketin ihtiyacı olan noktalarına koşmak değil
dir. İşte Darülfünunun bazan 2 000 bazan 3 000 ra-
kamiyle gösterilen talebe yekûnu arasında bunlar 
dahi değildir. 

Muhterem efendiler! Biliyorsunuz ki bu mesail 
çoktan beri Büyük Millet Meclisi koridorlarında, 
encümenlerinde görüşüldü, bu mesele Meclisinizin 
Maarif Encümeninde gitti, orada biraz evvel sizlere 
söylendiği gibi, müderris arkadaşlarımızın da iltihak 
ve iştirak ettiği heyetlerde konuşuldu. Burada söy
lenenlerden belki çok daha fazlası bütün teferrua-
tiyle ortaya döküldü ve çare arandı, ne yapalım? 
denildi. Muhtariyeti ilga veya muvakkaten tatil yol
ları çıkar yol olmadığı anlaşıldı? Uzun tetkikattan 
sonra, Necati Beyefendinin işaret ettiği ve nasılsa 
Encümen mazbata muharririnin bir şahsa ait bir tek 
lâkırdı halinde gösterdiği bir neticeye varılmıştır ki 
o netice aşağı yukarı Encümende ittifakla kabul edil
miş bir netice idi. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Hangi Encümen?.. 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY — Maarif En

cümeni, o neticeye nazaran Büyük Millet Meclisin
de Darülfünun bütçesi konuşulurken, o netice bu
raya gelecek ve belki Darülfünunun bütçesi içeri
sine ilâve edilecek idi. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Reis 
Beyefendi! Demin Yusuf Akçora Beyin takriri okun
duğu zaman Şükrü Bey, acaba burada mı idiler? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY — Burada idim. 
Temenni takriri denildi. Halbuki o temenni takriri 
değildi. O, karar halinde Meclisten çıkacaktı. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Te
menni değil efendim. 

SARAÇOĞLU SÜRÜ BEY — Ruşen Eşref Bey 
temenni takririnin mahiyetini herkesten iyi bilirler, 
çünkü bizzat Divanı Riyasette çalışıyorlar. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Te
menni takriri değil, Encümenin fikridir. Encümenin 
fikri Meclisin Heyeti Umumiyesince kabul edildik
ten sonra mabehüttatbik olur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ar
kadaşlar! Vardığımız netice şu idi : Dedi ki, bizim 
varlığımızda alim adamlar mevcuttur. Fakat Darül-
rünun Avrupai bir müessesedir. Darülfünunu adam 
edebilmek için ve bir an evvel Darülfünunun bu yola 
girebilmesi için bir arkadaşımızın da verdiği izahat 
ve tafsilâttan anlaşıldığına nazaran yegâne yapıla
cak şey her fakülteye 3 - 4 tane müderris getirmek 
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ve bunların bilhassa birer tanesinin az çok dünyaca 
tanınmış olmasını temin etmek ve Darülfünunun ni-
zamat, tamlimat, kavanin vesairesinin tatbikatını bu 
adamların eline bırakmak, muhtariyetten hiç bir 
şey lağvetmemek, imtiyazdan hiç bir şey almamak, 
fakat münhasıran müderris olarak bunları tanımak, 
bizim diğer mevcudumuzu da bunlara muavin veya 
muallim namı ve Darülfünun sakafi altında yine bu 
maaşla ipka etmek ve gelecek efendiler, şayet bun
ların arasında müderris olmaya lâyık kimseler gö
rürlerse ve peyderpey bu görme temadi ederse, on
ların içinden arkadaşları alarak müderris unvanı ver
meleri ve bu suretle memlekette ilmî nüfusu kuvvet
li olan bir Darülfünun tesis etmeleri idi. Çünkü ar
kadaşlar : Kani olmuş idik ki Avrupai olan bu Da
rülfünun meselesinde bizim gibi geri kalmış iki mil
let vardı. Bir arkadaşımızın - zannediyorum Yusuf 
Kemal Beyefendi idi - da işaret ettiği gibi bu iki 
memleketten birisi Japonya, diğeri Rusya idi. Japon
ya ve Rusya da tıpkı bizim gibi Darülfünun haya
tında geri kalmış iki memlekettir ve her ikisi de bi
raz evvel bulduğumuz şekli halle bir an evvel mü
racaat ettikleri için Avrupa Darülfünunlarıyle mü
sabaka edebilecek bir Darülfünunu memleketlerinde 
kurabilmişlerdir. 

Mütehassıslar için tahsisatın şu 3 - 5 maddelik 
Bütçe Kanunu içinde bulunup bulunmadığını tetkik 
etmek istedim. Belki rakamlar arasında vardır Gör
düm ki elli bin lira istenilmiş, o da otuz bin liraya 
indirilmiştir. Efendiler! Yapılacak, varılacak iş bu
dur. iki madde ilâve edelim o, otuz bin lirayj yüz 
bin lira yapalım. Bir an evvel Darülfünunumuzun 
ilmî yoldan hedefine doğru süratle gittiğini görmek 
isteriz. Bunu bu sene yaparsak mesaimiz bir sene 
daha teahhür edecek, bu sene yapmazsak gelecek se
ne, öbür sene behemahal yapacağız. Eğer bunu yap
mazsak Darülfünunumuzun Avrupai Darülfünun 
olacağına bendeniz ihtimal vermiyorum. 

VASIF BEY (Saruhan) — Şükrü Beyefendi! iki 
bin lira değil dokuz yüz on lira tutuyor hesap et
tim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Ki
fayet aleyhinde söyleyeceğim, müsaade buyurun : 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim! Vasıf 
Beyefendi rakamları dokuz yüz on lira söylediler. 

REtS — Efendim! Kifayet aleyhinde söylenmiş
tir. (Devam sesleri) 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendim! 
Kifayet aleyhinde söylendi ve reye konmadı. 

REtS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri var
dır. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Kifayeti 
reye koymadınız. Tuhaftır vallahi! 

REİS — Efendim! Hükümeti dinlemedikçe kifa
yeti müzakere takriri reye vaz edilemez. 

MAARİF VEKlLl HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Reis Beyefendi! Kifayeti müzakere hak
kındaki takriri reye koymadınız. Ağaoğlu Ahmet Bey
efendi söz almışlardır ve kendisinin fikirlerini dinle
mekte fayda vardır. Bunu bir defa reye kor musu
nuz efendim : 

REİS — Efendim! Söz Maarif Vekili beyefendi
nindir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHt BEY 
(istanbul) — Arkadaşlar! Darülfünunun bütçesi do-
layısıyle söz alan zevatın belli başlı nıkatı nazarını 
tespit etmeye çalıştım. Fakat itiraf edeyim ki, umu
mî mesailden maada, o kadar müteferrik, o kadar 
kırıntı mahiyette, maddelere temas edildi ki zanne
derim hepsine ayrı ayrı cevap vermek hususundaki 
arzuma rağmen, bir çoklarını atlamak ıztırarında ka
lacağım. Lütfen ihtar ederseniz o noktalara cevap 
vereceğim. 

Arkadaşlar! Millet Meclisinin muhtelif tezahü
rat halinde Darülfünun için, göstermiş olduğu alâka, 
mucibi istifade olmuştur. Evvelâ bunu kaydetmek is
terim. Belki derhatır buyurduğunuz takrirlerin ifade 
ettiği fikirler kabili münakaşadır. Hatta belki muh
tacı rettir. Fakat Darülfünun hakkında Millet Mec
lisinin gösterdiği şiddeti alâka bu müessesemizi ken
disi ile daha fazla meşgul etmiştir. 

Maarif Encümeniniz, Maarif Vekâletiniz Darül
fünunla her zamandan daha fazla meşgul olmuştur. 
Darülfünunun zaafları, kuvvetleri, ihtiyaçları, nokta 
nokta tetkik edilmiş ve bu tetkikler, Darülfünun me
selesi etrafında vuzuhu nazar peyda olmasına yar-
iım etmiştir. Bu itibarla Meclisin tezahürleri muci
bi teşekkürdür. 

Arkadaşlar! Mevcut Darülfünunuz, o kadar yakın 
bir zamanın mahsulüdür ki, zaaf ve kusur olarak ona 
atfedilen şeyler, birer zaruret halinde karşımıza çı
kıyor diye iddia edilebilir. Dünyanın belli başlı Da
rülfünunları, ne zamanlardan beri teessüs etmiştir. 
Onlar ne uzun asırların mahsulüdür. Bunu düşünür 
ve hakikat karşısında Tanzimattan beri, büyük Re
şit Paşa devrinden beri, Darülfünun vücuda getir
mek için, vukua gelen teşebbüsleri bu teşebbüslerin 
ne gibi mutlakiyet korkularıyle, istipdat mümanaat-
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Ianyfe muhat olduğunu unutmaz ve nihayet meşruti
yetten beri hakikaten bir Darülfünun tesisi için gös-
terüeıı samimî gayretlerin kısaca müddeti inkişafını 
da göz önünde tutarsanız sizin Darülfünunuz o ka
dar gençtir ki ve muhitin dar şeratinden o kadar mü
teessirdir İti bugün bulduğunuza aşağı yukarı bir za
ruret demek ihtiyaç halinde, lüzum halinde kalır. 

Arkadaşlar! Buna karar vermeliyiz : Acaba Da
rülfünununuzun talebe za'fı, mevzubahis olduğu za
man, bütün liselerinizin vaziyetini düşünmek icap et
mez mi? Liseleriniz mükemmel bir hale gelmeden, 
Darülfünunuzun mükemmel talebe bulacak mıdır? 
Darülfünunuzun müderrislerini, muallimlerini yetiş
tiren mektepleriniz mükemmel bir hale gelmeden, 
mükemmel muallim ve müderrisler bulmak mümkün 
müdür? Buna rağmen isimlerini bütün memleketin 
tanıdığı müderrislere malikiz. Bunlar hususî istidat
ların yardımıyle yetişmiş alimlerimizdir. Bütün mek
tepleriniz o mektep etrafındaki muhite karşı bir 
birine boşanan iki kap mahiyetindedir. Darülfünun 
memlekete boşanır ve memleketiniz Darülfünunun 
içine boşanır. Memleketiniz çok yüksek şeraiti ilmi-
yeya malik olmalıdır ki, Darülfünununuz çok mü
kemmel olsun. Darülfünununuz çok mükem
mel olduktan sonra, memleketinize çok mükemmel 
talebeler, mütehassıslar, müderrisler, meslek erbabı 
verecektir. Bu itibarla sizden istirham ediyorum, bü
tün bu münakaşat arasında büyük müessesimize pek 
çok müfit olacak esasları unutarak, bir çok tefer
ruat ortasında hakikî istikameti kaybetmeyelim, muh
taç olduğumuz vuzuhtan mahram kalmayalım. Da
rülfünunumuzun muhtaç olduğu ıslahat madde mad
de tespit edilebilmiştir. Maarif Encümeninizin mü-
zakeratı, Vekâletin tetkikatı ve Darülfünundan gelen 
mutahhasların verdiği izahat bir itilâfı tam halinde, 
Darülfünun neye muhtaçtır, neye müftekirdir, birer 
birer tespit edilmek imkânını bahsetmiştir. Eğer biz
ce bu zayıf noktalar malum olduktan sonra, şimdiki 
münakaşalımız içinde çok hususî tafsilâta dalmaz ve 
istikameti umumiyeyi kaybetmezsek, zannediyorum 
ki, faydalı müessir neticeler elde etmek mümkündür. 
Bir birini takip edecek seneler zarfında muntazaman 
mütemadiyen tekâmül eden bir Darülfünun elde 
etmek: elbette kabili temin bir şeydir. Darülfünunun 
zaafları tespit edilmiştir, dedim. Evet : Darülfünunun 
zaafları tespit edilebilmiştir. Bununla beraber, bir 
müşahade halinde arz ediyorum. Diğer müessesatı 
ilmiyenizin de zaafları tespit edilmiştir. Edilmemiş 
ise, edilmek iktiza eder. Selefi muhteremim Şükrü 
Beyefendiyi de dinledim, Darülfünun hakkında bü

yük bir hassasiyet gösterdiler. Elbet bu hassasiyetin 
yeri vardır ve bu muayyen bir manayı haizdir. Fa
kat ben Ankara'dan başlayarak Erzurum'a, Erzu
rum'dan Konya'ya, Konya'dan İzmir'e, İzmir'den 
Adana'ya kadar bütün liseleri görmüş, orta mek
tepleri, muallim mekteplerini tetkik, etmiş, tanımış 
bir arkadaşınızım. Bunları görmüş ve tanımış bir ar
kadaşınız sıfatiyle arz edeyim ki; memleketin muhte
lif köşelerinde vücuda getirdiğiniz bu ilim müessese
leri şimdiki vaziyette kaldıkça, Avrupa'dan getire
ceğiniz müderrislerin ifa edecekleri hizmet de belki 
ilk anda, onlara raptettiğiniz ümit kadar büyük ve 
şamil olmayacaktır. Burada ben bir kız lisesi bul
dum, emin olunuz bu kız lisesine götürüp bir demir 
parçası bırakınız, bir ay sonra onu pas olarak alır
sınız. Bu mektebin sıhhî vaziyeti o kadar kifayetsiz
dir ki tasvirinde müşkülât çektiğimi arz edebilirim. 
Sonra heyeti talimiyesinde çok zayıf unsurlar vardır. 
Sonra muhterem Mebus efendiler : Vekâlet binası
nın yanında bir sultanî buldum (lise sesleri). Evet 
bir lise, belki sizi fazla müteessir ederim diye olduğu 
gibi anlatmaktan kendimi menedeceğim. Bu lise de, 
ta içinden ta kökünden tadil ve ıslah edilmeye muh
taç bir halde idi. O halde biz bütün bir memleketin 
ilim mürşidi vazifesini görecek Darülfünunumuzu 
mütalâa ettiğimiz zaman müfrit temennilere, müfrit 
hayallere katılmaktan uzak kalmalıyız. Her şeyin me
sulü sanki orası imiş gibi, bütün hatalar yalnız ora
da temerküz etmiş de diğer her taraf kusursuz imiş 
gibi bir lisan kullanırsak, zannediyorum ki, hepimi
zin takviye ve ısah etmek istediğimiz bu müessese 
mensupları içinde şevk ve gayret yerine derin bir in
kisar vücuda getirmiş oluruz. 

