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arsasının iratlı olarak istimal edilmiş olan kıs
mına peniden varidatı gayrı safiye takdiri hak
kında kanun lâyihası. (1/898) 383 

3. — Hudut ve Sevabil Sıhhiye Müdiriyeti-
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7. — Gümrük İdareleriyle tüccar arasında 
tarife tatbikatından mütevellit ihtüâfatın hakem 

Sayfa 
vasıtasiyle sureti halline mütedair 8 Nisan 1334 
tarihli kanuna- bir madde tezyili hakkında ka
nun lâyihası. (1/901) 384 

8. — Münakaşa suretiyle ihalesi I mümkün 
olamıyan askeri inşaatın emaneten icrası hak
kında kanun lâyihası. (1/902) 384 

9. — Yunan harbinde şehit olan Mirliva Ce
lâl Paşa kerimelerine muhassas maaşatın 1926 
senesi Martından itibaren Hidematı i Vataniye 
tertibine nakli hakkında kanun lâyihası. (1/903) 384 

Teklifler 384 
1. — Saruhan Mebusu Yaşar Beyin; Saru-

han vilâyetinde 1340 «enesinde zuhur eden dolu
dan mahsulü hasara uğrayan emvali metruke 
tarla ve bağlarının bedeli icarlarının affi hak
kında teklifi kanunisi. (2/561) 384 

Tezkereler 384 
1. — Yüz on dokuz zatin istiklâl Madalya-

siyle taltifleri hakkında iki adet Başvekâlet tez
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2. — Yüzbaşı Salih Beyin hamil olduğu İs
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kında Başvekâlet tezkeresi. (3/618) 384 
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Sayfa 
3. — Tebaamıza ait olan borçları tediye et

meyen Macar Hükümetine karşı, Macar tebaa
sının Türklerden alacaklarının tediyesini tehir 
hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair Baş
vekâlet tezkeresi. (3/619) 384 

4. — Susurluk havzasında bulunan ovaların 
sulanması ve bataklıkların kurutulması için tah
sisat itası hakkındaki kanun lâyihasının iadesi
ne dair Başvekâlet tezkeresi. (3/620) 384 

5. — Mülga Meclisi Mebusandan müdevver 
olup Tapu Encümeninde bulunan, Dersaadet 
ve Bilâdı selâsede kâin gediklerin ilgasına dair 
16 Şubat 1328 tarifeli (1/103) numaralı, eşhası 
hükmiyenin emvali gayrımenkuleye tasarrufları
na dair 16 Şubat 1328 tarihli (1/101) numaralı, 
biliştirak tasarruf olunan emvali gayrı menkule 
taksimine dair 1 kânunuevvel 1329 tarihli (1/100) 
numaralı emvali gayrı menkulenin tasarrufuna 
dair 5 cemaziyelcevel 133İ tarihli kanunu mu
vakkatin üçüncü maddesini musahhah 8 Mart 
1330 tarihli (1/98) numaralı, Osmanlı cemaat ve 
müessesatı hayriyesi namlarına kasabat ve kura 
dahilinde namı müstear ile tasarruf oluna gelen 
emvali gayrı menkulenin müessesatı mezkûre 
namlarına tashihi kayıt için eşhası hükmiye ka
nunu muvakkatinde muayyen altı mah müdde
tin inkizasıııdan itibaren altı mah daha temdidi 
hakkında 11 Eylül 1329 tarihli (1/109), (1/110) 
numaralı, mevali gayrı menkulenin tasarrufuna 
ait 30 Mart 1329 tarihli (1/102) numaralı, senet
siz tasarruf edilen emvali gayn menkulenin ta
pu senedine raptına dair (1/99) numaralı, emvali 
gayri menkulenin tahdit ve tahririne mahsus 
kanun lâyihalarının iadesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/621) 384:385 

6. — Osmancığın Todurga köyünde» Kara-
mustafa oğlu Süleymanm hukuku memnuasının 
iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/622) 385 

'.7.'-— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin hâmil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin 
yeşil * kırmızıya tahvili hakkında Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi. (3/623) 385 

Mazbatalar 385 
1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Evkaf 

Bankası Müdiriyeti Umumiyesi teşkilâtı hakkın
daki (2/175) numaralı teklifi kanunisi ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Diyanet İşle
ri ve Evkaf encümeni mazbatası, 

- Sayfa 
2. — Beyazıt Mebusu Şefik Bey ve rüfeka-

smın vilâyatı müstahlasada leylî ve meccani ilk 
mekteplerle liseler açılması hakkında (2/228) 
numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Maarif 
encümeni mazbatası, 985:386 

3. — Diyarbekir Mebusu Zülfü ve Ertuğrul 
Mebusu Doktor Fikret Beylerin; İstanbul Da
rülfünunun şahsiyeti hükmiyesine ait kanunun 
ilgasiyîe Darülfünunun Maarif Vekâletine raptı 
hakkında (2/439) numaralı teklifi kanunisi ve 
reddine dair Maarif encümeni mazbatası. 386 

4. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Ber 
I yin; (Türkçe Kanunu) unvanlı ve (2/306) nu

maralı teklifi kanunisi ve reddine dair Maarif 
encümeni mazbatası, 386:387 

5. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 
Sayım Kanununun altıncı maddesinin tadili 
hakkında (2/368) numaralı teklifi kanunisi ve 
tayini muameleye mahal olmadığına dair Mu-
vazenei Maliye encümeni mazbatası, 388 

I 6. — Urfa Mebusu Ali Fuatr Bey ve rüfeka-
sının; Orta tedrisat muallimleri kanununun on 
dördüncü maddesinin tadili hakkında (2/320) 

I numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Muvazenei Maliye encü
meni mazbatası. 388 

Takrirler 388 
1. — Şarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Be

yin; bazı mahallerde mahkûk mülga saltanat 
I tuğralarının refi ve izale ettirilmesi hakkında 

takriri, 388 

2. — Şarkikarahisar Mebusu AK Sururi Bê  
yin; Gaziantep Mebusu Ragıp Beye ait İstiklâl 
Madalyasının kendisine irsali hakkında takriri, 388 

3. — Şarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Be
yin; şapka taliki için camilerde hususî mahaller 
temini hakkında takriri, 388 

4. — Sanman Mebusu Yaşar Beyin; ziraatta 
müstamel ine vadi müştaile ve müstahzaratı kim-
yeviyenin şu sırada erbabı ziraatça istimalinden 

L naşi olbaptaki kanundan bir an evvel istifadele
ri hususunun Hükümetçe temini hakkında tak-

[ riri, 388 
5. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi ve Ali 

Şuuri Beylerin; Sındırgı kazasının Cenit köyün-? 
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Sayfa 
de Rumlarda kalan arazinin köylüye teffizi hak
kında takriri, 388 

6. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, 
Balıkesir « Ankara postasında vukua gelmekte 
olan teehhüratln izalesi hakkında takriri, 388 

7. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
istiklâl Madalyası ile taltif tetkikatı hakkında 
takriri. '388 

Azayi Kiram Muamelâtı 389 
1. — Azayi Kiramdan bazı zevatın mezuni

yetleri hakkında Divanı Riyaset karan. 389:390 

3. — SUALLER 
Sayfa 

39Q 

1. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; 
mensucatı dahiliyenin ıslâhı maksadiyjle Mecli
si Âlice kabul olunan tahsisat üzerine şimdiye 
kadar ne yapıldığına dair Ticaret Vekaletinden 
suali, 390 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 390 
1. — Veraset ve intikal vergisi hakkında 

(1/810) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye, Muvazenei Maliye ve Adliye {encümen
leri mazbatalar.. 390:406 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; 

Saat : 14,20 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

Yetmiş Sekizinci İçtima 

27 Mart 1926 Cumartesi 

Birinci Celse 

ismet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de ait olduklan mahallere havale olundu. Elli dört 
zatın istiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatasıyla Sinop Mebu

su Rıza Nur Beyin hamil olduğu İstiklâl Madalyası 
şeridinin yeşil-kırmızıya tahvili hakkında Büyük Mil
let Meclisi -Riyaseti tezkeresi kıraat ve kabul edildi. 

Badehu veraset ve intikal vergisi hakkındaki ka
nun lâyihası müzakere edilerek 11 madde aynen, 7 
madde tadilen kabul, iki madde encümene iade ve 
iki maddenin müzakeresi tehir ve 6 maddenin tay-
yi kabul olundu ve pazartesi günü içtima edilmek 
üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
(hayır sesleri). Zabtı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Eytam emlâk bankası hakkında kanun lâ

yihası (1/896) 
RElS — Adliye, Ticaret, Kavanini Maliye ve Mu

vazenei Maliye encümenlerine havale edilmiştir. 

2. — Taksim Topçu Kışlası ile Talimhane arası
nın iratlı olarak istimal edilmiş olan\ kısmına yeni
den varidatı gayrı safiye takdiri hakkinda kanun lâ
yihası (1/898) 

— 383 -
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REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyetinin 
1926 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası (1/897) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — Harcirah kararnamesine bir madde tezyili 
hakkında kanun lâyihası (1/867) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

5. — Rüsumu Bahriye Kanununa merbut tarife
nin bazı mevad ve aksamının tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/895) 

REÎS — Ticaret, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale edilmiştir. 

6. — Zabitlerin ve Askerî memurların hayvan ve 
teçhizatlarının tedariki hakkında kanun lâyihası 
(1/900) 

REİS — Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

7. — Gümrük İdareleriyle tüccar arasında tarife 
tatbikatından mütevellit ihtilâfatm hakem vasıtasiyle 
sureti halline mütedair 8 Nisan 1334 tarihli kanuna 
bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası (1/901) 

REİS — Adliye ve Kavanini Maliye encümenleri
ne havale edilmiştir. 

8. — Münakaşa suretiyle ihalesi mümkün olamı-
yan askerî inşaatın emaneten icrası hakkında kanun 
lâyihası (1/902) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

9. — Yunan harbinde şehit olan Mirliva Celâl Pa
şa kerimelerine muhassas maaşalm 1926 senesi Mar
tından itibaren hidematı vataniye tertibinden nakli 
hakkında kanun lâyihası (1 /903) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

Teklifler 
1. — Saruhan Mebusu Yaşar Beyin; Saruhan Vi

lâyetinde 1340 senesinde zuhur eden doludan mahsu
lü hasara uğrayan emvali metruke tarla ve bağlarının 
bedeli icarlarının affı hakkında teklifi kanunisi 
(2/561) 

REİS — Lâyiha encümene havale edilmiştir. 
Tezkereler 

/ . — Yüz on dokuz zatin İstiklâl Madalyasiyle 
taltifleri hakkında iki adet Başvekâlet tezkeresi (3/617) 

REİS — Müdafaai Milliye encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Yüzbaşı Salih Beyin hamil olduğu İstiklâl 
Madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/618) 

REİS — Müdafaai Milliye encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Tebaamıza ait olan borçları tediye etmeyen 
Macar Hükümetine karşı Macar tebaasının Türkler' 
den alacaklarının tediyesini tehir hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi (3/619) 

REİS — Okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Hariciye Vekâletinden yazılan 11 Şubat 1926 ta

rih ve (Umuru Siyasiye Müdiriyeti 56461/141) numa
ralı tezkerede; tebaamızın, Macar Hükümetindeki 
alacaklarının tediye ve meselenin dostane bir suret
te halledildiği ve muamele} mütekabileye lüzum kal
madığı bildirilmiş ve 19 teşrinievvel 1341 tarih ve 
6/5813 numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan ka
nun lâyihasının istirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Müktezasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de Duyurulmasını rica eylerim efendim. 23 Mart 1926 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

REİS — Efendim; hükümetin talebine binaen 
iade ediyoruz. 

4. — Susurluk havzasında bulunan ovaların sulan
ması ve bataklıkların kurutulması için tahsisat itası 
hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/620) 

REİS—Okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Nafıa Vekâletinden yazılan 21 Mart 925/926 tarih 

ve 876/1881 yazı dairesi numaralı tezkerede; Susur
luk keşfiyat ve inşaat ve ameliyatına ait olan ve 
Mart 925/926 tarih ve 6/1629 numaralı tezkere ile 
takdim olunan kanun lâyihasının, bazı tadilât ifa edil
mek üzere istirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Müktezasmın ifa ve neticesinin işarına müsaade 
Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

REİS — Efendim, hükümetin talebine binaen ia
de ediyoruz. 

5. — Mülga Meclisi Mebusandan müdevver olup 
Tapu Encümeninde bulunan, Dersaadet ve Bilâdı Se-
lâsede kâin geldiklerin ilgasına dair 16 Şubat 1328 ta
rihli (1/103), eşhası hükmiyenin emvali gayrımenku-
leye tasarruflarına dair 16 Şubat 1328 tarihli (1/101), 

— 384 — 
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biliştirâk tasarruf olunan emvali gayrımenkulenin 
taksimine dair 1 kânunuevvel 1329 tarihli (1/100), 
emvali gayrı menkulenin tasarrufuna dair 5 cemazi-
yelevvel 1331 tarihli kanunu muvakkatin üçüncü 
maddesini musahhih 8 Mart 1330 tarihli (1/98), Os
manlı Cemaat ve müessesatı hayriyesi namlarına ka-
sabat ve kura dahilinde namüstear ile tasarruf oluna-
gelen emvali gayrı menkulenin müessesatı mezkûre 
namlarına tashihi kaydı için eşhası hükmiye kanunu 
muvakkatinde muayyen altı mah müddetin inkıza-
sından itibaren altı mah daha temdidi hakkında 11 
Eylül 329 tarihli (1 /109), (1/110), emvali gayrımenku
lenin tasarrufuna ait 30 Mart 329 tarihli (î/102, 
senetsiz tasarruf edilen emvali gayrı menkulenin ta
pu senedine raptına dair (1 /99), emvali gayrımenkule
nin tahdit ve taharrisine mahsus kanun lâyihalarının 
iadesi Hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/621) 

REtS — Okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Maliye Vekâletinden yazılan 27 Şubat 1926 tarih 

ve 26 numaralı tezkerede mülga Meclisi Mebusan-
dan Büyük Millet Meclisine devrolünan ve Tapu En
cümeninde bulunan merbut cetvelde müfredatı mu
harrer kanun lâyihalarının, Kanunu Medenimizle ne 
dereceye kadar alâkadar olduklarının tetkiki için is
tirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

REİS — Hükümetin talebine binaen iade ediyo
ruz. 

6. — Osmancığın Todurga köyünden Karamusta-
fa oğlu Süleyman'ın hukuku memnuasmın iadesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/622) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
7. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin: 

Hamil olduğu tstiklâl Madalyası şeridinin yeşil - Kır
mızıya tahvili hakkında Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi (3/623) 

REtS — Okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
27 . 3 .1926 

Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, İstik
lâl muharebatı esnasında bilfiil cephede hizmeti seb-
kettiği gibi dahilî isyanlara karşı da ateş altında bu
lunarak hidematı görüldüğünden hamil olduğu İstik

lâl Madalyası şeridinin yeşil-kırmızıya tebdili Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Mec)isi Reisi 

Kjâzım 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 

etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Evkaf Bankası 

Müdiriyeti Umumiyesi teşkilâtı hakkında (2/175) nu
maralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye, mahal 
olmadığına dair Diyanet İşleri ve Evkaf Encümeni 
Mazbatası 

REtS — Okunacak : 
Riyaseti Celileye 

27.3.1926 
Evkaf Bankası Müdiriyeti Umumiyesi teşkilâtı 

hakkında Rize Mebusu Ekrem Beyin 25 . 9 . 1339 ta
rihli teklifi kanunisi Evkaf Müdiri Umumisinin huzu-
riyle tetkik edildi. 

Kanunu Medeninin Evkaf hakkındaki mevadı Ad
liye Encümeninde müzakere edilirken bu mevad ve 
ahkâm nazan itibare alınarak evkaf İçin yeniden bir 
kanun tedvini tensip edilmiş ve bu da hükümetçe na
zarı itibare alınmış bulunduğundan ve Başvekil haz
retleri işbu kanunun bu devrei içtünaîyede intaç edi
leceğini beyan etmiş olduklarından, tayini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi. 

Diyanet İşleri ve Evkaf 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri" 

Bursa iUrfa 
Mustafa Fehmi Saffet 

Aza 
Siirt 

Halil Hulki v 

Kâtip 
Konya 

Mustafa Fej 

Aza 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 
* 

m 
REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Beyazıt Mebusu Şefik Bey \ve rüfekasının; 
Vilâyatı müstahlasada leylî ve meccani ilk mektep
lerle liseler açılması hakkında (2/228) numaralı tek
lifi kanunisi ve reddine dair Maarif \encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacaktır : 

— 385 — 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şark Vilâyetleri merkezleriyle mühim kazalarda 

leylî ve meccani ilk mekteplerle liseler açılması hak
kındaki Beyazıt Mebusu (Şefik Bey ve rüfekasımn tek
lifi kanunisi mütalâa olundu. 

Ahiren Meclisi Âlice kabul edilen (Maarif Teşki
lâtına dair) kanundaki esasat dairesinde ve bütçenin 
ve muallim adedinin müsaadesi derecesinde her yer
de mekteplerin tensip ve teşkili hususları tespit edil
miş olduğundan, ayrıca kanun tanzimine lüzum gö
rülememiş ve halihazırda işbu teklifi kanunî muame
leden müstağni bulunmuştur. 

Binaenaleyh encümenimizce teklifi kanuninin red
di muvafık görüldüğünden Heyeti Umumiyeye arz 
edilmek üzere evrak takımiyle takdim kılınmıştır 
efendim. 

Reis Mazbata Muharriri 
Kastamonu 

Mehmet Veled 

Kâtip 
Afyonkarahisar 

İzzet Ulvî 

Aza 
Ergani 

Kâzım Vehbi 

Aza 
Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Aza 
Urfa 
Refet 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
Başvekâletten gelen tezkerelerde celile kullanılmıyor. 
Encümenler hiç olmazsa bundan ders alsalar. 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

3. — Diyarbekir Mebusu Zülfi ve Ertuğrul Me
busu Doktor Fikret Beylerin; İstanbul Darülfünunun 
şahsiyeti hükmiyesine ait kanunun ilgasiyle Darülfü
nunun Maarif Vekâletine raptı hakkında (2/439) nu
maralı ttklifi kanunisi ve reddine dair Maarif encü
meni mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstanbul Darülfünunun şahsiyeti hükmiyesinin ilga 

olunarak Maarif Vekâletine raptı hakkındaki Diyar
bekir Mebusu Zülfü ve Ertuğrul Mebusu Doktor Fik
ret Beylerin teklifi kanunisi mütalaa ve tetkik olun
du. 

Darülfünunun şahsiyeti hükmiyeye malik olması 
inkişafı temin eden en büyük amil bulunduğuna şüp
he olmamakla beraber geçen senenin bütçe .müzake
resinde bu cihet Mecliste uzun uzadiye müzakere edi

lerek bu nokta üzerinde ekseriyetin efkârı ârâsı te
celli etmiş bulunduğundan, teklifi kanuninin reddi en
cümenimizce takarrür etmiştir. Keyfiyet arz olunur. 