Hatırlıyorum, muhterem mebuslarımızdan biri : 
«biz burada İstiklâl mücadelesi yaparken Darülfünun 
orada oturuyordu» dediler. 

Hayır arkadaşlar : Hayır, asla : Siz İstiklâl mü
cadelesi yaparken, Darülfünununuz da İstiklâl müca
delesine : Sizin aranızda, sizin saflarınızda, size gön
derdiği mezunlariyle mensuplariyle ve can, başla işti
rak etti. 

Muhterem arkadaşlar : Bendeniz de Darülfünunun 
naçiz hadimleri arasında bulundum. Burada söz söy
leyenlerden birisi, yani Hakkı Tarık beyefendi, Da
rülfünunumuzun bir şubesinden, Hukuk medresese-
mizden yetişmiş, kendisini yetiştiren şube için mucibi 
memnuniyet ve mucibi iftihar olacak bir zattır. Sonra 
Darülfünununuzun size gönderdiği zevat arasında o 
kadar kıymetlilere tesaadüf ettiniz ki memleketin en 
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belli başlı işlerini onlara tevdi ettiniz. O Darülfünun
dur ki bugün Sıhhiye Vekiliniz olan Refik beyi size 
verdi. Onun müderrislerinden birini meselâ doktor 
Adnan beyi Millet Meclisinize reis yaptınız Dahiliye 
Vekili yaptınız Sıhhiye Vekili yaptınız. Hukuk Müd-
derrisi olan Yusuf Kemal beyi Adliye Vekili yaptınız, 
Hariciye Vekili yaptınız. Türk milletinin haklan mev
zubahis olan davalarda murahhasınızdı. Misâllerimi 
daha çok taaddüt ettirebilirim. Meclis azası arasında 
doktorlar, hukuk mütehassısları, muharrirler, mual
limler hangi müessesenin mezunudurlar, mensubudur
lar? Darülfünunu çok düşürmek korkuyorum ki Mec
lis için de büyük bir zaaf teşkil edecek. Çünkü içi
mizde büyük nisbette Darülfünunlu var. Darülfünunu
nuzun mezunları ve mensupları İstiklâl mücadelesin
de, yalnız burada değil her tarafta vatanî vazifelerini 
tamamiyle ifa ettiler. Bunu unutmamak, gözden uzak 
tutmak bir vazifedir. İtiraf ediyorum, sarahatle kay
dediyorum. Darülfünununuz bir çok noktalarda tak
viye edilmeye muhtaçtır. Ne yazık ki bir çok buhran
lar geçiren, bir çok felâketler idrak eden, ve nihayet 
kınla kınla, parçalana parçalana, kanaya kanaya, ni
hayetsiz harabelerle, muhat olan bir memleketin üs
tünde Darüfünununuz da bu yaralardan, bu harabiler-
den, felâketlerden müteessir olan, zarar gören bir 
müessesenizdir. Aziz bir müessesenizdir. Darülfünunu 
ıslah etmek, takviye etmek, onu mükemmel bir hale 
getirmek elbette Büyük Millet Meclisinin bir çok 
tezahürlerle bize göstermiş olduğu bir arzudur. Bu 
is'af edilecek tatmin edilecektir. Yalnız ne yapmak 
lâzımdır? Bunu tayin etmeli. Ben Darülfünunun kısa 
bir müddet hizmetinde bulunmuş bir adam sıfatiyle 
değil, memleketin bütün müessesatı ilmiyesini yine bu 
memleket için millî bir şeref meselesi telâkki eden bir 
Türk sıfatiyle diyorum ki bu bahse bir çok şahsi me
seleler karıştırmak doğru değildir. Filân reis hata yap
mıştır, falan müderris belki kabili tecviz olmayan bir 
nüsha neşretmiştir, bunları kabul ediyorum. Fakat 
efendiler : Bir müessese ki içinde bizim için hakikaten 
mucibi iftihar olan birtakım zevatı ihtiva eder, ben 
onların isimlerini muhabbetle birer birer zikretmek 
isterdim. Bunlardan yalnız bir tanesi bir müessese 
içinde mevcut olsa, o müesseyi hep birden koruya
rak konuşmak icap etmez mi? Onların yalnız bir ta
nesi çok tedbirli konuşmaya bir sebebi kâfi teşkil et
mez mi? Meselâ Besim Ömer Paşa gibi muhterem 
bir doktoru ele alıyorum. O, bütün hayatını ilme vak
fetmiş, memlekete binlerce irfan sahibi genç yetiştir
miş, feyiz tevzi etmiş bir zattır. Başının resmini çıkart-
sanız, medenî dünyanın matbuatında neşretseniz her 

gören der ki mutlaka bu baş, bir âlim başıdır. Düşüne 
düşüne, mücadele ede ede, mücahede ede ede kemale 
ermiş bir zekâdır, bir ilimdir. Müessesenizin muhtelif 
şubelerini alınız. Göreceksiniz ki her şubenin içerisin
de öyle müderrisleriniz vardır ki bu memleket için 
her biri ayrı bir kuvvettir. Onlar, hörmete lâyıktır, 
onları bağrında toplayan müessese hürmete lâyıktır. 
Evet : Bunların yanında zayıf olanlar da vardır. Bunla
rı teçhiz etmek lâzım gelir. Orada müderrislik unva
nına lâyık olmayanlar da vardır. Mümkün olursa is
tihkak edilmeden alınmış olan müderrisliği o yük
sek, en yüksek ilim payesini bunlardan geri almak lâ
zımdır. (Bravo seleri.) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bizim de is
tediğimiz bu : 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ta ki 
arkadaşlar : İstihkak ile müderris olanlar, atlama ta
rikiyle birden bire müderris olanların yanında ilmî 
şereflerini tehlikeye uğramış görmesinler. Bu bir lü
zumdur ve bu, aşağı yukarı kabili temindir diye düşü
nüyorum. Şimdi bütün bu umumî müşahedelerden 
maddî, muayyen, sarih bir sahaya geçelim : 

Ne istiyorsunuz? Memleketimizde bütün ilim ve 
ihtisas nisbetlerini Darülfünundan alacağımız kuvvet
le muvaffakiyete erdirmek, ümitlerimize ve arzuları
mıza dahil olduğu için ıslahat yapacağız. 

Bu ıslahat hangileridir? Zaafları tesbit ettik de
dim. İslahat çareleri ise elimizdedir, bunları aşağı 
yukarı tayin etmek mümkündür. Arkadaşlar : Biliyor
sunuz memleketin maarifi itibariyle Millet Meclisi va
si ve doğru bir müşahedeye malik olmak için kendi 
kendine demelidir ki Türkiye Tedrisatı, Türkiye Maa
rifi baştan başa, iptidaiden, taliden âliye kadar gideril
mek lâzım gelen zaaflarla müteessirdir, muztariptir. 
Bunu bir defa kaydetmek lâzımdır. (Doğru sesleri.) 
Maarif Vekâletiniz, ucu Darüfünuna dokunan bütün 
derecatı tahsili ıslah ile mükelleftir. İyi talebe yetiş
tirmeliyiz, manen ve maddeten inzibatı temin etmeliyiz. 
Bir de Darülfünunumuza asker kaçakçılığı için girmiş 
olan bir genç, nizamnameye konacak bir tek madde 
ile kapıların kendisine kapalı olduğunu görmelidir. 
Derslere devam sıkı bir müşahede altına alındımı, bir 
talebe senede kaç defa dersine geliyor ve bu ne miktar
da olursa kâfidir, bunun derecesi tesbit edildimi Da
rülfünuna yalnız ismini yazdırarak asker kaçakçılığı 
için gelmiş olanlar, bu müessesenin kapılarını kendi 
yüzlerine karşı kapanmış bulurlar. (Bravo sesleri.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu çok güzel. 
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MAARİF VEKÎLÎ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(Devamla) — Arkadaşlar : İkincisi bazı müderrisle
rin - meselâ muhterem arkadaşım Tarık beyin temas 
ettikleri noktalardan birini alıyorum. Hepsini mevzu
bahis etmek maalesef mümkün değildir - ilmî kifayet
sizliği mevzubahistir. Meselâ, matbuatımızın 23, 25, 
hatasını yakaladığı kimseler varmış. Bu elim bir şey
dir. Darüfünun müderrisi unvanını taşıyan bir zatın 
23, 25 hatasını bir gazete yakalamış ve bu neşredil
miş, bir müessese için ağır bir ziyandır. Bu müderris 
kimdir? Size izah edeyim. Bu mesele doğrudan doğ
ruya müderris unvanının suiistimalinden başka bir 
şey değildir. İzahatımı dinledikten sonra bunu takdir 
buyuracaksınız. Gazetelerin feci hatalarından bahset
tiği müderris doğrudan doğruya lisan tedrisatına 
memur olan bir muallimdir. Almancadan bir bahsi 
tercüme ederken hatalar yapmış, fakat soruyorum : 
Dünyanın neresinde Almanca okutmak için getirilen 
bir zata, Fransızca tedrisatına memur edilen bir lisan 
hacosına müderris unvanı verilir hatta oradadır. 
Unvanları ibzal etmenin günahını koskoca bir mües
sese çekiyor. (Tamam sesleri.) O zat sadece lisan ho
casıdır. Bu vazife ise biraz meleke ve biraz usul me
selesidir. Böyle kimseleri almışlar, Fransızca, Alman
ca lisan tedrisatına mukabil onlara müderris ismini 
vermişlerdir. Darülfünunumuzun uğradığı darbe bun
dan tahassül etmiştir. Arkadaşlar : Darülfünununuzda 
çok kıymetli müderrislerin mevcudiyetini arzu edi
yorsunuz değil mi? Bu kısmen mevcuttur, kısmı mü
tebaki ise kabili istihsaldir. Kemali teşekkürle, kemali 
mintfetle kendi şahsi üstatlarım diye tanıdığım bir 
takım zevat vardır ki hizmetleri büyüktür. Hatıraları 
bizim için kutsidir. Meselâ Edebiyat şubesini alıyo
rum. En çok tahtie edilen bir medresemizdir. Necip 
Asım bey gibi ihtiyar yaşa vasıl olmuş, kitap üzerin
de gözlerini kaybetmek tehlikesine maruz kalmış bir 
müderrisimiz vardır. Türk memleketinde milliyetin 
ilk mübaşiri, ilk peygamberlerinden biri olan bir üs
tattır. Türk tarihini ilk evvel o yazmıştır. (Tebcil ede
riz sesleri.) Böyle muhterem zevat medreselerimizin 
içinde bir iki değil, beşer onar mevcuttur. Fakat bun
larla iktifa etmek istemiyoruz. İstiyoruz ki Darüfünu-
numuz muhtaç olduğumuz irşadı ilmiyi ve mesaii har-. 
siyi bu millete ihtiyaç nisbetinde temin etsin. 

Efendiler : Emin olabilirsiniz ki hatırdan çıkarıl
mak, ihmal edilmek hata olan büyük bir unsur var
dır : Zaman unsuru. Bulgar milleti, Oksfort Darülfü
nunu gibi bir Darülfünunu yapmayı tehayyül ede
mez. Oksfort Darülfünunu 7 : 8 yüz senelik medre-
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selere malik olan İngiliz tarihinin ve İngiliz medeni
yetinin muazzam bir eseridir ve bu zamanın mahsû
lüdür. Eğer biz de Süleymaniye medresemiz gibi, 
Fatih medresemiz gibi Türk vatanının eski medrese
lerinin zamanın ihtiyaçlarına, ilmin inkişaflarına göre 
istihale ettirmesini bilseydik bu gün Türk milleti ke
mali iftiharla, dört buçuk asırdan, beş asırdan beri 
Darülfünunumuz vardır diye iddia etmek şeref ve 
iftiharından mahrum kalmazdı. Seneler Darülfünunu
nuzun lehine ikai tesir edecektir. Yalnız yolumuzu çi
zelim ve yeni tereddütlere kapılmadan yürüyelim. Da
rülfünununuzun maddî teşkilâtı, tesisatı, müderris
lerin ve talebenin muhtaç olduğu vesaiti ihzar ede
cek bir kiyfayette değildir. Müsaadenizle Darülfünun 
bütçenizin 723 bin liraya istinat ettiğini bir defa da
ha hatırlatacağım ve size misafiriniz olan Amerikalı
ların kurduğu bir mektebin, Amerikan kollejinin büt
çesinin de, müdüründen doğrudan doğruya, şahsen 
aldığım malumata nazaran altı yüz elli bin lira radde
sinde olduğunu ilâve edeceğim. Bir tek kollej altı yüz 
elli bin liralık bir bütçe, Darülfünununuzun beş med
rese ve. on altı on yedi müteferri darülmesai, kütüp
hane vesaire yedi yüz küsur bin lira, buna ne dersi
niz? Müesseselerin inkişafında para vê  vesaitin ihmal 
edilmesi, mutlaka ağır ötenen yaman bir unsurdur. 
Bu, zaman gibi nakabili ihmaldir. Bana diyeceksiniz 
ki o, Amerikan milletinin servetinden doğmuş bir 
müessesedir. Amerika zenginleri Amerika kollej gibi 
bir mektep yapar. Türk milletinin fakride Darülfünu
na ancak bu kadar verebilir. Lütfen beni işitiniz. Sö
züm hatırınızda kalsın. Bütün Darülfünun münakaşa-
tı ve alelumum Maarif münakaşatı esnasında icap et
tikçe ben karşınıza geleceğim, şu sözü söyleyeceğim : 
Adet üzerinde tasarruf edebilirsiniz, nevi üzerinde ta
sarruf edemezsiniz. Bir tek Darülfünun yaparsınız, fa
kat en mükemmel olarak yaparsınız. 