ırif Encümeni Reisi 

Kâtip 
Afyonkarahisar 

İzzet Ulvî 

Aza 
Ergani 

Kâzım Vehbi 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 

Mehmet Veled 

Aza 
Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Aza 
Urfa 
Refet 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
(Türkçe Kanunu) unvanlı ve (2/306) numaralı teklifi 
kanunisi ve reddine dair Maarif encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin (Türk Di

li) hakkında teklifi kanunisi mütalaa edilmiştir. Esas 
itibariyle muvafık olduğu varestei izahtır. Ancak 
ahiren kabul edilen (Maarif Teşkilâtına dair) kanun 
mucibince bir (Dil Encümeni teşkil) edileceğinden 
muameleden müstağni bulunan işbu teklifi kanuninin 
reddi muvafık görülmüştür. Heyeti Umumiye arz 
olunmak üzere üzere bu baptaki evrak takdim olun
muştur efendim. 

Mazbata Muharriri Reisi Kâtip 
Kastamonu Afyonkarahisar 

Mehmet Veled İzzet Ulvî 

Aza 
Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Aza 
Urfa 
Refet 

Aza 
Ergani 

Kâzım Vehbi 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Maarif Encümenine teşekkür ederim. Yalnız encü
mene şurasını hatırlatmak isterim. Benim en büyük 
düşmanlarımdan olan arapca, acemce kaidelerini el'an 
kullanırlarsa acaba Maarif Encümeninin teşkil ede
ceği Dil Encümeninde buna, bu ruha riayet edilecek 
midir? Meselâ «varestei izahtır» diyorlar. Hiç olmaz-
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sa izahtan varestedir desinler. Binaenaleyh.. (Binaena
leyh ne demek sesleri). İmdi «Handeler» Riyasetten 
istirham ediyorum, teklifim ruznameye alınsın. Mü
dafaa edeceğim. 

RElS — Şimdi müdafaa ediniz. (Hazırlığı yok ses
leri). 

TUNALI HİLMÎ BEY (Devamla) — Arkadaşlar! 
Hazırlığım 35 yıllıktır ve 35 yıllık kanaatla karşınıza 
çıkıyorum. Yalnız bir hazırlığım olacaktı ki onu yap
mamış oluyorum. O da size bir çingene alacası gibi 
karşınıza bir levha getirip gösterecektim, orada ha
kimiyeti milliye, millet hakimliği, milletin hakimiyeti, 
hakimiyeti millet., gibi tam sekiz klişe vardır. Arka
daşlar! Hangi dilde böyle sekiz klişe vardır. Başka 
devletlerde bir manada sekiz klişe değil, iki klişe var
dır. Bizde iki değil, üç değil, tam sekiz klişedir. Ar- j 
kadaşlar! Dünyada hangi, memlekete gidecek olursa
nız o memleketin iki dili vardır. Biri: alelade dildir, 
halk dilidir. Biri âli mevzulara ait dildir. Bizde ise dil 
üçtür: Birincisi; bugünkü piç, murdar, mel'un dil, 
bizi öldüren, asırlardan beri bu türkü öldüren dil 
«arapça, farisice kaideden vücude gelmiş uydurma 
saçma dil. Esperanto'dan besbeterdir. Şimdi arkadaş- I 
lar, bu dili kaldıracağız. Ondan sonra bu halk dilini 
kullanacağız. Yüce mevzulara dair olan dili kullana- I 
cağız. 

Deniyorki aman Türkçe sadeleşsin, hayır arkadaş- I 
lar! Türkçe Türkçeîeşecek, Türkçeleşmezse Türk kur
tulamaz. Ben bunu kaç defa söylemişimki dünyada 
benim düşmanım filan millet olsa ve Allah bana deseki I 
ya kulum! O milletin süngüsünün tepende yüz sene 
durmasına mı razısın, yoksa senin dilinin istiklâlini 
almış olan arapça, farisice kaidelerin dilinde yüz se
ne kalmasını mı istersin? Yarabbi! Ben birincisini is
terim, varsın o düşmanın süngüsü yüz sene benim üze
rimde kalsın, fakat dilimi istiklâlden kurtarmış olur- I 
sun. Benim dilim esaretten kurtuiursa yarabbi! Ben 
milletimin diliyle konuşmaya başlarım ve o süngüyü 
de bir an da kaldırıp atarını. Şimdi arkadaşlar ben 
burada saatlarca söyleyebilirim. Yalnız istirham ede-
rimki bu Dil Encümeni buraya gelmezden evvel, I 
Maarif Vekili nasıl bir kanun getirdi? Arapça, Acem
ce kaideler, terkiplerle dolu dolu. Şimdi kalkacaklar 
falan ve filan, falan gelecek, filan ve falan tayin edi
lecek, çünkü ulemadandır. Çünkü filandır, falandır, 
halbuki onlarda türkçeye ait bir zihniyet yok. 

Binaenaleyh istirham ederim, bu eski zihniyeti ta
şıyan yeni zihniyeti kavramamış olan bir heyetten ne I 
beklenir? İmdi bu kanun kabul edilirse o heyete - ha- [ 
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ni bazılarınız kullanıyorsunuz = bir direktif, bir tuta
mak verilmiş olacak. Bu kanun yapılmadığı takdirde 
o heyet doğrudan doğruya kendi zihniyeti ile hareket 
edecek ve kıyamete kadar yine bu mel'un uydurma 
diller devam edecek, evlatlarımızı öldürecek, milleti
miz terakki edemeyecek, yükselemiyecek. Çünkü ka
nun, dilimizin arapça, acemce kaidelerin on senede, 
on beş senede dilinizden kurtulmasını emrediyor. Bu 
esas üzerine son sözüm arkadaşlar, bir merhumun ta-. 
birine göre arapça, acemce kaideler dil kapitülâsyon
ları imiş. Hayır, arkadaşlar hayır! Hayır! Onu kapiti-
lâsyonlara katiyen benzetemem. Çünkü bu mel'un dü 
her an dilime yapışmış bulunuyor. Binaenaleyh soru
yorum size, arkadaşlar! Hergün gözümün önünde ki
taplarımda bulunuyor, her an onu kullanıyorum, im
di size soruyorum, arkadaşlar bir ecnebi devletin ka-
nunlarîyle yaşamağa razı mısınız? (Hayır sesleri). O 
halde nasıl oluyor da arapça, acemce kaidelerle dilini
zin istimaline rıza gösteriyorsunuz. (Alkışlar), (Kâfi 
sesleri). 

MAARİF ENCÜMENİ NAMINA KÂZIM VEH
Bİ BEY (Ergani) — Encümen namına bazı maruzat
ta bulunacağım- Efendim! Tunalı Hilmi Bey biraderi
mizin bu kadar kasırgalar yaparak ismini aklığı Tu
na gibi coşkun bir hale gelmesine sebep yoktu zanne
derini. Encümen Tunalı Hilmi Beyin teklifini esas iti
bariyle kabul etmiştir. Zaten lisanın bugünkü sade ve 
musaffa- şekle gelmesi Türk milletinin tâ Şinasi'den 
beri takip ettiği intibahı edebî ve siyasinin mahsulü
dür. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kendileri 
de" arapça, acemce kaidelerle şiirler, manzumeler yazı
yor. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Encümen ahi
ren vücude getirdiği Maarif teşkilâtına ait kanunla 
bir dil heyeti teşkil etti. Bu dil heyeti, türkçenin bu
güne kadar mevcut olmayan - bunu kemali esefle zik
rediyorum = Kamusunu yapacak, sarfını yapacak, bi
naenaleyh mazbatanın kabulünü rica ederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Maarif 
Vekâleti Dil Encümeni teşkil etmemiştir, bir Dil En
cümeni teşekkül edecektir demiştir. Encümenin reh
beri kanun olacaktır. 

RElS — Encümenin mazbatası Hilmi Beyin tek
lifinin reddini tazamıhuh ediyor. 

Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka* 
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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5. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; Sayım 
Kanununun altıncı maddesinin tadili hakkında (2 /368) 
numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

12 Şubat 1340 tarihli Sayını Kanununun altıncı 
maddesi mucibince kıl keçilerinden alınan yirmi üç 
kuruş resmin kırk altı kuruşa iblâğına dair Edirne 
Mebusu Rıfkı Beyin Encümenimize tevdi kılınan tek
lifi kanunisi Evrakı müteferriasiyle birlikte tetkik ve 
müzakere olundu. 

Salifüzzikir kanunun altına maddesinin tadiline 
datör Meclisli Âlice ahiren kabul buyurulara 30 Kânu
nusani 1926 tarihli ve 719 numaralı Kanun ile kıl ke
çilerinden alınacak resmin miktarı otuz kuruş olarak 
tayin edilmiş olduğundan işbu teklifli kanunî hakkın
da tayini muameleye mahal kalmadığının Heyeti Umu-
miyeye arzı karargir oldu. 25 Mart 1926 

Reis Aza 
Çankırı İsparta 

Mustafa Abdülhalik Mükerrem 
Aza Aza 

İstanbul Zonguldak 
Ali Rıza Ragıp 

Aza Aza 
İzmir Konya 

Ahmet Münir ' Kâzım Hüsnü 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

6. — Urfa Mebusu Ali Fuat Bey ve rüfekasının, 
Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun on dördüncü 
maddesinin tadili hakkında (2/320) numaralı teklifi 
kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadığına da
ir Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun on dördün

cü maddesinin tadili hakkında olup, Heyeti Umu-
miyenin 17 . 11 . 1340 tarihli celsesinden Encümeni
mize havale buyurulara Urfa Mebusu Ali Fuat Beyle 
rüfekasının teklifi kanunisi evrakı müteferriasiyle bir
likte tetkik ve müzakere olundu. 

Maarif Teşkilâtı hakkında Meclisi Âlice ahiren ka
bul buyurulara kanunun on yedinci maddesi mucibin
ce uzaklıkları veya sıhhî ve idarî esbaptan dolayı hu
susî vaziyetleri haiz olmalarına binaen İcra Vekil

leri Heyetince tayin ve tefrik ve dereceleri tespit olu
nacak mahallere gönderilecek muallimlere sülüsten 
bir misle kadar zammı maaş ve ona göre tahsisatı 
fevkalâde ita edileceğinden işbu teklifi kanunî hak
kında tayini muameleye mahal göriMmediğiniin Heye
ti Celileye arzına karar verildi. 

Reis Kûiip 
Çankırı Konya 

Mustafa Abdülhalik Fuat 
Aza Aza 

İsparta Konya 
Mükerrem Kâzım Hüsnü 

Aza Aza 
Marâş Zonguldak 
Mithat Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Takrirler 
1. — Sarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Beyin; bâ

zı mahallerde mahkûk, mülga saltanat tuğralarının rer 
fi ve izale ettirilmesi hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 
2. — Sarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Beyin, Ga

ziantep Mebusu Ragıp Beye ait İstiklâl Madalyasının 
kendisine irsali hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 
3. — Sarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Beyin, 

şapka taliki için camilerde hususî mahaller temini hak
kında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 
4. — Saruhan Mebusu Yaşar Beyin, ziraatta müs

tamel mevadı müştaile ve müstahzaratı kimyeviyenin 
şu sırada erbabı ziraatça istimalinden naşi olbaptaki 
kanundan bir an evvel istifadeleri hususunun hükü
metçe temini hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havaİe edildi. 

5. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi ve Ali Şuur i 
Beylerin, Sındırgı kazasının Çenit köyünde Rumlar
dan kalan arazinin köylüye teffizi hakkında takriri. 

REİS — Temenni mahiyetinde Başvekâlete. 
6. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, Ba

lıkesir - Ankara postasında vukua gelmekte olan teah-
huratın izalesi hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 
7. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; İstik

lâl Madalyası ile taltif tetkikatı hakkında takriri. 
REİS — Müdafaa1! Milliye Encümenine havale 

edildi. 
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Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri . 

hakkında Divanı Riyaset kararı. 
REİS — Okunacaktır : 

Heyeti Umumiyeye 
Atide İsimleri muharrer azayı kiramın hizaların

da yazılan müddetlerle mezun adîeri Divanı Riyase
tin 25 . 3 . 1926 tarihinde münakDt dokuzuncu içtima-
ında tensip edilmiştir. 

Keyfiyet Heyeti Umumliyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisli Reisi 

Kâzım 

Mustafa Feyzi iBey, Konya, bir ay (Ailevî maze
reti dolayısıyle, tabip raporuna müsteniden), 

Sabit Bey, Kayseri, bir ay (Mazereti sıhhiyesine 
binaen, tabip raporuna müsteniden), 

Refet Bey, Bursa, bir ay (Mazereti sıhhiyesine 
'binaen, tabip raporuna müsteniden), 

Ferlit Bey, Gaziantep, bir ay (Mazereti sıhhiyesine 
binaen, tabip raporuna müsteniden), 

Cavit Paşa, CanJk, on beş gün, (Husıısatı zatiye-
sine binaen), 

Halit Bey, Kastamonu, bir ay (Ailevî mazereti do
layısıyle), 

Avni Paşa, Cebelibereket, bir ay (Hususah zavi
yesine binaen), 

Emin Bey, Tokat, bir ay (Ailevî mazereti dolayı-
sıyle), 

Esat Bey, Menteşe, on beş gün (Ailevî mazereti 
dolayısıyle), 

Münüp Bey, Van, bir ay (Ailevî mazereti dola
yısıyle), 

Osman Kadri Bey, Muş, yirmi gün (Husıısatı za
viyesine binaen), 

Tahir Bey, Giresun, yirmi gün (Husıısatı zatiye-
sine binaen), 

Naüm Hazım 'Bey, Konya, on beş gün (Mazereti 
sıhhiyesine binaen), 

AK Sadi ıBey, Kozan, bir ay (Ailevî mazeretine 
binaen), 

Hüseyin Hüsnü Bey, İsparta, yirmi gün (Ailevî ma
zeretine 'binaen), 

Zamir Bey, Adana, yirmi gün (Hususatı zatiyesi-
ne binaen), 

Vehbi Bey, Aksaray, bir ay (Rahatsızlığına bi
naen), 

Hamdullah Suphi Bey, İstanbul, bir ay (Rahat
sızlığına binaen), 

REİS —Ayrı ayrı reye koyacağım efendim. 
Mustafa Fevzi Bey, Konya, bir ay : Kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kaibul edilmiştir. 

Sabit Bey, Kayseri, bir ay : Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Refet Bey, Bursa, bir ay : Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Ferlit Bey, Gaziantep, bir ay : Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Cavit Paşa, Canik, on beş gün : Kaibul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Hal't Bay, Kastamonu, bir ay : Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Avni Paşa, Cebelibereket, bir ay : Kabul edenler 
el kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Emin Bey, Tokat, bir ay : Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edin
miştir. 

Esat Bey, Menteşe, on beş gün : Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Tekrar re
ye koyacağım, kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Münip Bey, Van, bir ay : Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul ediil-
miştir. 

Osman Kadri Bey, Muş, yirmi gün : Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Tahir Bey, Giresun, yirmi gün : Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Tekrar re
ye koyacağım, kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Naim Hazmı Bey, Konya, on beş gün : Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Ali Sadi Bey, Kozan, bir ay : Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Hüseyin Hüsnü Bey, İsparta, yirmi gün : Kaibul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
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Zamir Bey, Adana, yirmi gün : Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Vehbi Bey, Aksaray, bfc ay : Kabul edenler el 
kaüdırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edül-
miştir. 

1. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin, men
sucatı dahiliyenin ıslâhı maksadiyle Meclisi Âlice ka
bul olunan tahsisat üzerine şimdiye kadar ne yapıldı
ğına dair Ticaret Vekâletinden suali. 

3. — MÜZAKERE 

1. — Veraset ve İntikal Vergisi hakkında (1/810) 
numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye, Muva-
zenei Maliye ve Adliye encümenleri mazbataları : 

REİS — Müzakereci tehir edûlen 23 ncü madde 
okunacaktır : 

Fasıl : 4 
Verginin Nispeti 

Yirmi Üçüncü Madde — Veraset tarikiyle intikal 
eden menkul ve gayrimenkul emval file nukuda tarh 
edilen vergi, ayrı ayrı her varise iisalbet eden hüsse 
üzerinden, işbu kanuna merbut (1) numaıah cetvel 
mucibince istiyra Olunur. 

MUHTAR BEY (Trdbzon) — Arkadaşlar! Geçen 
celsede bu maddenin müzakeresine başlamış idi. Mali
ye Vekili Bey hayli tenviratta bulunmuşlardı. Bende
niz yalnız listede bazı tadilât için maruzatta buluna
cağım. Bunun için esas olarak diğer memleketlerde 
bu kanun ne veçhile tatbik olunuyor. Vaktim yoktu. 
Uzunca tetkikatta bulunamadım. Yalnız Fransa'nın 
kanunlarını buldum. Fransa, bJlirsinliz vergi hususunda 
ahaSiye en ağır vergi teklif etmiş memleketlerden tbi-
rididir. Buna rağmen bu veraset kanunundaki nispet
ler bizim tekîif ettiğimiz listede gösterilen tmliktar-
dan çok dûndur. Arz edeyim. Fransa'da bu miktar ne 
derecededir. Ve o nispette daha âdilâne, daha fennî 
bir şekiü vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY {Trabzon) — 
Kaç tasiiMidir? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — En son. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Zamaim vardır. Belki onu görmediniz. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim! Esas 

Fransa'da meselâ şu veçhile tertip etmişlerdir. Üç ço
cuğu oîan yahut üç çocuğun halefleri olan yani ahfa
dı da evlât makamındadır, çocuklarından biri vefat 
ederse onun oğulları yani ahfadı babaların yahut ana-

Hamduttah Suphi Bey, İstanbul, bir ay : Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim! Bu suale Ticaret Vekilli cevap 
verecek imidir? (Vekil yoktur sesleri) O halde celseli 
aiiyeye tehir ederek müzakere edilecek mevada ge
çiyoruz. 

EDİLEN MEVAD 

ların makamında tutuluyor ki, - bizim Kanunu Mede-
nıimiiz de bu şekle ifrağ etmiştir - halbuki biz burada 
ahfadı dördüncü dereceye attık. Halbuki ahfadın ev
lâttan hiç farkı yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bizim Kanunu Medenide vardır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Kanunu Medenide 
ahfat kendi babasının makamına kaim olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Behemehal 
değil. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onun için bendeniz 
ahfadı da Fransızların yaptıkları gibi birleştiriyorum. 
Bu veçhile, Fransızlar üç çocuğu olandan iki bin 
Franktan fazla miraslar için yalnız % rub'u, iki ço
cuğu olan için % yarım, bir çocuğu olan için % 1 
hiç çocuğu olmazsa malı başkasına intikal ederse 
o vakit % 3 alıyorlar. 200 bin Franktan on bin 
Franka kadar olunsa üç çocuğu olan yüzde yarım, 
iki çocuğu olandan bir, biç çocuğu olmayandan 
altı alıyor. On binden elli bin Franka kadar üç 
rub'u, üç çocuğu olan için bir buçuk, iki çocuğu olan 
üç... Bu nisbette görüyorsunuz ki elli milyon Frank 
miras isabet ederse bugün bizim para ile dört mJyon 
lira eder. Dört milyon lira da üç çocuğu olan için 
4 4/10 kadar, büyüklerde bile yani babasının veya
hut anasının mirası evlâda kalıyor. Ondan büyük ver
gi almıyor. Yani doğrudan doğruya evlada intikal 
eden miraslardan bizim para ile yüzde beş bile almı
yor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Onun ay* 
rica harcı vardır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — İki çocuğu olursa 
yedi buçuk alıyor. Bir çocuğu olursa on beş alıyor. 