Türk milletinin, fakri 10 tane dretnot almayı men 
eder. Fakat günün birinde dretnot almak isterseniz 
Türk milleti fakir diye tenekeden yapacağız dermişi
niz? Nevi üzerinde tasarruf olmaz? Adet üzerinde 
tasarruf olur Darülfünununuz kütüphanelere muhtaçtır. 
Darülfünununuz kemali şükranla arz edeyim ki bir 
çok noktalarda mütekâmil bir vaziyettedir. Ben ora
da bulunduğum vakit kendim için muhtaç olduğum ki
tapları aylığımdan artırdığım paralarla satın alıyor
dum. Muhterem arkadaşlarım diğer rmüdderrisler ay
nı vaziyette idi. Darülfünunun işe yaramaz ufacık bir 
kütüphanesi vardı. Darülfünun hakkında gösterdiğiniz 
müsaadadatın neticesi olarak bu gün bu müesese 200 
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bin ciltden mürekkep olan bir kütüphaneye malik
tir. Yani bu gün müdderrisleriniz ve orada tahsil eden 
gençleriniz kitap aradığı vakit elinin altında mükem
mel kütüphane bulabilir. Bütçe tetkik edildiği vakit 
göreceksiniz ki Avrupa'dan müdderrislerin gelmesi 
mevzubahistir, Hikmet darülmesaisi için ayrılmış olan 
para yarıya indirildiği zaman Avrupa'dan gelen müd-
derris ne yapabilir? Hikmet, nazariyata istinat ede
rek tahsil edilmez, hayale hitap edilmez, Fizik doğru
dan doğruya âlâta istinat eden, göze hitap eden bir 
derstir. Fakat bazı aletlerimiz vardır, bazı aletlerimiz 
yoktur. Bu şeriat altında o müdderrisin ifayı vazife 
etmesine ve ondan beklediğiniz feyizlerin istihsaline 
ihtimal varmıdır? O halde arkadaşlar, ıslah ve tak
viye mevzubahis olduğu vakit, müderrislerinizin 
muvafakiyeti noktai nazarından, bu vesaitin de had
di ." ifâyede olması şarttır. Başka bir şart daha var. 
Arkadaşlar rica ederim, bunu da ehemiyetine göre 
nazarı dikkate alınız. Darülfünun muallim ve müd
errisleriniz bugüne kadar aldıkları maaş ile eğer ha
riçte maişet ararhasaydılar, yarı açlığa mahkûm de
ğimliydiler? Seksen, doksan, azamî yüz yirmi lira ile 
bir müderrisinizin geçinmesine, ilme vakfı hayat et
mesine ve zihnini maişet endişelerinden kurtarmasına 
imkân var mıdır? 

Bunun için de bir miktar zam koyduk. Şunu arz 
edeyim ki Muvazenei Maliye Encümeniniz bu nok
tada hayırhahlıklarını gösterdi. Fakat Necip Asım bey 
gibi bütün ömrünü tedrisata vakfetmiş, bu memlekette 
millî şuurun kutuplarından olan bir zata ne verdik? O 
parayı kendimiz için ayırsak kâfi görürmüyüz? Aile 
sahibiyiz, evimiz vardır ve bize mukabil onun vaziye
ti, aynı istikâmeti muhafaza etmek üzere, 30 : 35 se
neden beri. Mektebi Harbiyeden başlayarak Darülfü-
nununumuza kadar aynı bahis üzerinde milletin ço
cuklarına mütemadiyen aynı aşkı, aynı gayeyi tel
kin etmek olmuştur. Ona 150 : 160 lira veriyoruz. 
Terfih ettik mi? Maişet endişelerinden kurtardık mı? 
O halde Darülfünun müderrisini düşündüğünüz va
kit, ondan bir çok şeyler istediğiniz vakit o karşınıza 
gelse ve dese ki «Beyefendiler : Şimdiye kadar bize 
kaç para verdiniz? Verdiğiniz para bize kâfimi idi? 
Sağda solda seksen yere baş vurarak ekmeğimizi 
arıyor, bir taraftan da çocuklarınızın tedrisiyle uğra
şıyoruz. Daha ne istiyorsunuz» buna ne cevap vere
ceğiz? O halde aylık noktai nazarından vaziyeti ıs
lah etmeye lüzum vardır. Avrupa müderrislerinin 
davetine dair bazı mütalâat geçti. Avrupa'dan birta
kım müderrisler gelmesi arzusunda Darülfünun ve 

vekâlet müttefiktir. Bu müdderrislerin gelmesi mat
luptur. Nasıl ki vaktiyle de hariçten müderrisler da
vet etmişti. Bir zamanlar Fransızları davet ettik. Ba
zı mekteplerimizde Fransızlar büyük bir yer tuttu. 
Bir zaman siyasî istikâmetten mülhem olarak takım, 
takım Alman müderrisleri getirdik aralarında Mösyö 
(Gize) gibi cidden kıymetli âlimler vardı. Fakat hep
si için bu sitayişi söylemekte mazurum. Hatta bir ka
çı ne yapacağını bilmeyen şaşkınlar vaziyetinde idi. 
Yalnız siyaset için gelmişlerdi. Bunlar bir müddet çalış
tılar. Siyasî bir felâket geldi, bunların hepsini birden 
aldı götürdü. Darülfünun kendi adamlanyle baş başa 
kaldı. Darülfünuna ecnebi müderrisler daveti bazı 
bahisler için tamamen varittir. Fakat bir kısım bahis
ler vardır onlar için ecnebi müdderrisler getirmek mu
haldir. Bu bahislerde Avrupalı müderrisin yalnız usu
lünden istifade edebiliriz. 

O halde Şükrü beyefendinin çok haklı olarak söy
ledikleri gibi bu iş için 30 bin lira kadar cüzî bir pa
ra kalmıştır. Bununla ne gelir? Kâmil kıymeti ilmiyesi 
bulunan bir adamı davet edersek, kendi müderrisleri
mize verdiğimiz para ile bunun gelip çalışması müm
kün değildir. Eğer bunlara çok para verecek olursak 
bütçede tenzilâttan sonra kalan miktar kifayet etmez. 
Demek ki karşımıza yine para meselesi çıkıyor. Bu
nu temin etmek icap edecektir. Mamafih arz ediyorum. 
Müderris daveti hususunda Maarif Vekâleti noktai na
zarı sabık Maarif Vekilleriyle ve söz alan bir çok ze
vat ile müttehittir. Arkadaşlar: Şu noktayı sarahatle 
arz etmek isterim. Millet Meclisinin bir emrini infaz 
etmeyi kendim için vazife bilirim. Darülfünuna fakir 
Türk milletinin bütçesinden ayırarak verdiğimiz para
nın azamî surette müessir ve müsmir olabilmesi için 
İcap eden bütün tedabiri almak Maarif Vekâletinizin 
sizden aldığı ilham ile deruhde ettiği bir vazifedir 

(bravo sesleri). Umumî olarak mülâhazatımı arz et
tim. Bunlara taşıdığım bir ümidin ifadesini ilâve et
mek isterim: Darülfünun ara stra acı tenkitlere maruz 
olsa da, bendenizin kanaatim bu merkezdedir ki; bü
tün aksamı bir kül halinde alınırsa Darülfünunumuz 
inkişaf halindedir. Muntazaman derslerine devam et
meyen müderrisler, asker kaçakçılığı için girmiş bazı 
talebe, kifayetsiz bazı neşriyat, bütün bunlar vardır. 
Darülfünunun heyeti mecmuası müterakkidir, tnkişaf 
halindedir. 

Şimdi arkadaşlar: Meselâ Muhtar bey parktan şi
kâyet ettiler. Dediler ki; Darülfünun Emaneti park 
yapıyormuş. Darüfünün Emaneti park yapıyorsa ben
deniz buna ancak teşekkür etmek lüzumunu hissedi-

— 282 — 



İ : 107 20 . 4 . 1341 C : 3 

yorum. Size, parkın nasıl yapıldığına dair malumat ve
reyim. Ziraat Mektebi çamları hediye olarak veriyor, 
Şehremaneti bahçivanları ücretsiz olarak gönderiyor. 
Istanbulda bir Darülfünun vardır. Onun güzelleşme
sinde Şehremaneti kendini menfaattar görüyor. Da
rülfünunun bütçesinde bir iki bahçıvan maaşı var, 
Emanet, medeni dünyanın her tarafında yapıldığı gi
bi, Darülfünunun bahçesine bir iki ağaç diktiriyor. Bi
raz tarh yaptırıyor, biraz güzellik vücude getiriyor. 
Zannediyorum ki bunda sebebi tahtie olacak bir şey 
yoktur. Eğer saat bu kadar gecikmemiş olsaydı Türk 
tarihinin büyük devirlerinde ve cihan tarihinde mevki 
tutmuş bütün büyük milletler de aynı noktaya nasıl 
ehemmiyet vermişlerdir, bir çok misallerle arz eder
dim. Güzelliği arayan adama itap etmeyiniz. Ruh için
de güzellik arzusu, asaletin ve yüksekliğin bir ifadesi
dir. Gittiği yerde güzellik aramayan adamlar terbiye 
itibariyle, idrak itibariyle nakıs adamlardır. Süleyma-
niyenizle, tarihinizin en muhteşem devirlerinden biri
ne delâlet eden Süleymaniyenizle Süieymaniyenizin et
rafındaki zavallı mahalle arasında bir mukayese ya
parsanız kendi kendinize diyeceksiniz ki bu mahalle
nin gösterdiği fark ile müthiş bir servete delâlet eden 
bu Süleymaniye arasında bir ahenk ve itilâf yoktur. O 

Süleymaniyeyi yaptıranlar, o Süleymaniyenin güzelliği
ni arayanlar ve iddia edenler, Onu yükseltenlerle Sul
tan Süleymanı Kanunî azametini, kudretini vücude 
getirmiş olan adamlardır. Yani kalplerinde güzellik 
için hassasiyet ve incizap olan adamlardır (çok güzel 
sesleri). 

Arkadaşlar: Park ucuz olmuştur. Ben bu husustan 
dolayı Darülfünun Eminine müteşekkirim. İkincisi 
Bir kalorifer meselesidir. Kırıntı dediğim meseleler 
bunlardır. Muhterem Muhtar beyefendi dediler ki; 
bunlar için yedi bin lira sarfedilmiş, eski Harbiye Neza
reti olan binadan Darülfünun Emininin binasına bo
ru uzatmışlar ve kalorifer tesisatı yapılmış ve bu, yedi 
bin liraya mal olmuştur. Derhal itiraf ederim ki; altı 
bin lirayamı yedi bin liraya mı mal olmuş bilmiyorum. 
hatta bu kalorifer hakikaten yapılmış mı onu,da bilmi
yorum. Muhtar beyefendi adetler üzerinde hata yap
tıkları için çok ümit ederim ki bu defa da hatalı ol
masınlar. Yalnız bir şey sormak isterim; tercih buyu
rur mu idiniz. Darülfünununuzun bir kısmında haki
katen abidevî bir kıymeti olan bir binanın, mimarî ya 
digâr addedebileceğiniz bir binanın pencerelerinde, -
burada bir çoklarını gördüğünüz gibi - soba borula
rı, teneke boruları uzatsınlar ve bunların boyası aksın 
ve güzel bir cepheyi berbat etsin, her sene tekerrür 

eden bu masraf, bu harabî ve çirkinlik bir defada ya 
pılan temiz ve güzel ve devamlı bir tesisat masrafına 
müreccah mıdır? Eski Harbiye Nezareti binası dahi
lindeki kaloriferin tesisatı esasen mevcut idi. Bunu kal
dırmak istedi. Müdafaaî Milliye Vekâleti ile Emanet 
arasında muhaberat oldu. Nihayet Darülfünununuz 
parasını ödemek üzere kalorifer tesisatını muhafaza 
etti. Şimdi buradan bir boru uzatmışlar, methaldeki 
iki binada tesisat vücuda getirmişler. Bundan müşte-
kimiyiz, Beyazıt Meydanına teneke borular çıksın ve 
binayı berbat etsin ister misiniz? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Teneke boruyu ne
reden çıkardın? Bir baca çıkarılsa nasıl olur? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — O da 
masraftır. Odalara ayrı ayrı bacalar yapmak daha az 
masraflı mı olur? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Her oda nerede 
efendim: Bir odadır. Beş yüz elli metreden boru ile 
kalorifer yapmak kaça mal olur? Ben teneke boruda sı 
bahsetmedim. Baca yapılırdı. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(Devamla) — Beyefendi: Masrafsız bacaların nasıl in