İSMET BEY (Çorum) — Biz onu affediyoruz. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Ondan sonra bi

zim cetveller de Fransız cetveline nisbeten belki ha-
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talidir. Meselâ bir para babasından oğluna intikal 
ederse onun vergisi, hibeden alınan vergiden daha 
çoktur. Bu cetvel belki yanlış basıldı. Yani hibe için 
olan cetvel, intikal içindir. Ve intikal için olan cetvel 
hibe içindir. Yani burada iki yanlışlık vardır. Arz 
edeyim. Hibe ne demektir? Bir insanın kendi emva
lini, kanunen miras sahibi olanları mahrum kılarak 
başkalarına vermesidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Öyledir. Meselâ 
malından bir kısmım başkasına hibe ederse o nedir? 
O adam vefat ederse emvali miras sahiplerine inti
kal edecekti. Böyle yapmayıp da oğlunun birine hibe 
ederse diğer mirasçılarını mahrum kılıyor demektir. 
Buna rağmen hibede daima intıikaldan daha az ver
gi istiyoruz. Bizim cetvellerde hibede on bin liradan 
elli bin liraya kadar olan için % 3 vergi alıyoruz. 
Asıl intikalde (25) bin liradan (50) bin liraya kadar 
olan % 6. Diyeceksiniz ki bir kışınım bundan evvel
ki cetvelde alıyoruz. İşle asıl yanlışlık buradan çıkı
yor. Şimdi (25) bin liradan (50) bin liraya kadar oîan 
yarısı (25) bindir değil mi? Demekki - 25 bin lira
sından % 6 alıyoruz. (50) bin lirasından yüzde üçe 
muadil oluyor. Mütebakisi de caba. Kara cümle 
meselesi burada tahakkuk ediyorki mecmuundan mi
rasla alınan vergi, hibe ile alınan vergiden çoktur. 
Zaten rakamları mukayese ve tatbik ettik. Miras da 
hibeden daha çok vergi alınıyor. Sonra bizim mem
leketimizde ahalimizin kısmı azamı az bir servete 
maliktir. Ve böyle ağır vergilere mütehammil bir 
şekilde değildir. Sizi yormak istemem, arz ettiğim 
cetvelde görüldüğü üzere ecnebi memleketlerinin 
vergisi bizimkinden azdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Muhtar Be
yefendi! Fransa'dan başka bir memleket gösterir mi
siniz ki bu cetvelden eksik olsun? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Saz böyle mühim 
bir kanunu Perşembe günü getirip Cumartesi günü 
tercihan ve müstacelen müzakeresi için bizi sıkboğaz 
ederseniz bunun tetkikatı bu kadar olur. Bundan zi
yadesini bizden talep edemezsiniz. Memleketin mühim 
bir kanunu müzakere ediliyor. Müstaceliyetini derhal 
istiyorsunuz. Tetkikat için zaman lütfetseydiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Tabiî, büt
çe bağlayacağız. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bendeniz onun için 
demin arz ettiğim gibi Fransa'da dört milyon liraya 
kadar c/c 4,5 alınırken, bendeniz beş yüz bin liradan 
lazlası için % 8 olmasını kabul ediyorum. Küçük 

miktarlar için meselâ yüz liraya kadar için yüzde ya
rımı kabul edelim, 500 liraya kadar % 1, 501'den 
2 000 liraya kadar % 1,5 beş bin liraya % 2, on bin 
liraya kadar % 4,5 ilh. veçhile olmasını arz ediyo
rum. Sonra oğlunun oğlu, ahfadı ki doğrudan doğ
ruya babasının makamında kâim olacak bu, cet ve 
ceddin ceddi yani dedesinin babasına kadar intikal 
edecek adam ki böyle hiç intikal vuku bulmayacak
tır. Bir insan sinni rüşte vasıl olup ve kesbi servet 
edipte ondan kalacak mirasın dedesinin babasına in
tikal edeceği miktar, meselâ büyük oğlu ölmüş olur 
da evlâdı kalır. Ayniyle babası kadar bir hak kazan
mak ve üçüncü babası ile bir tutmak Kanunu Me
denî ile kabili telif midir? Bendeniz ebeveyni ayırı
yorum, ceddat ile bir olmasın. Çünkü en evvel evlâ
dıdır. Sonra babasıdır. Ceddat ile, birader ve hemşi
reyi bir tutarak 2,5, 2,3 sonra amca, dayı, teyze ve 
daha sonra amcazade, dayızade, yani frenklerin ku
zen, kuzin dedikleri kimselerde istediğinizi kabul 
edelim. Çünkü gördük ki Fransa'da şu veçhile miras 
taksim olunmuştur. Fransızlar bu vergiyi nasıl yapı
yorlar: İaşesi kendisine ait olanlar için bu vergiyi 
azaltıyorlar, iaşesi kendisine ait olmayanlar için ver
gi nisbetini birden bire büyütüyor. Bu doğrudur. Çün
kü iaşesi kendisine ait olmayacak, binaenaleyh miras
ta onun hakkı bir derece eksiktir. En büyük vergi, 
meselâ beş yüz milyon frank ki aşağı yukarı bizim 
para ile 40 milyon eder. Bu miktar için oğlundan 5,5, 
evlâdı oimazsa 37 alıyor. Görüyorsunuz, nispet ne 
kadar büyütülüyor. Bizde yakın akraba için miktarı 
azaltalım, uzak akraba için de miktar çok olsun. 

Arkadaşlar! Evvelki celsede bu lâyihanın, 25 nci 
maddesini kabul ettik. Bunu nazarı dikkatinize tek
rar arz ediyorum. 25 nci maddede bir insan hiç bir 
gayreti olmadan bir lira, iki lira mukabilinde aldığı 
bir piyango biletinden kazandığı paranın on bin lira
dan fazlası için % 12 vergi veriyor. Sonra babasın
dan kalan miras için de yüzde on, on ikiye kadar 
vergi alınıyor. Lütfen insaf ediniz, eğer piyangodan 
çıkan paradaki devletin hakkı, babasından kalan pa
radaki haktan daha az ise bilmem, onun için dünkü 
kabul ettiğimiz makulât dairesinde bu, 23 ncü mad
dedeki bir numaralı cetvelin de tashihini Maliye Ve
kili Beyefendi kabul buyursunlar. Arz ettiğim tashi-
hat büyük bir tashihat değildir. Bunu kabul buyurur
larsa kanun daha ziyade makulât dairesine girer. Son
ra arz ettiğim gibi mevhubatla, vasiyetler dolayısıyle 
nail olunacak servetten dolayı verdiği doğrudan doğ
ruya intikalden alınan vergiden azdın 
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MALİYE VEKlLt HASAN BEY — Değil. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim, bu cet

velleri tetkik ederiz. Maliye Vekili muhteremi ısrar 
buyuruyorlar, mevhubat ve vasiyet için tertip olunan 
cetvel diğerinden az değildir, diyorlar. Eğer değilse 
bendeniz bir daha bu hususta söz söylemekten ka
tiyen vazgeçiyorum. (Handeler.) Çünkü bir kısmı bi
rinci cetvele, mütebakisi ikinci cetvele bırakılıyor. 
Yarısından ziyadesi ikinci cetvelde kalıyor. İkinci cet
velde kalan, verasetten dolayı kalan miktarı dolduru
yor. Onun için aşağısı caba kalıyor. Çok rica ediyo-
rumki bu cetvel tashih edilsin. Bu cetvel yanlış basıl
mıştır. İntikal için, babasından kalan miktar için ya
pılan cetvel yanlış basılmıştır. Müsaade ederseniz ye
niden Encümene gitsin. Orada meseleyi beraber tet
kik edelim, doğru çıkmasa ben sözümde duruyorum. 
Bir daha katiyen taciz etmem. Bu sene maatteessüf si
zi çok taciz ettim. Ondan da kurtulursunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
Muhtar Beyefendi cetveli tetkik edince medarı mu
kayese olarak Fransa'da cari olan veraset vergisi nis
petlerini ele aldılar ve yalnız evlâda mahsus olmak 
üzere birinci derece için tayin edilen nispetlerin bi
zim teklif ettiğimiz miktarın çok dûnunda olduğunu 
söylediler. Fakat Muhtar Beyefendi kanunun bir mad
desini nazarı dikkate almadılar. Biz bunu teklif eder
ken eîyevm cari olan intikal vergisi -ki birbuçuktan 
başlar, altı buçuğa kadar çıkar- Seyyanen kaç dere
cede olursa olsun birinci derecede olsun, kaç kuruş 
olursa olsun bu kanunun yerine kâim oluyor. Binae
naleyh mevcut olan bir kanundan daha dun bir vergi 
teklif etmek mevzubahis değil, onu tezyit meselesi 
mevzu olduğu halde biz, birinci, ikinci, üçüncü dere
cedeki akrabalarda ve intikalâtın ekseriyeti azımesini 
teşkil eden miktar servetlerde elyevm intikal kanunu
nun cari olan nispetlerini de geçerek ondan dun yap
tık. Bendeniz arz ediyorumki bu cetvelde haizi ehem
miyet olan vergi; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
derecede karabeti olanlarla on binden aşağı olan ser
vetlerdir. On binden yukarısı bu memlekette hadisei 
tarihiye nevinden olan şeylerdir. Bilmünasebe arz et-
miştimki katiyetle değil, fakat hakikaten mutabık 
olan cihet bu memleketteki intikalâtı seneviyenin yüz
de doksanı on binden dun olan servetlerdir ve bu in-
iişalâtı seneviyenin yüzde doksanı üçüncü derece kara
bete dahil olan adamlar arasındadır. Şu halde cetvelin 
on binden aşağı olan derecesinden üçüncü derecede 
olanları alınız ve bu nispetlerin vasatisini bulunuz, her 
katagori, kendi üzerine tayin olunan nispete tabi ol