şa edildiğini bilmiyorum. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir tek odadır. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(Devamla) — Methaldeki köşklerde bir oda değil bir
kaç oda vardır. Arkadaşlar: Böyle bir çok itirazlar 
kaydettim. Mektep hadiseleri, Darülfünun Emininin 
nutukları tabiiyat şubesi, Meclisi Müderrisin Reisi 
Hüsnü Hamit beyin çıkardığı bir nüsha. Ne arzu edi
yorsunuz? Bunlar hatamıdır diyeyim istiyorsunuz? 
Evet hatadır. Fakat Meclisi Âli tasvip buyurur mu? 
Her müderrisi burada istizaha çekilmiş bir vekil gibi 
uzun uzadıya şahsen tenkit edelim. Nihayet hakkında 
Meclisçe azil kararı mı alacaksınız? Bu hata olarak ya
pılan şeyler aksülameller tevlit eder. Hata addedilen 
her harekete karşı azmî şikâyet oldu ve bu hataların 
ademi tekerrürü temin edilemiyeceğine dair bir ema
re varmıdır? Bunlar tekerrür etmez (âmin sesleri) Ar
kadaşlar: Darülfünun şubeleri arasında hepimizin ta
rihî büyük hizmetlerini bildiğimiz Tıbbiyemiz, bir za
mandan beri bir buhran geçiriyor. Tıbbiyenin nakli 
meselesi umumî bir mesele halini aldı ve bir çok ha
tipler sordular ki Maarif Vekâleti bu hususa dair ne 
düşünüyor. Maarif Vekâletinin ne düşündüğünü arz 
ediyorum. Maarif Vekâleti çok sarih olarak bunu dü
şünüyor. Tıbbiyenin başında bulunanların bir çokları
nı hepimiz ayrı ayrı tanıdığımız gibi memleketde tanı
yor, bunları hariç de tanıyor. Bu heyeti müderrisin 
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nakli elzem addediyor. Bu heyeti müderrisine ya iti
madınız vardır, ya yoktur. Heyeti Vekile bu mesele
yi müzakere etti. Meclisi Müderrisine itimat etmeli 
dedi. Bir heyeti siyasiye toplanmış bu meseleyi tetkik 
ediyor. Nafiaa Vekili bu işi bilmez. Ticaret Vekili bil
mez, Adliye Vekili bilmez, Müdafaai Milliye Vekili 
bilmez; o halde ait olduğu Vekâletler tetkik etsinler. 

FERİDUN FİKRl BEY (Dersim) — idarî iştir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(Devamla) — Biz bu işi gidip yerinde tetkik etmeli
yiz. Yahut tetkik ettirmeliyiz. Heyeti Vekile müzake-
ratnnın sonunda dedi ki, biz Meclisi Müderrisinin Ver
diği karan nakzetmek için kendimizde bir salâhiyet gö
remiyoruz. 

O halde bütün Millet Meclisi nasıl bu mesele hak
kında bir karar alır? Belki encümenimizde doğrudan 
doğruya alâkadar beş on doktor arkadaşımız var. Bel
ki bir kaç zat daha, fakat bütün mebuslar Tıbbiye 
karşıya geçmelimi geçmemelimi? İcap ettiği kadar 
tetkik etmişler midir? Maarif Vekâleti Millet Mecli
sinden bir istirhamda bulunuyor. Alâkadar iki vekâle
tiniz vardır. Sıhhiye Vekâleti ile Maarif Vekâletiniz bir 
de vazifedar bir Meclisi Müderrisin vardır ve bir di
van vardır. Belki de tenevvür noktai nazarından 
fikirlerini dinlemekte menfaat olan bazı zevat vardır. 
Müsaade buyurunuz, Sıhhiye ve Maarif Vekâletiniz 
icap edenlerle bu işi iyi bilenlerle istişare ettikten son
ra naklin lehine veya aleyhine bir karar alsın. Tasav
vur buyurunuz, dünyanın neresinde bir Millet Mecli
si toplanır da bir mektep yerini değiştirsinmi, değiş-

tirmesinmi diye bir mıizakarat açar. Tıbbiye yerinde 
kalsın derseniz müderrislere, size inanmıyoruz, siz kâr 
için kendi muayenehanelerinizi işletmek için, hususî 
menfaat için, bu mektebi izrar ediyorsunuz manası 
çıkmazmı? O halde bunları atmak yerine başkalarını 
getirmek lâzımdır. Bir de rica ediyorum, Sıhhiye Ve
kiliniz de doktor olmak, Sıhhiye Vekiliniz olmak do-
layısiyle mektebin yetiştirdiği bir mütehassıs olmak 
dolayısiyle bu işe en yakından vâkıftır ve alâkadar
dır. Bir defa da kendisini dinleyiniz. Belki bütün sual
lere cevap vermedim. Vaktin geciktiğini nazarı dik
kate alıyorum. Yarın müzakereye devam edeceğiz ve 
icap edecektir, sırası gelecektir. O noktalar hakkında 
da arzı cevap edeceğim. Bu gece bu kadarla iktifa edi
yorum. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri var: 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 
ederim. 

Aydın 
Mithat 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Usul hakkın
da bir söz veriniz. 

REİS — Usul hakkında söz veremem. Çünkü leh 
ve aleyhinde söz söylenmiştir. Kifayeti müzakereyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın: Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın: Kifayeti Müzakere takriri kabul 
edilmemiştir. Yarın saat ikide içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 12,5 
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Ankara ve Diyarbekir İstiklâl Mahkemeleri müddetlerinin daha altı ay temdidi hakkındaki kararm neticei 
ârâsı 

(Temdit kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 287 

Reye iştirak edenler : 149 

Kabul edenler : 130 

Reddedenler : 17 

Müstenkifler : 2 

Münhaller : O 

(Kabul e 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef, 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

; Münir B. 
DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZlZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

denler) 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

IZMlR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

Ali B. 
RİZE 

Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Vasıf B. 

SİIRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B, 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tun ah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Nurettin Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa Besim B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Kâmil B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KOCAELİ 
Ahmet Şükrü B. 
Mustafa B. 

MERSİN 

ORDU 
Faik B. 

SİVAS 
Halis Turgut 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 
Raif Ef. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

»• • •« 
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Ankara İstiklâl Mahkemesine de idam salâhiyeti verilmesine dair kararın netice! lirası 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay Ö. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

(Salâhiyet kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 287 

Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler : 1 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

Münhatler : 

49 

30 

18 

1 

0 

(Kabul edenler) 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfı B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ı ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 

Hafız Şahin E İ 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. • 
Osmanzade Hamdi B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 

1 Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KARS • 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KİKŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâ^ım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 
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MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Nurettin Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
ihsan B. 

Halid B. 
ORDU 

Recai B. 

RtZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Vasıf B. 

SÎİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 

(Reddedenler) 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 

KARAHISARI SAHİP 
Kâmil B. 

KASTAMONU 
HaJit B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KOCAELİ 
Ahmet Şükrü B. 
Mustafa B. 

(Müstenkif) 

ERZUI IUM 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

SlVAS 
Halis Turgut 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B, 

Raif Ef. 
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Sıra 
numarası Kıtası Rütbesi 

1 Bornova ahzı askerlik 
şubesinden İhtiyat zabit vekili 

2 K 3 Y 61 T 1 Kİ Milis M. Sani 

İSTİKLÂL HARBİ MALÛL ZABİTAN BE 
NUMARASI 

Esami 

Mustafa Cemal Efendi bin Ahmet 
llyas Fahri Efendi bin Osman 

3 F 1 Süvari 16 Akıncı 
müfrezesi Milis M. Sani Nevzat Bin Ahmet 

4 F 57 Y 37 T 2 K 7 İhtiyat M. Sani Raşit Bin Hacı Osman 

Tekaüt dereceleri 
MUVAZENE 

Derece 1 6 Yekûn 
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ŞltfÇÎ MÜKAFATI NAKDÎYE DEFTERÎ 

Sicil ve Tekaüt Mükâfat 
kayıt numarası derecesi derecesi 

Teşhisi 
marazi 

21 040 
U4 

2 Sağ ayağı kasabasınden betr 
3 Cerhai naaiyei nafizei sadır- ve cerhai asabı mutavas

sıt kısmii unk neticesi istimalei asabi zendi ve asabı 
mutavassıt 

10 422 

Cerhai nariye neticesi mafsalı mırfalti eyseri adudun 
nihayeti süfliyesi kesri mütefettite duçar, nim iltisak 
adutta iki buçuk saitte üç s. dumur 
Sağ azmi kitiften duhul eden mecmi hüfrei adudiye 
asabi kâberi sahasında harabiyeti duçar adutta iki 
saitte 3,5 sı dumur 

Mükafat dereceleri 

Derece 1 Yekûa 

1 3 4 



Sıra 
No: 

1 

2 

3 

4 
"T ' 

5 
6 

.:.; ..... 
Kıtası 

Garp cephesi sahra ba
tarya efradından 

Jandarma telefon me
muru 
Vardar müfrezesi efra
dından 

F. .15 Y. 56 T. 1 K. 3 , 
F. 15 Hücum taburu 

Memleketi 

Ankara: Ayaş Güdül Nahiyesinden 

Tarsus: Avci karyesinden 

Safrâmbolu 

Gevgili muhacirlerinden Balıke-
sirde mukim.-.: 

, Fatsa: Demircili karyesinden 

îjŞTtKtÂL HARBÎ 
Beşinci Mükâfatı 

Numarası 

Esami 

Alioğlu Hasan Hüseyin 314 

îbrahimoğlu Hacı Abdullah 

Sadıkoğlu Ahmet Remzi 

Îbrahimoğlu Ali Fehmi 300 

Mehmetoğlu Faik 316 

K. 1 Yabanâbat: Şeyhler karyesinden 
^ Yabanâbat: Alafreç Karyesinden 

Hüseyinoğlu Hüseyin 311 
Alioğlu Ömer 315 

w Eskişehir: Bahçecik karyesinden Mustafaoglu Hasan 307 
Mustafa oğlu Hasan 
Gaziantep: Ehlicefa mahallesin
den Ahmetoğlu Mehmet 

10 
11 

12 
13 

Behisni: Suvar karyesinden Cumapğlu Hüseyin 
F. 4 Y. 132 T. 1 K. 3 Yozgat: Başubüyüklü karyesinden Hasanoğlu Rıza 315 
Başçavuş 

Kütahya: Yenimahallesinden 
Siverek: Halile mahallesinden 

Hasanoğlu Murat 313 
Hacı Cumaoğlu Ali 

14 Y. 127 T. 1 K, 7 Adapazarı: Karatavuk karyesin
den ı îbrahimoğlu Halil 310 

15 F. 58 Y. 49 T. 2 K. 5 den Ordu: Ebulhayır Alibey Karyesin
den Ahmetoğlu Tahir 316 

16 Söğüt: Fırkakaryesinden Tahiroğlu Aslan 315 

17 F. 7 Y. 41 T. 2 K. 3; Kalecik: Şeyhli Cafer karyesinden ömeroğlu Turhan 302 

18 Geyve: Taraklı Camii Kebir ma
hallesinden Şükrüoğlu Kadir 312 
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MALUL EFRAD 

Nakdiye Defteri 
S. j / Ş 

Tekaüt 
Derecesi 

6 

6 

Mükâfat 
Derecesi 

3 

3 

Teşhisa maraz 

Cerhai nariye neticesi sol fahzında üç adet multasık vasi nedbe dumur ile 
rnüterafik sol mafsalı rükbede bast halinde iltisakı tam 
Sol rnefasılı rükbe üzerinden bomba ile cerha neticesi mafsalı mezkûrde 
iltisakı tam ve mezkûr ayak vazifesini ifaya gayrı muktedir. 
Cerhai nariye neticesi sağ tarafı suflii mafsal rükbesünin dört santimetre 
tahtından betr. 

Fahzı eymenden botr (Birinci mükâfatı nakdiye defterinde ayağı kesilme
den dahil mezkûr mükâfatı aldığı takdirde aradaki farkın itası.) < 
Saidi eyseriin nihayeti süflisinden betr. 

Bomba neticesi sol gözü ihraç. 
Sağ el arkasından duhul eden mermi neticesi fethai duhul hizasında azme 
multasık bir nedbe ikinci ve üçüncü selâmileri pençe şeklinde madum hük
münde. 
Sol gözü harap madum. 

Sakı eyser veçhi kısmı süflisi ile veçhi kudamii kısmı süflisinde vasi nede-
bat ve sakı mezkûrde beş santimetre takassur ve bir buçuk santimetre du
mur. 
Cerhai nariye neticesi sol tarafı süfli fafazinin. 
Mafsalı rükbei yümna kısmı ulvisi vasateın cüz'i ciheti vabşiyesinden mec
ruhiyet neticesi mafsalda sui şekli taimme karip iltisak. 
Mermi asabı verekii eyseri harap felci gayrı tam. 
Cerhai nariye neticesi sakı eymende müterakibe ve yahut azmi mevcut 
olup sakı eysere nazaran 8 santimetre olup gayrı kabili salah. 

Fahzı eyserinden beitr. 

Resinden mecruhiyet neticesi naniyei cidaruyei yümnada husula gelen kesri 
cümcüme ile rnüterafik cerhai nariyesine ameliyat yapılarak 6 Sa. tul 4 Sa. 
ziyaı azım. 
Şarapnel ile mıecrulıiyet neticesi sol taraf azmi cddari Me azmi cebenin bir
leşmiş olduğu ve sui şekil. 
Şarapnel ile sağ sakın kısmı vahşi kudammdan mecruhiyet neticesi kasa
bada mafsalı kâzip ve iltisakı tam madum hükmünde. 

Sülüsü suflii kuddamiden mecruhiyet neticesi azmi kasabada kesri müte-
fettit ve mafsalı rük besinde nim iltisak madum hükmünde. 