duğuna göre bir aşağı iner. Mesele bundan ibarettir. 
Üst tarafı bu memleket için hadisatı tarihiye nevinden-
dir. Arz ediyorum ve Muhtar Beyefendinin elindeki 
evlât için zikrettiği cetveldeki herhangi bir nispet 
büyük değildir. Burada alman ferağ harcı, intikal 
harcı aynen caridir. Halbuki biz bu vergiyi kaldırıp 
onun yerine kâim olmak üzere diğer vergi teklif edi
yoruz. Saniyen arz ettimki derece! karabet Kanunu 
Medenî noktai nazarından -şimdiki Kanunu Medeni
miz İsviçre Kanunu medenîsidir- Bu kanunda aynen 
İsviçre Veraset Kanunları esasıdır. 

Oradaki derecei karabet vesaJreye nazaran kanu
nu medenide ne tespit edilmiş ise Veraset noktai na
zarından aynı memleketin aldığı derecat budur. 
AheırJge halel gelmesin diye onu aynen almışızdır. İki 
cetvel arasında, yani mevhubat ve vasiyetteki cetvel 
ile verasette, yanıi bilâ vesayet vukubulacak intikal-! 
îer hakkındaki cetvel arasında farklar olduğunu ifa
de buyurdular. Alıyorum efendim. Yüz Bira kadar 
olanlardan gerek mevhubatta^ gerek verasette yüz
de bir, evîât için yüzde bir buçuk sonra değişiyor 
iki, iki buçuk. Böyle devanı ediyor. 

Aradaki nispetlere bakıyorum. Meselâ üçüncü de
recede yüzde üçten başSıyor. Veraset Vergisi yüzde 
ikiden başlar, ikinci katagori servetin yüzde beşi
dir. Mevhubat ve vasiyeti mutavassıt nispetlerin hep
sine bakıyorum, veraset cetvelinden yüksek olduğu
nu görüyorum. Acaba Muhtar Beyefendi eksik mi gö
rüyor. Yalnız cetvelin bir yekûnunda nispet haıtti aza
miye çıktığı halde altıncı derecei verasette katagori de
ğiştikten sonra mevhubat ve vasiyet tarikiyle yüz
de otuzdan yukarı geçmiyor. Yoksa aradaki muta
vassıt rakamlarda mevhubat ve vasiyet cetvelinin 
nispetin öbürlerinden dûn olduğunu göremiyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mevhubat ve va
siyette evlâdı mukayese ediniz. Birbuçuk, iki ikiibu-
çuk, üç gidiyor. Halbuki yukarıda iki, üç, beş, altı 
diye yürüyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Evet efendimi yürüyor, görüyorum. Mutavassıt nis
petten bahsediyorum. Son hanelerde fark vardır. 
Son hibelerde nispetin biraz zayıf oümasımı icabe-
den esbap vardır. Ban bu mukayeseyi yaparsam; bir 
adam başkasının malını satarsa eğer hibe ve bey, her 
biri hakkı mülkiyetin birinden diğeriyle intikâlinde 
malını biri diğerine bilâ bedel satarsa servetin kate
gorisine göre ferağ harcı yüzde on olabilir, yüzde 
on beş de olabilir, yüzde yirmi de olabilir, o hailde 
mantıksızlık buradadır. Böyle mukayese edecek olur-
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sak, bendeniz zannediyorumki esbap büsbütün baş
kadır. Hayatta malını birine vermek, birine vasiyet 
etmek hakkı mülkiyetin tetimmatından addedilir. Hak
kı mülkiyet hukuku tahliyeden addedilir. Halbuki ve
raseti bir hakkı mülkiyetin icabatından olarak ad
detmiyoruz. Biz bunu hakkı kanunî telâkki ediyo
ruz. 

HASAN FEHMf BEY (Gümüşhane) — Bu fikri 
değiştirmiş değiliz. 

MALÎYE VEKlLt HASAN BEY (Devamla) — 
İştirak etmiyorsunuz ama esasatı hukukiye böyle
dir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Istihlâ-
katı Umumîye Yergisi Kanununu daha dün kabul 
eden bir memlekette bugün bundan bahsolunamaz. 

MALİYE VEKiLt HASAN BEY (Devamla) — 
Binâenaleyh hakkı mülkiyetle hakkı veraset arasın
daki tefriki esas itibariyle biz kabul etmişizdir. Bu 
kanunun istinatgahı budur. Ve bunu yalnız biz kabul 
etmiş değiliz. Bu vergilerin cari olduğu bütün mem
leketlerde de bunun kabul edildiğini işhat ediyorum. 

Bütün memleketlerde hakkı veraset iîe hakkı mül
kiyet arasında mahiyeti itibariyle büyük fark oldu
ğu telâkisinin hâkim olduğunu izah ettim. Binaen-

* aleyh bu cetvel de aynen İsviçre'nin cetveldir. Hiç 
değiştirmiş değiliz. 

Sanıra kabul edilen yirmi beşinci maddedeki nis
petleri buyurdular. Acaba bu nispetler, gerek mevhu-
bat, gerek vasiyet veraset cetvelindeki nispetlerden 
dûn mudur? Hükümetin teklifi yüz liraya kadar 
yüzde beş, yüz birden beş yüze kadar % 8, beş yüz 
birden beş bine kadar °/0 12'dir. Beş binden on hine 
kadar % 15, om binden fazlası için de % 20'dir. 
Hakikat olan Muvazene! Malliye ve diğer encümen
lerde kabul edilen nispetler midir, yoksa diğer nis
petler midir? Zannediyorumki gayri kabili mukaye
se olacak kadar ikramiyeler bu cetvellerdeki ser
vetlere göre ağırdır. Yalnız Hükümetin teklifinde 
on börJden fazlası için yüzde yirmiyi geçmiyor. Ka
bul edilen şekilde % 12'yi geçmiyor. Bunum sebebi 
zahirdir. Bunu piyango nevinden olan şeylere has
rettik. Piyango nevinden oSan, dünyada mevcut, ik
ramiyelerin haddi azamisi yüz bin liradır. Mesele 
bundan ibarettir. Binaenaleyh ikramiye cetvelinde
ki nispetler ikramiye ashabının kime değil aleyhi
nedir. Hulâsa! mâruzâtım elyevm cari olan intikal 
vergisinin nispetlerinde - ki en yakın akrabada % 1,5 
dan başlar ve % 10'a kadar devam eder - elyevm cari 
olsa vergiden ileri geçmedik, ondan dûn yaptık, ta ki 

emvali menkuleye teşmil edelim ve emvali menku-
leden akacağımız farküa bu telâfi edindikten maada 
elimize de bir miktar fazSai varidat geçsin diye eğer 
munzam bir vergi cari olacaksa indirilmesine ben de 
taraftar olurum. Fakat biri düğeri yerine kâim ola
caksa tezyidi varidat için tekSif ettiğimiz bir kanu
nu buraya, eski vergide!» daha aşağı bir surette ten
zili varidat vergisi olarak getirmedik. Esbabı umu-
miyenıiz gayet vazıhtır. Mevcut olan verginıin hâ
sılatım biraz daha karabete yakın ve miktarı az olan 
servetleri mümkün mertebe az tayin etmek az mu
hafaza etmekle beraber nispeti yüksek tayin etmek ve 
bir de emvali menkuîeden yapmak suretiyle vergiyi faz-
lai varidat getirecek bir halle koyduk. Bendeniz istir
ham ediyorum. Bu cetvel mübalağalı değildir. Yal
nız % 1 ve 1,5'üarın karabete değil, hak ve adle ya
kın olsun fikrindeyim ve arz ediyorum ki intikalâtı 
seneviyemn (% 90)' nının tabi olacağı vasati intikal 
ırJispeti - inşallah tatbikatta yine burada olursak 
arzı malumat ederim veyahut o zamanki Maliye Ve
kilimiz arz eder - göreceğiz ki % 45'i geçmez. Yüzde 
otuza yüzde yirmiye çıkıyormuş, bunlar hayaldir. 
Bunüar hâd isafı tarihiyeden ibarettir. Fikren tekli
fi müterakkinin istilzam ettiği nispetleri muayyeni 
bir hadde kadar yürütmekten ibaret nispetlerdir. 
Tecellisi arz ettiğim gibi bir asırda belki iki defa, üç 
defa vâki olur. 

Hakikat şundan ibarettir ki bizim üMikalât ver
gimizin tabi olacağı nispet % 4*ü geçmeyecektir. Onun 
için ben bu vergiyi gayet mutedil bir vergi olarak ka
bul etmekteyim. 

HALİL FAHRİ BEY (Siverek) — Efendim, Ka
nunu Medenimiz hakkı mülkiyet ile hakkı intifaı tef
rik etmiştir. Vereseden bazısı hakkı intif aa ve bazısı 
da hakkı mülkiyete malik oluyor. Bu cetvelde bu 
şekilde bir şey gösterilmemiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hakkı intifadan maksadınız nedir? 