— e — 
Sıra 
No: 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Kıtası 

F. 8 Y. 189 T. 2 K. 6 

Sahil muhafaza bölü
ğünden 

Memleketi Esami 

26 

27 

Yabanabat: Kızılcaköy karyesin
den / 

Bolu: Kayabükü karyesinden 

Tavas: Çukur karyesinden 

Gaziantep: Cabi mahallesj&dçn 

Gaziantep: Kürkçıyan mahalle
sinden 
Aksaray: Bürnük karyesinden 

Konya: Hatunsaray Kavak karye
sinden 

Denizli: Çal, Aşağı Seyit Karye
sinden 

Yenihan: Kavak karyesinden 

Ahmetoğlu Hasan 315-

Alioğlu Raşit Sadi 308 

Hüseyinoğlu Musa 308 

Mehmetoğlu Mustafa 

Memikoğlu Mehmet Ali 309 
Mustafaoğlu Kavas 309 

Yusufoğlu Mehmet 307 

Osmanoğlu Süleyman 308 

Yusufoğlu Salih 316 

28 

29 

30 

31 
32 

33 

34 

F. 11 Hücum Taburun
dan 

K. 15 F , 9 Y . 28 Maki
neli tüfek 

Koçhisar: Kuluköy karyesinden Hüseyinoğlu Ömer 315 

Seyitgazi: Urbanbaba karyesinden Ismailoğlu Mehmet 312 

Samsun: Serçavuş Kılmçdede kar
yesinden f$C> Hamdioğlu Ali 314 

Seyitgazi: Derenin mahallesinden Osmanoğlu Osman 308. 

Kastamonu: Çerkeş Hamdiye ma
hallesinden 
Akşehir: Koçan karyesinden 

Alioğlu Halit 313 
Ahmetoğlu Haydar 315 

tçel: Silifke Saray mahallesinden Eminoğlu Tahir Çavuş 303 

Derece 
Tekaüt Derecesi. 

1 2 3 4 5 r 6 Yekûn 
Muvazane 

0 ,• 0 6 2 10 T* 34» 
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Tekaüt Mükafat 
Derecesi Derecesi Teşhisa maraz 

5 2 Sağ gözü niyetten mahrum. 

5 2 Cerhai nariye neticesi tarafı utfcvii eymen mafsalı mirfakta oifli iltisak ve 
yed dumur hallinde madum. 

5 2 Cerhai nariye neticesi evtarı basıta ve kabızanın harabayetinden esabı ka
milen dumura duçar ve munatıf bir halde iltisakı tam madum hükmünde. 

6 2 Sağ tarafı süflii sakının nihayetülnetbağa şarapnel neticesi epham ve subabe 
parmakları harekâtını ifa edememekte. 

3 2 Fahzı eyserinden betr. 
6 3 Cerihai naniye neticesi muştülyedin ve aksamı rihvenin vasi harabiyeti maf

salı selâsrnesinde iltisakı tam madum hükmünde. 

4 2 Sağ zaviyei fekki süflinin beş santim kuddamından cerha neticesi her iki 
nısfı kuddamisi ile nahiyei tahtelfelkiye adalâtı harap. 

6 3 Cerhai nariye neticesi fanız ve sakta tarafı mukabiline nisbtetâe sakta iki 
santimetre dumur ile hafif derecede felci tarafı süflii eyser. 

6 3 Yedi eyserden cerha neticesi yedi mezkûr uzamı şaziyesi nihayeti süfliyesi 
kamilen ve uzama rusguryedi aksamı mücaverei teşnihiyesliıyfe beraber kıs
men tahrip. 

5 3 Mecruhiyet neticesi sol tarafı fahzinin sülüsü ulvîsinde kesri muhtelit zıyaı 
azmi ile müterafik indümali mafsalı rükhede mim iltisak. 

6 3 Sakı eymenden mecruhiyet neticesi izamı rusgiye kesre duçar mafsal ilti
sakı tam. 

5 3 Cerha neticesi hançerei afetzede ve felç ehemmiyetli derecede usreti te
neffüs. 

6 3 Sal gözü niyetten mahrum. 

3 2 Fahzı eymen nihayeti süflisinden betr. 
6 S Sağ rahatülkademinin mecruhiyeti neticesi uzamı rusgiyenin bir kısmı ih

raç mafsalı mısamütfkadem eymende nim iltisak 3 santimetre takassur. 
6 3 Cerhai nariye neticesi mafsalı misamülyedi eyserde iltisakı tam yed madum 

hükmünde. 

Mükâfat derecesi 

Derece 1 2 3 Yekûn 

0 13 21 34 
(t. 107) 
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İSTİKLÂL HARBİ MALÛLLERİ ZAB 

Kıtası 

F i l Yaveri 

Rütbesi 

M. Evvel 

Esami 

Mümin Naci Efendi Bin Kadri 

Elcezire cephe T. 1 İstihkâm M. Sani 
K. 3 
F. 61 Y. 190/3 K. 11 İhtiyat M. Sani 

Yaküp Efendi Bin Hüseyin 

Atıf Efendi Bini Yusuf 

F. 11. Y 120/1 K.2 » » » Hüseyin Efendi Bin Mustafa 

Y. 13 5« 1 Emir Zabiti M. Evvel Mehmet Tevfik Efendi 

K. 3 Topçu Y. 8 T. 1 M. Sani 
Jandarma Birinci Süvari Alayı Zabit Vekili 

Tekaüt derecesi 
1 ' 2 3 4 5 6 Yekûn 

Mehmet Necati Efendi Bin Ömer 
Mehmet Emin Agâh Bin Hüse
yin Hüsnü 

0 0 
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İTAN ALTINCI NAKDİYE DEFTERİ 

Sicil 
veya 
kayıt Tekaüt Mükâfat 

numarası derecesi derecesi.. 

18228 5 2 Mafsalı mütekibi yunmadan mermiyle mecruhiyet neticesi mafsal 
ve adele içinde tahribat neticesi ukdei eymen 7 S. kadar katedilmiş-
tir. Tarafı mezkûr madun, 

7-327 6 3 Cerha neticesi sol gözü niyetten mahrum. 

11908 6 3 Mecruhiyet neticesi yedi eymeni bilek harekâtı nı$ıf derecede ep-
hamın harekâtı madumdur. Yedde bir saidde bir santimetre dumur. 

6 > • 3 Mecruhiyet neticesi nahiyei sadriyede iki defa huzai ıdlâ ameli
yesi icra edilmiş halen ziyai sade ve nedbei mütekemmiş mevcut ve-
zaifi kısmen zayi, 

116-336 5 2 Mecruhiyetten dolayı sağ asabı zenci tamamen harap olmuş bir 
adele icare ettiği adelâtı saidine dumur istihaleye uğramıştır. Sağ el 
madum. 

10-335 4 2 Harp esnasında sükût neticesi (Cinneti maniyai) 
12608 5 3 Mermi infilâkı neticesi felç nısfı tulânii teğmeni. 

Mükâfat derecesi 
1 2 3 Yekûn ' ' 

Teşhisi marazı 

0 3 4 • 7 



— 10 

Memleketi 

Sofular karyesinden 

İSTİKLÂL HARBİ 
Altıncı Mükâfatı 

Şöhreti 

Cidal oğullarından 

Tokat Fcnek karyesinden Özka oğullarından 

Taşköprü : Efrâk karyesinden Karnıaçık oğullarından 

Gebze : Yarımca karyesinden 

Eskişehir : Kayasın karyesinden Eyüp oğullarından 

Karadere : Hasanağa karyesinden tsa oğullarından 

Fatsa : Çellice karyesinden Azap oğullarından 

Konya : Erminak Eskice mahal- Sait oğullarından 
leşinden 
Gerede : Bağbaşları karyesinden Sinan oğullarından 



- 1 1 -
MÂLUL EFRAD 

Nakdiye Def teri 

Esami 
Derecesi 

Tekaüt Mükâfat marazı 

Ismailoğlu Halil 313 

Resuloğlu Resul 310 

Ahmetoğlu Mehmet 314 

Halil İbrahimoğlu Hüseyin Ça 5 
vuş 309 
Mustafaoğlu İbrahim 314 6 

Jsaoğlu Hasan 298 5 

Hüseyinoğlu Hüseyin 310 6 

Mehmetoğlu Sait 312 5 

Alioğlu Sezai 315 6 

Amudu fukarıinıin nafciyei yahriypîi i\c^f^iyfif(ir\^ Hr tur.-
.yjki çedü neticen fıkarartı azmiyede nuhte hâ»ıl ederek il-
ıtisalkatı inhinaiyi kuddaımi mevcut. 
Taraü süflai eyterkılden mahrumiyet neticesi müteaddit 
ameliyatla mafsal rusgulkademi ve maıfiasılı şaziyyei ka-
damde ziırvevi şeklinde iltisakı tam. 
Mecruhiyet neticesi adudu eyseri süflinin kesri mutefen-
nime duçar adudu ve saidi eyserlerinde 3 S. dumur tarafı 
mezkûr 9 S. takassur. 
Kesri azmi fahzı eyser cerhası neticemi tarafı suflii eyser-
<İ3 10 takassur sui şekil. 
Sağ saidin ciheti ünsiyesdnin kısmı mutavassıtından du
hul eden mermi yedi mezkûr parmaklarında tam ka'bıza 
haü ve sabbaibeden maada parmaklar madum. 
Sağ tarafı süfli naıhiyed fahziyestinden mecrateyot netice
si azmi mezkûrun kesri ve indimali mayup ve tarafı mez
kûru süflide 15 S. takassur. 
Tafafj utvü eyser maf asili mirfakı m«crudıiyei neticesi 
z.wiıyei kaime şeklinde tamamen iltisak etmiş ve adutta 
4 saatte 2 dumur. 
Mecruhiyet neticesi (felci sagirei uzviyei yüsrası cerhi 
ş Jtii süfü) tevüt tarafı mezkûr madum. 
Sağ elinden duhul eden mermi tekmil esaibiin evtan ka
bzalarını tahrip etmiş tarafı mezkûr mafsalı misamülye-
d'âde ittisak mefluç bir halde. 
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İSTİKLÂL HARBİ 

Beşinci Mükâfatı 
Numarası 

Sıra 
N o : Kıtası Memleketi Şöhreti 

10 F. 61 Y. 190 T. 2 K. 2 Tavas : Beylik karyesinden Balban oğullarından 

11 Devrek : Sipahlarkaryesinden Topal oğullarından 

12 Korkuteli : Yelek karyesinden Molla Ahmet oğullarından 

13 F. 23 Y. 31 T. 3 K. 11 Haymana : Karahoca karyesinden Kapıcı oğullarından 

14 Ethem Bey grupu efradın- îzmir : Alaşehir : Kule : Şeydi Köprülü oğullarından 
dan Ali mahalesinden 

Konya : Ereğli : Alhan karyesin- Konyalı oğullarından 
den 
Oltu : Tartuvih karyesinden Kodulu oğullarından 

15 

16 

17 

18 

F. 15 Y. 45 T. 2 K . 5 

F. 57 Y. 172 T. 1 K 

Tarsus : İnsaniye şubesinden 

Nevşehir : Kapıcıbaşı mahallesin
den 

19 F. 5 Y. 10 T. 2 -. -. Erbaa : Darmadere karyesinden Murat oğullarından 

20 İnebolu : Hacı Mahhar karyesin- Ali Çelebi oğullarından 
den 

21 Devrek : Çağlar karyesinden Kayçı oğullarından 
22 Denizli : Çal İçkili karyesinden Bodur oğullarından 
23 Giresun : Kırbanpınar karyesin- Süleyman oğullarından 

den 

24 Seyyar jandarma T. 2 K. 3 Kırşehir : Bağban mahallesinden Cüreen oğullarından 
den 

25 Gebze : Çerkeşli karyesi Manas
tır muhaciri 

26 F. 26 Y. 190 İstihkâm bö- İzmir : Tavas Balıkçı karyesinden Besim Hasan oğullarından 
lüğünden 

\ 
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MALUL EFRAD 

Nakdiye Defteri, 
S. 3 /5 - - ..... 

.Esami 

Osmanoğlu İbrahim 307 

Mehmetoğlu Durmuş 313 

Derecesi 
Tekaüt Mükâfat 

6 3 

6 3 

Teşhisi marazı 

tsmailoğlu İbrahim 311 

Battaloğlu Hamza 307 

Ahmetoğlu Hakkı 311 

Hüseyinoğlu İbrahim 311 

Dursunoğlu Halil 312 

tbrahimoğlu Cafer 315 

Dülger Hasanoğlu Ahmet 312 

Osmanoğlu İsmail 312 

Ahmetoğlu Ahmet 315 

Ismailoğlu İbrahim 309 
tbrahimoğlu Mehmet 306 
Osmanoğlu llyas 315 

Hüseyinoğlu Ramazan 311 

Mehmetoğlu Haydar 302 

Hasan Hüseyinoğlu Süleyman 313 

Fahzı eyser sülüsü ulvîsinden mecruhiyet neticesi fahız-
da dört sakta 6 dumur hareketi imbisatiye madum 
Sağ elinden mecruhiyet neticesi sait üzerinde 170 derece
lik zaviye şeklinde atıf ve nihayeti ulvîyelerden iltisakı 
tam 
Cerhai nariye neticesi sağ fahzinin kısmı mutavassıtından 
kesri mütefettiti izam inhirafı kuddamla kesbi indimal 
ve tarafı mezkûrde 8 takassur meşyü hareket suretiyle 
Kademi yümnadan mecruhiyet neticesi azmi kasabanın 
nihayeti sufliyesinde ve kâbpı ünsisinde gayrı muntazam 
bir surette ziyaı azm mevcut ve zaviyei kaime şeklinde 
ilt?sakı tam 
Mecruhiyet neticesi sol fahzın vasatından betr 

Corhai nariye neticesi mafsal unkulkademi eyserde hara-
biyeti azmiye ve iltisakı tam 
Şarapnel cerhası neticesi yeddi eyser mafsal misamül-
ycdden teshıim edilmiş 
Şimendifer yolunun tahribi esnasında ayağına ray düşe
rek sülüsü süflide izamı sakı eyseri kesre duçar ve madum 
Sol kolunun mafsalı harkafii fevkinden mecruhiyet neti
cesi mafsalı mirfakı eymende iltisakı tam kaimeye karip 
olarak vazifesinden mahrum 
Şarapnel cerhası neticesi fahzı eyserin kısmı ulvîsinden 
kesri fahız ve sakta beş dumur meşyü hareketi istinatsız 
mümkün olmayıp madum 
Mermi neticesi asabı vereki şuabatından bir kısmı afet
zede ve fahzı eymende 3 dumur ve sakı eymende ise rü-
kûdeti demeviye meşyü hakeket güçlükle 
Sağ eli tarafı süfliden betr 
M îcruhiyet neticesi aynı eyser niyetten mahrum 
Sağ elinden aldığı cerhai nariye sebebiyle mutavassıt par
mak kısmen üçüncü muşt nihayeti sufliyesi ziyaa ve in-
d mali mayup asabı kabız harekâtından mahrum 
Şarapnel neticesi sol göz niyetten mahnım 

3 Mermi ile mecruhiyet neticesi kesri mütefetiti azmi fek
ki esfel nedebatı mayube 

2 Mecruhiyet neticesi mafsalı rusgulkademfc karip nahiye
sinden kesir sui indimal 6 takassur 4 dumur 
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Sıra 
No : Kıtası Memleketi Şöhreti 

27 F. 4 Y. 40 T. 3 K. 1 Cidde : Kurçve karyesinden 
28 Trabzon sevkıyatından Trabzon : Of terkuzata karyesin- Süleyman oğuftınadan 

den 
29 Sivas : Koyuncu karyesinden Deli Ali oğullanadaa 

30 F. 7 Y. 39 T. 3 K.2 Çorum : Burhan Kâhya mahalle
sinden 

31 F. 57 Topçu taburu kud- Zonguldak : Çuvanlı karyesin- Velicik oğuflarradan 
retli K. 5 den 

Tekaüt derecesi 

1 2 3 4 5 6 Yekûn 
1 0 5 0 12 13 31 



Derecesi 
Esami Tekaüt Mükâfat 

Mehmetoğlu Mehmet 307 3 2 

Mehmetoğlu Hasan 314 3 2 

Durakoğra Ahmet 310 5 2 

Hüseyinoğlu Salim 305 
l 1 

Velioğlu Şükrü 302 
6 3 

Mükâfat derecesi 

1 2 3 Yekûn 

1 14 16 31 

15 — 

Teşhisi marazı 

Mecruhiyet neticesi fahzın kısmı mutavassıtından betr 
Mecruhiyet neticesi uzvu eymenin sülüsü ulvîsinden betr 

Mafsal rükbei kudam ve ûnsisînden mecruhiyet neticesi 
mafsalı mezkûrde bast halinde ve iltisakji tam »ve 9 takas-
sur madum 
Her iki gözü rüyetten mahrum; birinci defterde ismi 
üçüncü dereceden dahil bulunduğundan arasındaki far
kın itası icap eder. 
Mecruhiyet neticesi sağ ayağı ikinci ve üçüncü, dördüncü 
muştulkadem eyser inhitafmda fazla miktarda ziyaı mad
de ve sui indimal 

( t 1Ö7) 
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ZABITAN YED 

Sıra 
No. Kıtası 

1 Barut fabrikaları,Muhafız,Ku- ...M. Evvel. 
mandanı , 

2 Manisa Esliha ve mühimmat M. Evvel 
depo memuru 

3 Fıkra.7 Kumandan yaveri ihtiyat 
M. Sanı 

4 Fıkra 57. Y.. 186.taşe Zabiti . M, Evvel 

Rütbesi ,;•' Esartıi ,. .:, , .,. . .._ 

Murat Efendi bin Rifajt v 

Saim Fahri bin Fahri Efendi 

Tahir Efendi bin Osman 

Ahmet Hulusi Efendi bini Meh
met 

Tekaüt derecesi 

Yekûn 
0 

0 0 0 0 
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İNCÎ DEFTER 

Sicil 
veya 
kayıt 

numarası 

587-323 

511-333 

15-771 

Maluliyet 
ve terfih 
derecesi 

6 

6 

6 

6 

Mükâfatı 
derecesi 

3 

3 

3 

2 

Teşhisi maraz 

Sol nihayeti süfliyi kebirinde ziya ile müterafik indijmali mayup 

Kademi eymen iphamının ziyaı tammı ve esabii sairesinin mafsalı 
muştii selâmilerinde iltisakı tam 

Cerhai nariye tesiriyle azmi akâp ve şebeze kırılarak indimali ma
yup 

Cerhai nariye neticesi sağ eldeki tahribatı âzime dolâyısiyle maf
salı kâzip dumurla beraber diğer parmaklar harekât kabızasım tama-
miyle yapamıyor. 

Mükâfat derecesi 

Yekûn 
0 
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EFRAT YEDİN 

Sıra 
No. 

1 
2 

3 

4 

5 

Memleketi 

Niğde : Riyat karyesinden 
Bayburt : Tombalacı karye
sinden 

Kayseri : Yenice Hacı îkiz 
Mahallesinden 

Kadınhan kazasından 

Zir : Kapı karyesinden 

Şöhreti 

Kel Ömer oğullarından 

Ali Bey oğullarından 

Kasadar oğullarından 

Bayazıt oğullarından 

Amaşlı oğullarından 

tşmi 

Ömer oğlu Ahmet 

Hasan oğlu Fazıl 

Osman oğlu Ahmet 

Ahmet oğlu Halil 

Mustafa oğlu Isa 

6 Bozok : Mustafaoğlu Mahal
lesinden 

7 Geyve : Akhisar 

8 Kalecik : Karakış karyesin
den 

9 Muş : Taş Mahallesinden 

10 Konva : 

Hasan Usta oğullarından 
İsmail Çavuş oğullarından 

Şemseddin oğullarından 

Poti oğullarından 

11 Antalya : Kızıllcaya karyesin
den Sari oğullarından 

Mehmet oğlu Mustafa 
Hüseyin oğlu ismail 

Mehmet oğlu Bekir 

Hüseyin oğlu Sait 

Ahmet oğlu Mehmet 

Halil oğlu ibrahim 

12 Kalecik :' 

13 Ayancık : Tekfur karyesinden Aşık oğullarından 

14 Hasıkler karyesinden Kılıç oğullarından 

Mehmet oğlu Mahmut 

Şakir oğlu Tahir 

Ali oğlu îlyas 

Terfih ve maluliyet derecesi 

3 4 Yekûn 

14 



Cî DEFTERÎ 
Maluliyet 

terfih 
derecesi Mükâfat 

19 — 

Teşhisi maraz 

Mecruhiyet neticesi mafsalı mirfakında iltisaki tam dumur 

Macruhiyet neticesi fahzı eyserin vasi nedbe ve iki Y. T. evca ve 
dumur ve tekassur 

Mermi tesiriyle sağ kolundan mecruh ve felç ve dumurundan ma-
dum hükmünde 

Cerhai nariye neteicesi tarafı suflii eyserde felç ve dumur gayri 
tam 

Cerhai nariye neticesi felci asapi sebebiyle yed ve tarafı ulvii ey
men madum hükmünde 

Sağ kolundan vasi derecede adelî ve azamî ve büyük nedbe 
Tarafı ulvîi eyser adudu kısmı mutavassıtından betr ameliyesi ne

ticesi maktu 

Sol ayağının bileğinden cerhai nariye neticesi iltisaki tam ve hara-
biyet neticesi kısalık 

Şarapnel cerhası neticesinde sağ fahzının ziyaı azamî dumur kısa
lık dolayısiyle madum derecesinde 

Cerhai nariye neticesi mafsalı menkebi eyserde iltisak ve tarafı ul
vîi mezkûr vazifesinin nısfından ziyadesini zayi etmiştir. 

Cerhai nariye neticesi sol gözde riçfeL şebekiye husule gelmekle 
niyetten mahrum şarapnel tesiri ile sağ elinmuştii selâmii eymen 2, 3, 
4, 5 parmaklarında 

Azmi multasık nedbe ve mafsalı selâmiler iltisak halinde olduğun
dan madum 

Cerhai nariye neticesi sait, adud ve yedde dumur vazifesinin üçte 
ikisi zayi 

Cerhai nariye neticesi nasuru mütekayyihi azmi fahzı eyser dola
yısiyle tarafî mezkûrde tekassur ve dumur. 

Mükâfat derecesi 

Yekûn 

14 





1 3 4 1 
DARÜLFÜNUN BÜTÇESİ 
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Dartilfttnun Emanetinin 1341 senesi bütçesi hakkın la kanun lâyihası (1/683) ve 
Encümeni Mazbatası. 

Muvazenei Maliye 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiliyesine 
Darülfünun Emanetinin 1341 senesi bütçesi hak

kında Maarif Vekâleti Celilesince teklif olunan ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 29 . 3 . 1341 tarihli içtimain-
da ledettezekkûr Meclisi Âliye arzı takarrür' eden 
lâyihai kanuniye ile müfredat cedveli ve esbabı mu
cibe sureti leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının 
ifasına müsaade buyurulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Darülfünunun 1341 senesi varidatı 

umumiyesi merbut (A) eedvelinde gösterildiği veçhi
le bir milyon lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Darülfünunun 1341 senesi maaş 
ve masarıfatı umumiyesi merbut (B) eedvelinde mu
harrer olduğu veçhile bir milyon liradır. 

Madde 3. — Darülfünunun varidatı umumı-
yei adiyesini teşkil eden ve işbu kanuna merbut 
(T) işaretli cetvelde gösterilen varidatın 1341 senei 
maliyesi zarfında tahsiline devam olunacaktır. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır.. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maarif Vekili mezundur. 

Başvekil Müdafaa! Milliye Vekili 
İsmet Recep 

Adliye Vekili Bahriye Vekili 
Mahmut Esat İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Hamdullah Suphi 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Mehmet Sabri 
Ticaret Vekili Sıhhiye Vekili 

Ali Cenani Doktor Adnan 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyesin 1•'. 4 . 1341 tarihli içtimain -

da Encümenimize havalesi karargir olan Darülfü
nunun 1341 mülhak bütçesi tetkik ve müzakere 
olundu. Geçen sene Maarif Vekâleti bütçesinin 233 

ve 234 üncü fasıllarında Darülfüfiun, Tıp Medre
sesi ile Eczacı ve Dişçi mektepleri fiiadş ve masarifi 
için 449, 774 lira tahsisat mevzu olduğu gibi kezalik 
Maarif Vekâleti tahsisatı fevkalâdesi meyanında 
da Darülfünun maaşatına ait olarak lödelhesap 195, 
103 lira dahil bulunduğu ve bu suretle Darülfü
nun ve şuabatı için ceman 644, İS2 Ura kabtd edil
diği anlaşılmıştır. 

Bu sene ilk olarak tanzim ve Heyeti Çeliklerine 
takdim kılınan mülhak bütçede varidat ve masarif 
1 107 822 lira olarak gösterilmektedir. Bu miktarın 
18 701 lirası Darülfünun varidatı adiyesinden temin. 
edileceğine göre mütebakisinin Maliye bütçesinin 
c/56 faslından muaveneten tesviyesi lâzım geliyordu. 

Encümenimizce icra edilen tetkikât neticesinde 
varidat ve masarif 723 955 lira üzerinde tesbit edi
lebilmiş olup bunun 23,955 lirası Darülfünun vari
datı adiyesiyle kapatılacağına nazaran Maliye Büt
çesinden 700 000 lira itası zarurî olduğu tahakkuk 
etmiştir/ 

Darülfünun Emanetince tanzim kılınarak hükü
metten tevdi kılman bütçenin usule gayrı muvafık 
ve tetkikatı müteassir kılacak ve bilhassa senei sa
bıkla mukayeseye imkân bırakmayacak bir şekil ve 
tarzda tertip edilmiş olmasından dolayı Encümeni
mizin tetkikatı vakıasının tam ve etraflı olmadığını . 
itiraf mecburiyetindeyiz. 

Gelecek sene için memleketin en yüksek bir 
ilim müessesesince ihzar ve Meclisi Aliye takdim 
edilecek bütçenin usul ve kavaidi ilmiyeye daha 
muvafık ve Darülfünun şahsiyeti hükmiyesi hakkın
daki 21 Nisan 1341 tarihli kanunda musarrah şeraiti 
haiz olacağını ümit ederek Encümenimiz vaktin 
darlığı tetkikatm tevsiine müsaadebahş olmamasına 
rağmen bu sene memleketimiz gençliğini yetiştire
cek olan Darülfünunumuzu Muvazenei umumiye-
mizin hududu dairesinde vesait ve tahsisatı lâzıme 
ile teçhiz ve takviye hususunda yine tnümkün mer
tebe icabatı hazırayı nazarı dikkatten dûr tutma
mak suretiyle vazifesini ifaya çalışmıştır. 