HALİL FAHRİ BEY (Siverek) — Hakkı intifa 
meselâ; Kanunu Medeninin 441 nci maddesinde bu
ma dair fıkra vardır. Şu halde mülkiyete kim sahip 
okuyor? O vakit terekenin bir kısmı müükiiyete, diğer 
kısmı da hakkı intif aa sahip oluyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mülkiyete kim sahip olursa biz vergiyi ondan abnz. 
Veraset Kanunu hakkı intifaı nazarı itibara alma
mıştır. Veraset Kanununu, Adliye Encümeniniz de 
görmüş tetkik etmiştir. Onun da mazbatası ve tadi
lâtı mütalâa buyurduğunuz lâyihada münderiçtir. 
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Mülkiyet kimde ise bu kanun mucibince vergi ona 
müteveccihtir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Vekil 
Beyefendin:™ üç noktasına cevap vereceğini. Buyur
dular ki: Biz bu kanunu vergileri ve varidatı tezyit 
için getirdik, yoksa tcuıkis için getirmedik. Bir defa 
şimdiki inîîkâlât vergisiyle şimdiki kanun mukaye
se ediSmez. Çünkü o zaman hassaten emvali mcci1-
kuleyi de, dâhil etmek olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onu söyledim. Tekrar ctnıe. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Vergiyi bütün ökü
züne ineğine kadar teşmil ettik. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır, hayır, her varisin üç yüz lirası muaftır. Onu 
unutmayalım. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Evet fakat kıy
meti ne kadardır? Eğer varisi az o'ursa derhal üç yüz 
Kra değil üç bin lirayı geçer. Onun için biz geçen se
neden beri varkkıîmı sülüsünü teşkil eden aşarı pa
ra flâzım iken lâğvettik. Halbuki şimdi varidatınım 
mukaıâta getireceğiz. Mutiâka tezyit şart değildir. 
Bu sefer gayri menküüâta tatbik oîuiTtfrnakta olan va
ridat mcnkülâla da teşmil ettik. Bu veçhile varidatımı
zı tezyid ettik. Lâkm gayri menküiâtm nispeti bel
ki bazı yerlerde yani bazı noktalarda azalabilir. Bu 
bir; ikincisi: Satmakla birbirine benzetti*er. Bunlar 
birbirine bntfzcnıez. Salmak ne demektir? Arkadaş
lar! Yani benim oğ'iuraa intikâl edecek mallın şek
lini değiştirmek demektir. Yani evimi saltım, para 
yaptım. Gayri menkulü menkûl yaptım. Paraya tah
vil etiim. Bu satmakta esasen vergi almamak lâzım 
gelir. Bir intikâl harcıdır, alıyoruz. Fakat ötede hiba, 
öyle değîiiîlr. Zaten bugünkü müzakere ettiğimin 
kaoıun ile satmamın mânâsı yoktur. Burada be'ieş ola
rak menkülâtuı ve gayri menkii'âtın varidatından 
ibarettir. Yani ya irsen veya hibe ile veyahut va
siyetname ile intikâl edecek eline geçecektir. Para 
verip de alırsa bu Mr insanın elinde mevcut olan ma
lının şeklini tebdil ediyor. Ondan Hükümetin ayrı
ca vergi alması mevzubahis değildir. Binaenaleyh 
satmakla hibeyi birbirine benzstmemeiJidir. Hibe 
ile satmak arasımda münasebet yoktur. Ben malımı 
satıyorum, Hükümete ne? Şekli tebdil ediyor. O ma
lın yerirte menkülât alıyorum. Yahut evimi satıyor 
'han alıyor veya tahvilât alıyorum. Yahuita bir şir
ketin lıisscdaTi oluyorum. Emvalimi değiştiriyorum. 
Yani emvalimin şeklini değiştiriyorum. 

I Üçüncüsü: İkramiyelerin nispetini şey ettiler. Çok 
rica ederim. Bir piyangoda çıkan ikramiyelerde şe
killeri arz edelim. Piyangoda yüz kuruşa kadar yüzde 
iki vergi alıyor, fakat evlâdı nazarı dikkate almı
yor. Birader ve hemşiresinden yüzde beş atıyor. Pi
yango çıkarsa yüzde iki verecek. Kardeşinden mi
ras kaiırsa yüzde beş verecek. Sorara meselâ: Beş bin 
liraya kadar piyangoda yüzde sekiz verecek, birade
rinden miras oiorsa yüzde on bir olacak. Yalnız ev
lâtla zevç müstesna olmak üzere babası, kardeşi, 
ceddi ahfadı eğer miras alırsa vereceği vergiden pi
yango çıkarsa vereceği Vergi daha az. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabiî. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Şimdi zatiâliniz 
bir mukayese ederseniz piyangoda çıkan' verginin 
çok olduğunu söylemiştiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vasatisiyfe mukayese edimiz, benim dediğim çıkar. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Beyefendi! Oğlu-
r a miras kalırsa bununla piyango beyninde muka
yese olur mu? İnsafınıza delâlet ediyorum. Baba
sından miras kaümış, kardeşinden miras kalmış, ona 
vereceği vergi yüzde aühdır. Piyangodan çıkmış, 
ikidir. Bu nasıl €>!ur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Farkını söyleyeyim mi size, nedir? Piyangoda ikra
miyeyi temin eden biletin sermayesi paradır? Diğe
rinin sermayesi ise havadır. Sülünden gelmekten iba
rettir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bir insanın pi
yango biletinin sermayesi ile aynı kandan doğmuş iki 
kardeşin mesebi eğer Hasan Beyin dediği kadar 
farksız ise ben anîayaımadım. Piyongo bileti iîe kar
deş beynindeki nispeti Hasan Bey bu kadar hafif 
gÖAÜyocrea veiile'îahül müşîckâ. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
vardır: 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kifayet 
aleyhinde söyleyeceğim: Efcindim! Verasete taallûk 
eden en mühim bir maddei kanuniyeyi müzakere edi
yoruz, Bu bapta herkes noktai nazarını izah etme
dikçe müzakereyi kapamamalıdır. Müzakereyi ka-
paKiamaMırki: Heyeti CeMSeye bazı hususatı arz-et
mek imkânı hâsıl olabilsin. Efendiler! Maliye Vekili 
Bey öyle mütalâa dermeyaır etrilerki: O mütalâata ce
vap vermeden ınüzakcrcyi kapamamalıdır. Maliye 
Vekili Bey burada verasetin hukuku tabiiyeden ol-

J madiğim ifade buyurdular. Daha ileri giderek ikra-



î : 79 29 . 3 . 1926 C : 1 

ntiye ile aile mefhumu arasındaki münasebette* ik
ramiyeyi daha kuvvetli buldular. Yani aile mefhumu
nu inkara gidecek kadar bir vaziyet aldılar. 

MALtYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Söz isterim Reis Beyi 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendiler! 
Maöliye Vekili Bey buyurdularki: Veraset, hukuku ta
biyesinden değildir. Bunu bir sosyalist Maliye Ve
kili söyleyebilir. Demin Hasan Fehmi Beyin işaret et-
tüği veçhile umumî ve hususi istihfâk vergisıimi Mec
lisi Âliden geçiren bir Maliye Vekilinin ağzından 
bunu nasıl duymuş olduğuma hayret ediyorum. 
Çünkü umumî ve hususî istihlâk vergisi kadar sos
yalist esasına zıt bir kanun olmadığı halde bugün 
kendisi burada hakkı verasetin hukuku tahliyeden 
olmadığım iddia edecek surette sosyalist nazariye
sine doğru bir vaziyet akmıştır. 

Efendiler! Bugünkü nizamı içtimaim in esası mül
kiyettir. Müükiyet öyle bir mefhumdurki: Hukuku 
Beşer Beyannamesinde değil dünya yüzünde mül
kiyet mefhumu olduğu günden beri verasetle tama-
mlyle mürtebM addedilmiş bir mefhumdur. Bunun 
içindirki: Mülkiyeti verasetten tefrik etmeye imkân 
yoktur. Ve bunun içindirki: Bugünkü nizamı içtimai
nin esası mülkiyettir. Mülkiyetle veraseti aym şey 
olarak görmekte bütün ulemayı iktisat müttefik
tirler. 

AKÇÖRAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — At
ma, atma! (Ne kadarda âlim sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — İtiraz eden-
lerdirki mülkiyeti ortadan kaldırmak için doğrudan 
doğruya gidemedikleri zaman bilvasıta hakkı vera
set üzerine kuyut koymak suretiyle mülkiyete ve 
mülkiyete müstenit olan nizami içtimaî üzerine 
yürütmüşlerdir. Maliye Vekili -Beyefendi İngiltere'de 
mülkiyet aleyhinde mevcut olan ve bizde yapılmak 
istenilen usule muvafık bazı eşkâl mevcut olduğunu 
buyurduFarki bu doğrudur. Fakat İngiltere'de bun
lar öy!e bir zamanda yapıîmıştırki memlekette sos
yalizme doğru efkârı teveccüh ettiği bir vakitte ra
dikal hatta radikalden daha ileri fikirli insanlar
dan mülkiyet aleyhinde vaziyet ilan rical tarafın-
dajı - ki onlardan birisi de bu istikâmetlerde dolaş
makta olan Loyt Corc'tur - Loyt Corc zamanında ko
nulmuş bir maildedir. Asıl teemmüle şayan nokta 
şudur: Biz bugün nasıl bir vaziyetteyiz? Memleke
timizin vaziyeti iktisadiyesi nasıl bir şekildedir. Bi
zim memleketimiz mütemadi harplerden çıkmış 
servet birçok noktalarda sarsılmıştır. Bugün serma