Kadrolarda yapılan tasarnıfat vazaifi tedrisiye 
ve talimiyesine hasseteh hasrı nefs edecek müderris 

(t. 107) 
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ve muallimlere % 50 nisbetinde bir zammı maaşın 
ve bazı zarurî teşkilât ve zarnaimin kabuliyle bera
ber esas olarak 1340 kadrolarının mehmaemîan mu
hafaza edilmesinden ve masarıfatta da inşaat, nak
liyat ve müteferrika gibi tedris kabiliyetine doğ
rudan doğruya icrayi tesir etmiyecek olan fasul ve 
mevadda imkân nisbetinde bazı tenzilât icrasından 
tevellüt etmektedir. Müderris ve muallimlerden dai
mî olacakların bu sene icra kılınacak tetkikat netice
sinde daha esaslı bir tasnife tabi tutulmasına ve ge
lecek sene bütçesinin vakit ve zamaniyle ihzar ve 
Meclisi Âliye takdimi esbabının teminini Encüme
nimiz Maarif Vekâletinden şayanı temenni addeder. 

İzahatı maruza dahilinde bütçe kanununun 1,2 
ve 3 üncü maddeleri cüzî tadilât ile kabul edilnrş 
ve bazı masarifi müştereke ile müstahdemini müte
ferrikanın medaris ve mekâtibe vechi tevzi ve tahsisi 
hakkında dördüncü bir madde ile daimî müderris ve 
muallimlerin tabi olacakları şeraiti tayin etmek üre
re 5 ve 6 ncı maddeler Encümenimizce tespit olu
narak lâyıhai kanuniyenin 5 ve 6 inci maddeleri 
numaralarının tebdiliyle 7 ve 8 nci olarak ipkaen 
kabul edildiği ma'raziyle Heyeti Celileye arz ve 
takdim kılınır. 

16 Nisan 1341 
Müvazenei Maliye Encümeni Namına 

Zonguldak 
Ragıp 

1341 Darülfünun Bütçe Kanunu 
Birinci Madde — 1341 senei maliyesi zarfında 

Darülfünunun müteşekkil bulunduğu Tıb, Hukuk, 
Edebiyat, Fen, ilahiyat medreseleriyle Eczacı ve 
Dişçi mektepleri varidatı umumiyesi merbut (A) cet
velinde gösterildiği veçhile (723 955) lira tahmin olun
muştur. 

ikinci Madde — 1341 senei maliyesi zarfında 
Darülfünunun müteşekkil bulunduğu Tıp, Hukuk, 
Edebiyat Fen, ilahiyat medreseleriyle Eczacı ve Diş
çi mektepleri masarifi umumiyesi merbut (B) cet
velinde muharrer olduğu üzere (743 945) lira olarak 
tayin edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Darülfünun şuabatının varidatı 
umumiyesini teşkil eden ve işbu kanuna merbut (T) 
cetvelinde gösterilen varidatın 1341 senei maliyesi 
zarfında da ahz ve tahsiline devam olunur. 

Dördüncü Madde — Darülfünun ile bilumum 
medreselere ve Dişçi, Eczacı mektepleri masarifi 
müşterekesine ait olup masarif bütçesinin birinci 

faslının 6 ncı maddesiyle 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fasıllarına 
mevzu tahsisatın ihtiyaca göre Medaris ve Mekâtibe 
sureti tevzi ve tahsisi Darülfünun Divanınca karar
laştırılır. 

Beşinci Madde — Daimî Müderris ve muallim
ler başka hiç bir vazife deruhde ve hariçte iştigal ede
mezler. Ancak kendi derslerinden maada Medaris ve
ya Mekâtibi Âliyede haftada 6 saati geçmemek şar-
tiyle ders deruhde edebilirler. 

Altıncı Madde — iki medresede Müderris veya 
muallim olanlara yalnız bir yerden maaş ve tahsisatı 
fevkalâde ve diğer ders için de ücret verilir. 

Yedinci Madde — Müvazenei Umumiyeden Da
rülfünuna muaveneten verilecek olan 700 000 lira Ma
liye Vekâleti Bütçesinin elli altıncı (c) faslına tahsisat 
olarak vazolunur. 

Sekizinci Madde — İşbu kanun 1 Mart 1341 tari
hinden itibaren meriyülicradır. 

Dokunzuncu Madde — işbu kanunun icrayı ah
kâmına Maarif Vekili memurdur. 

VARİDAT BÜTÇESİ (A) CETVELİ 
Fasıl Madde Nev'i varidat Lira 

Darülfünun Varidatı 
Müvazenei Umumiyeden 
verilen tahsisat 
Ücurat ve harçlar 
Hâsılatı müteferrika 
Emvali Menkule ve gayri 
menkule hâsılatı 
Teberruat 
Senini sabıkadan müdevver 

Birinci faslın yekûnu 
Edebiyat Medresesi varidatı 
Ücurat ve harçlar 
Hâsı'latı müteferrika 
Emvali menkule ve gayri 
menkule hâsılatı 
Teberruat 

700 000 
15 500 
6 737 

1 501 
0 

200 

723 938 

1 
2 
3 

4 

ikinci faslın yekûnu 
Fen Medresesi varidatı 
Ücurat ve harçlar 
Hâsılatı müteferrika 
Emvali Menkule ve gayri 
menkule hâsılatı 
Teberruat 

4 

1 
1 

1 
1 

Üçüncü faslın yekûnu 
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Fasıl Madde 

4 
1 
2 
3 
4 

5 

Nev'i varidat 

Hukuk Medresesi varidatı 
Ücurat ve harçlar 
Vekâlet namelerden alınan iane 
Hâsılatı müteferrika 
Emvali menkule ve gayri 
menkule hâsılatı 
Teberruat 

Dördüncü faslın yekûnu 

Lira 

1 
1 
1 

1 
1 

5 

Fasıl 

5 

Madde 

1 
2 
3 

4 

Nev'i varidat 

Tıp Medresesi varidatı 
Ücurat ve harçlar 
Hâsılatı müteferrika 
Emvali menkule ve gayri 
menkule hâsılatı 
Teberruat 

Beşinci faslın yekûnu 

Yekûnu Umumî 

Lira 

1 
1 

1 
1 

4 

723 955 
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MASARİF BÜTÇESİ (B) CETVELİ 

1341 senesi için 

F. M. Nev'i rnuhassasat 

BİRİNCİ KİSİM 
DARÜLFÜNUN EMANETİ 

Maaşat ve Ücürat 
Darülfünun emini tahsisat! 
Kalem heyeti maaşı 
Muhasebe heyeti maaşı 
Memurini müteferrika maaşı 
Darülfünun kütüphanesi maaşı 
Müstahdemini müteferrika ücüratı 

Birinci faslı yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 

Birinci kısmm yekûnu 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yeco kabul. 
olunan lira 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

2 400 
2 520 
2 136 
2 892 
2 040 
25 740 

37 728 

— 

37 728 

1 190 
984 

1 260 
1 452 
1 872 
27 000 

33 768 

11 000 

44 768 

İKİNCİ KISIM 
DARÜLFÜNUN VE BİLÛMUM MED
RESELER MASARİFİ MÜŞTERE-

KESİ 

3 Tamirat 
4 Ecnebi mütehassıslar harcırah ve ücüratı 
5 Fakir talebenin iaşe masrafı 
6 Kütüphane masarifi tesisiye ve kitap be

deli 
7 Kütüp ve resaili muhtelife mubayaa be

deli. 

MASARİFİ MÜTENEVVİ A 

1 Kırtasiye 
2 Tenvirat ve malzemesi 
3 Mahrukat 
4 Harcırah 
5 Müstahdemini müteferrika melbusati 
6 Muhaberatı dahiliye ve hariciye ve bilû

mum misafirin ve temsil masarifi 
7 Tetkikat, taharrıyat, teşvik, tetebbuatı il

miye neşriyat ve tab'iyat, telif ve tercü
me 

75 000 
50 000 
12 000 

10 000 

15 000 

1 500 
5 000 
25 000 
3 000 
3 000 

30 000 
30 000 
12 000 

20 000 

— 

2 500 
4 000 
15 000 
1 500 
5 000 

5 000 

5 000 

4 500 

2 500 
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1341 senesi için 

Unvanı memuriyeti 

8 Kumpanya ve memba suyu . 
9 Kongrelere ve ecnebi Darülfünunları me

rasimine iştirak 
10 Telefon ve tesisat ücreti 
11 Mefruşat 
12 Sigorta 

Gece nöbetçileri 

Yedinci faslı yekûnu 

Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri müşte
rek dersler ücreti 
Senini sabıkadan müdevver düyun 

1340 senesi 
Heyeti Umumi -

yece kabul 
olunan lira 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

3 000 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

2 000 

İkinci kısmın yekûnu 

5 000 
2 000 
10 000 

1 500 

69 000 

2 880 
3 000 

236 880 

4 500 
2 000 
3 000 
4 000 

50 500 

142 500 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

MEDRESELER 

Edebiyat medresesi maaşat ve ücüratı 
1 Medrese reisi ve kâtibi umumî tahsisatı 
2 Heyeti taümiye maaşı 
3 Heyeti idare maaşı 

Müstahdemini müteferrika ücreti 

Sekizinci faslın yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 

Edebiyat Medresesi Masarifi 
1 Darülmesaîler masarifi 
2 Mecmua masarifi 

Kırtasiye 
Müteferrika 
Telefon tesisatı ve mükâleme 

Onuncu faslın yekûnu 
Fen Medresesi maaşat ve ücüratı 

1 Medrese reisi ve kâtibi umumî tahsisatı 
2 Heyeti taümiye maaşatı 

1 920 
30 360 
2 010 
3 600 

37 890 

— 

15 000 
2 000 
1 000 
1 500 
500 

20 000 

1 800 
32 850 

1 320 
20 430 
1 548 

— 

23 298 

29 470 

5 000 
2 000 

— 
— 
— 

7 000 

1 320 
19 620 
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F. M. Nev'i varidat 

3 Heyeti idare m?aşatı 

4 Müstahdemini müteferrika ücüratı 

Onbirinci faslın yekûnu 

12 Tahsisatı fevkalâde 

13 Fen Medresesi Masarifi 
1 Darülmesaîler tesisatı ve masarifi tedrisi-

ye 
2 Mecmua masrafı 

Sigorta 
Kırtasiye 
Telefon tesisatı ve mükâlerne 
Müteferrika 

On üçüncü faslın yekûna 

14 İlahiyat Medresesi maaşat ve ücüratı 
1 Medrese reisi ve kâtibi umumî tahsisatı 
2 Heyeti talimiye maaşatı 
3 Heyeti idare maaşatı 
4 Müstahdemini müteferrika ücüratı 

On dördüncü faslın yekûnu 

15 Tahsisatı fevkalâde 
16 İlahiyat Medresesi Masarifi 

1 Darülmesaîler masarifi 
2 Mecmua masrafı 

Telefon mükâlerne ve tesisatı 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Darülmesaîler tesis masrafı 

On altıncı faslın yekûnu 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yeco kabul 
olunan lira 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

3 468 
8 160 

46 008 

— 

57 500 
2 000 
2 000 
1 500 

500 
1 500 

65 000 

1 920 
9 300 

564 
1 960 

13 744 

— 

2 000 
2 000 

500 
1 000 
1 000 
3 500 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

Ura 

1 968 
— 

22 908 

30 348 

30 000 
2 000 

— 
— 
— 
— 

32 000 

1 320 
7 380 
. 468 

9 168 

10 683 

1 500 
2 000 

— 

— 
— 

10 000 3 500 
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F. M. 

17 

Unvanı memuriyeti 

Hukuk Medresesi maaşat ve ücüratı 
1 Medrese reisi ve kâtibi umumî tahsisatı 
2 Heyeti talimiye maaşatı 
3 Heyeti idare maaşatı 
4 Müstahdemini müteferrika ücüratı 

On yedinci faslın yekûnu 

18 Tahsisatı fevkalâde 

19 Hukuk Medresesi Masarifi 
1 Darülmesaıler ve vesaiti tedrisiye masarifi 
2 Mecmua masarifi 

Kırtasiye 
Telefon mükâleme ve tesisatı 
Müteferrika 

On dokuzuncu faslın yekûnu 

20 Tıp Medresesi Maaşat ve Ücüratı 
1 Medrese reisi ve kâtibi umumî tahsisatı 
2 Heyeti talimiye maaşatı 
3 Heyeti idare maaşatı 
4 Memurini müteferrika maaşatı 
5 Müstahdemini müteferrika ücüratı 

Yirminci faslın yekûnu 

21 Tahsisatı fevkalâde 
22 Tıp Fakültesi ve şerir iyatları masarif atı 

umumiyesi (1) 

1340 senesi 
Varidatı 

lira 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
tahmin olunan 

lira 

1 800 
31 140 

1 476 
2 280 

37 000 

8 500 
2 000 
1 000 

500 
1 500 

13 500 

1 920 
65 520 

1 680 
4 236 

51 120 

124 476 

Muvazene 
Encümenince 

tahmin olunan 
lira 

1 320 
20 610 

1 008 
— 

22 938 

28 480 

3 000 
2 000 

— 
— 
— 

5 000 

1 320 
41 880 

660 
2 964 

42 036 

88 860 

140 000 

73 335 

100 000 

Üçüncü kısmın yekûnu 507 914 486 988 

(1) Bu miktarda nakil ve inşaat masarifi dahil değildir. 
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M. Nev'i muhassasat 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Eczacı ve Dişçi Mektepleri 

Eczacı kısmı heyeti talimiyesi maaşatı 
Dişçi kısmı heyeti talimiyesi maaşatı 
Heyeti idare maaşatı 
Memurini müteferrika maaşatı 
Müstahdemini müteferrika ücüratı 

Yirmi üçüncü faslın yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 
Eczacı ve Dişçi Mektepleri Masarifi 

Masarif ve vesaiti tedrisiye 
Telefon ve tesisat ücreti 
İdare ve laboratuvarlar masrafı 
Kırtasiye 
Müteferrika 

Yirmi beşinci faslın yekûnu 

Dördüncü kısmın yekûnu 
Darülfünun ve bilûmum medreseler tah
sisatı fevkalâdesi 

1340 senesi 
Heyeti Um um i-

yece kabul 
olunan lira 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

11 880 
8 940 
1 560 

720 
7 200 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

6 780 
5 000 
1 104 

360 
5 400 

30 300 

20 000 
500 

2 000 
500 

2 000 

25 000 

55 300 

270 000 

18 744 

20 955 

10 000 

10 000 

49 699 

YEKÛNU UMUMÎ 1 107 822 723 955 
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(T) CETVELÎ 

Sıra No. Esamii Varidat Müstenidat Mülâhazat 

Ücürat ve harçlar 
Asar ve resaili ilmiye satış hâsılatı 
Emvali menkule ve gayrı menkule varidatı 
Mektebi hukuk ianesi 
Evkafı mazbuta hissesi 
Emanet ve mülhak evkafın yüzde muayyen 
miktarı 
Teberruat ve emsali 
Muvazenei Umumiyeden muavenet 

İstanbul Darülfünunun şahsiyeti hükmi-
yesi hakkındaki 21 Nisan 1340 tarihli ve 
493 numaralı kanun. 

(1. 107) 



F. M. Nev'i muhassasat 

1 1 DARÜLFÜNUN EMANETİ 
Darülfünun emini 

2 KALEM HEYETİ 
Tahrirat müdürü 
Kâtip 
Mubayaa komisyonu kâtibi 
Başkâtip 
Kâtip 
Ayniyat memuru 

3 MUHASEBE HEYETİ 
Muhasebe müdürü 
Muhasebe mümeyyizi 
Esas kâtibi 
Maaş ve masraf kâtibi 
Muamelât kâtibi ve mutemet 
Veznedar 
Veznedar ve kâtip 
Mesalihi cariye kâtibi ve müsevvit 
Dosya ve evrak mukayyidi ve mübeyyir. 

4 MEMURİNİ MÜTEFERRİKA 
Dahiliye müdürü 
İdare memuru 

(1) Maktu 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Şehrî 
Aded Lira 

200 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

50 
20 
30 
40 
20 

30 
50 
25 
20 
20 
— 
30 
— 
15 

40 
22 



Elektrik memuru 
Tamir memuru 
Makinist 
Evrak memuru 
Matbaa memuru 
Ser hademe 
Kapı çuhadarı 
Kalorifer memuru 
Marangoz ustası 
Santral memuru „ 
Emanet dairesi ve divan odacıları 
Deppoy ve ambar memuru 

5 DARÜLFÜNUN KÜTÜPHANESİ 
Kütüphane müdürü 
Hukuk Fakültesi hafızı kütübü 
Edebiyat Fakültesi hafızı kütübü 
ilahiyat Fakültesi hafızı kütübü 
Fen Fakültesi hafızı kütübü 
Eczacı ve Dişçi Fakültesi hafızı kütübü 
Tıp Fakültesi hafızı kütübü 

6 MÜSTAHDEMİNİ MÜTEFERRİKA 
Mimar 
Hademe, odacı, bahçıvan, kapıcı, mey 
dancı, gece bekçisi 

(1) Maktu 
(2) Maktu 



M. Unvanı memunyeti 

1 EDEBİYAT MEDRESESİ 
Medrese reisi 
Kâtibi umumî 

2 HEYETİ TALİMÎYE 
Daimî müderrisler 
Daimî müderrisler 
Daimî müderrisler 
Daihî muallimler 
Serbest müderrisler 
Serbest müderrisler 
Serbest müderrisler 
Serbest muallimler 
Müderris muavinleri 
Asistan 
Müderrisler 
Müderrisler 
Müderrisler 
Muallimler 

3 HEYETİ İDARE 
Başkâtip 
İkinci kâtip 
Terbiye müzesi kâtibi 
Türkiyat Enstitüsü hafızı kütüp ve 
tercimi 

(1) Maktu 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

1 
1 

_ 

>H-
— 
— 
— 
— 
— 
— 

5 
3 
7 
8 

14 
3 

1 
1 
1 

Şeh rî 
Lira 

50 
50 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
25 
15 
60 
50 
40 
35 

18 
12 
20 

1341'de Hükümetnn 

Aded 

1 
1 

_ 

— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 

5 
3 

17 
5 

— 
3 

1 
1 
1 

teklifi 
Şehrî 
Lira 

100 
60 

, 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
40 
25 

100 
75 
— 
60 

25 
15 
20 

25 



Türkiyat Enstitüsü kâtibi 
Ser inzibat memuru 
İnzibat memuru 
İnzibat memuresi 
İnzibat memuru 
Coğrafya Darüimesaîsi muhafızı 
Hademe 

1 1 FEN MEDRESESİ 
Medrese reisi 
Kâtibi umumî 

HEYETİ TALİ M İ YE 
Daimî müderrisler 
Daimî müderrisler 
Daimî müderrisler 
Daimî muallimler 
Serbest müderrisler 
Serbest müderrisler 
Serbest müderris muavinleri 
Asistanlar 
Müstahzır 
Müderrisler 
Müderrisler 
Müderrisler 

(1) Maktu 



F. M. Nev ı muhassasat 

Muallimler 
Muallimler 

3 HEYETİ İDARE 
Başkâtip 
İkinci kâtip 
Kâtibe 
Dosya memuru 
Mutemet 
İdare memuru 
Fizik Darülmesaisi âlât ve edevat muha
fızı 
Fiziyoloji ve ilmülarz âlât ve edevat mu
hafızı 
Kimyayı uzvî âlât ve edevat muhafızı 
Kimyayı gayrı uzvî ve sınaî âlât ve ede
vat muhafızı 
Nebatat Darülmesaisi âlât ve edevat mu
hafızı 
İnzibat memuru 
İnzibat memura 
Kimyayı sınaî makinisti 
Fizik Darüîmesaîsi tamir memuru 
Elektrik memuru 
İnzibat memuru 
Hademe ve odacı 
Bahçivan 

14 İLAHİYAT MEDRESESİ 
1 Medrese reisi 

(1) Maktu 

1341'de Hükümetin 

Aded 

2 
5 

teklifi 
Şehrî 
Lira 

60 
50 

25 
18 
22 
18 
20 
12 

16 

15 

20 
2 

15 
15 
13 
15 
20 
15 
15 
30 
40 

100 



Kâtibi umumî 
2 HEYETİ TALİMİYE 

Daimî müderrisler 
Serbest müderrisler 
Sefbest muallimler 
Müderrisler 
Müderrisler 
Muallimler 
İhzarı lisan muallimleri 
İhzarî lisan muallimleri 
İhzarı lisan muallimleri 

HEYETİ İDARE 
Birinci kâtip 
İkinci kâtip 
İnzibat memuru 
Kapıcı ve hademe 

HUKUK MEDRESESİ 
Medrese reisi 
Kâtibi umumî 

HEYETİ TALİMİYE 
Daimî müderrisler 
Daimî müderrisler 
Daimî muallimler 

17 

(7) Maktu 
(2) Maktu 



F. M. 

20 

Unvanı memuriyet 

1340 senesi 
kadrosu 

Beheri 
Aded Lira 

Serbest müderrisler 
Serbest müderrisler 
Serbest müderrisler 
Müderris muavinleri 
Müderrisler 
Müderrisler 
Müderrisler 
Muallimler 

HEYETİ İDARE 
Kâtibi umumî muavini 
Kâtip 
Kâtip 
İnzibat memuru 
İnzibat memuru 
Hademe 

TIP MEDRESESİ 
Medrese reisi 
Kâtibi umumî 

HEYETİ TALİMİYE 
Daimî müderrisler 
Daimî müderrisler 
Daimî müderrisler 
Serbest müderrisler 
Serbest müderrisler 

5 
7 

15 
4 
2 

1 
1 
l 
1 
1 

i 
1 

25 
60 
50 
40 
35 

30 
15 
12 
15 
12 

50 
50 

(1) Maktu 

1341'de Hükümetin 

Aded 

—. 
-— 
— 

8 
10 
15 

teklifi 
Beheri 

Lira 

— 
— 
— 
40 

100 
75 

50 

1 
1 
1 
1 
1 
8 

1 
1 

_ 

-
-
-
_ 

36 
18 
17 
18 
15 
30 

100 
60 

— 
— 
— 
—. 



Serbest muallimler 
Müderris muavinleri 
Asistanlar 
Asistanlar 
Teşrih prospektörü 
Müderrisler 
Müderrisler 
Muallimler 
Muallimler 

— 
18 
27 
16 
— 
17 
23 
18 

. 

3 HEYETİ İDARE 
Tahrirat ve dosya başkâtibi 1 
Tahrirat kâtibi 1 
Dosya kâtibi 1 
Sicil kâtibi — 
Dosya kâtibi — 

4 MEMURİNİ MÜTEFERRİKA 
Eşkali emraz ressamı 1 
Dahiliye müdürü 1 
Dahiliye müdür muavini 1 
Müdüriyet kâtibi 1 
Mutemet 1 
Ser eczacı 1 
İkinci eczacı 1 
Eczane asistanı 1 
Hastahane kâtibi 1 
İmam ve gassal 1 
Kalorifer ve elektrik memuru 1 
Kapı çuhadan 1 
Teşrihhane ve müze memuru 1 
Eşyayı ayniye muhasibi mesulü 1 
Eşyayı ayniye muhasip refiki 1 
İstanbul poliklinik eczacısı 1 



M. Unvanı memuriyet' 

Seririyatı vilâdiye eczacısı 
Seririyatı vilâdiye eczahanesi müstahzırı 
Mubayaa memuru 
Medrese vekilharcı 
Seririyatı vilâdiye vekilharcı 
istanbul muayenehanesi müdürü 
Müstahdemin 

5 MÜSTAHDEMİNİ MÜTEFERRİKA 
Hastabakıcı 
Laboratuvar müstahzırları 
Ser hademe 
Bahçivan başı 
Aşçı başı 
Bahçivan, kapıcı, arabacı, berber, tamir
ci, kaloriferci, aşçı, terzi, odacı vesaire 

1340 

Aded 

— 
2 
1 
1 
1 
1 

— 

10 
10 
1 
1 
1 

122 

senes 
kadrosu 

, 

ı 

Beheri 
Lira 

— • 

8 
10 
10 
10 
60 
— 

30 
30 
30 
35 
30 

— 

İstanbul muayenehanei umumîsi erkek 
hademesi 
Fen tedavi laboratuvarları erkek hade
mesi 
Kalorifer hademesi 
Seririyatı vilâdiye ser hademesi 
Seririyatı vilâdiye aşçı basısı 
Seririyatı vilâdiye aşçı yamağı 
Seririyatı vilâdiye bahçivam 
Seririyatı vilâdiye nakliye arabacısı 

18 

20 
25 
22 
23 
18 
20 
20 

(1) Maktu 
(2) Şehridir, Maktu. 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Beheri 
Aded Lira 

1 15 
1 8 
1 12,5 
1 12,5 
1 12,5 
1 75 

190 

25 



Seririyatı vilâdiye kapıcısı 1 
Seririyatı vilâdiye erkek hademesi 2 
Seririyatı vilâdiye başhemşiresi 1 
Seririyatı vilâdiye hastabakıcısı 5 
Seririyatı vilâdiye kadın çamaşırcısı 2 
Seririyatı vilâdiye hademesi 4 
Hastabakıcı hemşire 2 
İstanbul polikliniği hastabakıcı hemşiresi 1 
istanbul polikliniği hademesi 2 
İstanbul polikliniği kapıcısı 1 

23 ECZACI VE DİŞÇİ MEKTEPLERİ 
HEYETİ TALİMİYESİ 

Muallimler 16 
Bronz muallimi 2 
Mehbasi Edviye muallim muavini 1 
Asistan 11 
Müfredatı tıp ve şef dö laboratuvarları 1 
Kimya şef dö laboratuvarları 1 
Bakteriyoloji ve Hıfzıssıhha muallim 
muavini 1 

1 ECZACI KISMI HEYETİ 
TALİMİYESİ 

Muallimler — 
Muallimler — 
Muallim muavini — 
Asistan — 

26 
20 
24 
20 
20 
20 
25 
30 
20 
22 

35 
35 
20 
8 
15 
15 

20 

4 
7 
5 
8 

60 
50 
40 
25 



F. M. 

2 

4 

5 

Unvanı memuriyet 

DÎŞÇÎ KISMI HEYETİ 
TALİMİYESİ 

Muallimler 
Muallimler 
Muallim muavini 
Asistan 

HEYETİ İDARE 
Müdür 
Dahiliye müdürü ve mutemet 
Başkâtip 
Eczacı kısmı kâtibi 
Dişçi kısmı kâtibi 

MEMURİNİ MÜTEFERRİKA 
Laboratuvar memuru 
Eczacı kısmı inzibat memuru 
Dişçi kısmı inzibat memuru 
Ser hademe 
Hademe, odacı, kapıcı ve bahçivanlar 
Hademe, odacı, hastabakıcı 

1340 

Aded 

—. 
— 
— 
— 

15 
— 

senesi 
kadrosu 

Beheri 
Lira 

— 
— 
— 
—' 

35 
22 
15 
10 
10 

10 
10 
10 
30 
23 
— 

1341'de Hükümetin 

Aded 

1 
7 
4 
7 

— 
20 

teklifi 
Beheri 

Lira 

60 
50 
40 
25 

50 
25 
25 
15 
15 

15 
15 
15 

— 
30 

»>•<< 

I 