yeler doğrudan doğruya teşekkül halindedir. Mem- -
leket böyle bir vaziyette iken, bir çok ulemayı ikti
satça müttefiken tenkit edilen bir verginin ihdası 
kısmen teraküm eden sermayelerin tahribi mânâsı
nı ifade eder. Bugün kısmen teşekkül halinde olan 
sermayelerin teşekkül haline mâni olacak böyle bir 
vergi tarho!unuırsa memleketini hali hazırdaki ser
mayesi bundan tedehıhüş etmez mi? Memleket he
nüz teşkilâtı iktisadiyesini yapmak devresindedir. 
Böyle bir devrede sırf emvali menküîeyi emval 
gayrimenküle mahiyetinde görerek ve memleketin 
vaziyeti iktisadiyesini, İngiltere, İsviçre gibi iktisadî 
teşekkülatıntı ikmal etmiş muhitlerle kıyas ederek 
bu tarzda ağır vergiler vazetmek doğru mudur? Bi
naenaleyh bu verginin esası gayri caiz olduktan 
başka Maliye Vekili Beyefendi noktai nazarında ıs
rar ederek Muhtar Beyefendinin teklifi veçhile ta-
diöi kabul etmediklerimden dolayı tamamiyle reddi
ni istilzam eden bir vaziyet hadis oluyor. Şu halt 
de müzakere devam edip bu husus tatnamıiyle tenev
vür etmeli ve kanunun mahiyeti tecelli etmelidir-
ki Heyeti Ceüle bu kanunu reddedebilsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Kifayeti müzakerenin reye konulmasından 
evveli Feridun Fikri Beyefendiye - müsaademizle -ce
vap vermek isterim. Bendeniz Feridun Fikri Beyden 
bu hususta bizi tenvir edecek fikirler beklerdim. 
Halbuki şu fikri, bu fikirle çarpıştırarak - müsaade
leriyle söylüyorum - biraz da tenakuza sevk ederek 
mütaSâatta bulundular. Güya veraseti üzerine bir 
vergi koymak sosyalizm nazariyatının tatbikatın
dan imiş ve bu hususta iktisat müellifleri müttefik 
imiş. Bendeniz böyle bir iktifakın vücudundan her 
aı'asıîsa şimdiye kadar haberdar olamadım. (Hande
ler, biz de sesleri) Ve buna hiçbir kitapta tesadüf 
etmediğim gibi böyle bir ittifaktan {bahseden kim
seyi de görmedim. Hakkı verasetHe hakkı mülkiyeti 
tefrik eden - geçen defa da arz ettiğini veçhile - ge
rek hayatı iktisadiyede ve gerek halatı fikriyede 
serbesti hürriyet esasını meydana koyan adamların 
tespit ve müdafaa ettiği tez arz ettiğim tarzdadır. 
«Stuaert Mil» böyle oMuğu gibi «Mirabo» da böyle
dir. Mirabo'nm sözünü size aynen tahaettur ettir
meye lüzum görmedim. Bu zevatın ikisi de fevkalâ
de serbesti taraftarıdırlar. Bu, Kurunu Vusta'mn, ha
yatı iktisadiyede müdahale esasına müstenit tahdi
di kavanine muhalefetle hürriyet üzerine konulan 
eşkali yıkmak için ortaya nazariyatı iktisadîye koy
muş, hürriyeti, serbestiyi mesaıiye tesis etmiş adam
larım vazettiği bir tezdir. 
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Feridun Fikri Beyefendi! Stuart Mirin hatta 
Mirafoo'nun fikrini bu tarzda teviî etmemin imkân 
ve ihtimali var mıdır? Nedeın böyle bîr mugalataya 
lüzum gördünüz? Bu vergi iyidir, fenadır tarzında 
bir mütalâa yürütmek kâfidir. Hiç olmazsa hepsinin 
asarını okumakla acizane m üs tef ite olduğumuz ilim 
adamlarımın fikirlerini yekdiğerine atfederek istedi
ğimiz gibi ergotaj yapmayalım. Tabiri mazur görü
nüz. Evvelce bize hayatı iktlsadiyede serbestiyi te
min eden adamlar bu nazariyeyi müdafaa etmiştir 
dedim. Yalan mı söyledim? uydurdum mu? Burada 
Loyt Corctan bahsettiniz ve ahiren bu gibi kanun
ları yaptı, vergi tarh etti dediniz. Bu da hayretimi 
mucip oldu. Loyt Corc benim bildiğime göre el-
yevm 'liberal fırkasının reisidir. Liberal! fırkası İn
giltere'de neyi temsil eder. Loyt Corc hürriyeti yani 
hayatı iktisadiye de hayatı fikriyede, hayatı içtimai-
yede hürriyeti tercih eden esaslı bir fırkanın lideri
dir. Eğer Loyt Corc'un 1997 hatta 1908'de - iyi hatı
rımda degüdir birçok arazi üzerinde mevcut rantlar
dan vergi almak istediği esasaıtoı söylemek istiyor
sanız belki o hatırınıza gelmemiştir. Ben ilâve ede-
yimfei orda istinat edilen esaslar büsbütün başka
dır ve sosyalizim ile hiç alâkası yoktur. Rica edenim 
bu kanunun sosyalizim ile alakası yoktur. Bunu ya
pan ve tatbik edem bütün memleketlerin hayatı iç-
timaiyesinde hâkim olan sosyalizim esasatı değil
dir. Bu kanunu - evvelce de arz eyledim - İsviçre'den 
aldım. İsviçre'de sosyaîilziim mi caridir rica ederim? 
Hatta sosyalizme karşı en ziyade mücadele eden bir 

memHeketin kanunlarından bahsettim. Şu halde, 
kanunlara sosyalizmin kokusunu, boyasını sürmeye 
halikınız yoktur Feridun Fikri Beyefendi! Kanun 
bu renkten, bu boyadan aridir. Sosyalizim haddi za
tımda iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bunu mü
saade buyurursanız burada değil ilim vadisi olan 
kürsülerde uzun uzadıya münakaşa ederiz. Şimdi bu
rada kanun müzakere ediyoruz; sosyalizim ile hiçbir 
alâkası olmayan bir kanunu müzakere ediyoruz. - Ve-
levki aleyhinde olsanız - kanunu sosyalizim boyası 
ile boyamak, ilmi içtihada riayet etmemek mânâsını 
tazaımmun ederki; bu şimdiye kadar müteaddit defa
lar buyurduğunuz mütalâaların hattı hareketinizin 
tamamen aleyhindedir. (Alkışlar) Mâruzâtım bun
dan ibarettir efendim. 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler Kitfcaı eî kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Ceîiîeye 
23 ncü maddenin bir numaralı cetvelinde göste

rilen birinci derecede (Evlât) kelimesinden1 sonra (Ah
fat) kelimesinin de ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Riyaseti Ceîiîeye 
23 ncü maddeye merbut cetvelin takdim ettiğim 

cetvel mucibince tadil olunarak kabulünü rica ederim. 
Trabzon) 

Ahmet Muhtar 
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1 

1,5 
2 

Evlât, ahlat 
Zevç, zevce 
Ebeveyn 
Cet, cedat, birader, hemşire 
ve füruu 
Amca, dayı, hala, teyze 
Amca, dayı, hala ve tey-< 
zemin f üruu 
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REİS — Efendim; iki takrir vardır. Birisi Muh
tar Beyin esaslı bir tadili, diğeri de Mustafa Feyzi 
Beyin bir kelime ilâvesi hakkındadır. Evvelâ Muh
tar Beyin tadil teklifini reyinize arz edeceğim. Muh
tar Beyin teklifini nazarı dikkate alanlar Kitfen el kal
dırsın... (Ret sesleri) Nazarı dikkate almıyanlar lüt
fen eli kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. Mus
tafa Feyzi Bey! Zan âliniz takririnizi izah mı edecek
siniz? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Müsaade 
buyurursanız kısaca izah edeyim. Kanunu Mede
nide, miras bahsinde, birinci derecede evlât ve ev
ladın evlâdıdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ama, evlât var iken evlâdın evlâdına kalmaz değil 
mi? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Evlât var 
İken kalmaz değil, kalacak. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evlât, evlâdın evlâdına mani olamaz mı? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim; 
bendeniz kabul ettiğimiz Kanunu Medeniden bahse
diyorum w Birinci derecede evlât, evlâdın evlâdı illi.. 
yazılmış. İkindi derecede ebeveyn ve üçüncü derece
de zevç, zevce iHı.. yazılmıştır. Binaenaleyh ma
demki; Maliye Vekili muhteremi, bunu Kanunu 
Medenî ile mukayese ediyor. O halde evlâdın ya
nma ahfadı da yazmak lâzımdır. Bendenizin arz 
etmek istediğim nokta budur. Yani birinci fıkrada 
evlât kelknesi vardır. Bunun yanma ahfadı da kor-
sak, Kanunu Medeniye de muvafık olur, adalete 
de muvafık olur. 

REİS — Efendim; takrirlerini izah ettiler. Naza
rı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almıyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mıştır efendim. Encümenin bir mütalâası var mı 
efendim? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Son 
tadil Adliye Encümeninıîndir efendim. 

REİS — Efendim; maddeyi nazarı dikkate alınan 
tekrirle beraber Adlîye Encümenine veriyoruz. 

Yirmi Dördüncü Madde — Vasiyet ve hibe ve-
saür suretle bilâ bedel temellük edilen emvali gay-
rimenkule ve menkuleden dahi işbu kanuna merbut 
(2) numaralı cetvel mucibince vergi istiyfa olunur. 

REİS — Muhtar Beyefendi; siz daha evvel bu 
malide hakkında söz ûstemısştiniz. Söyleyecek mSsi-
tmt şimdi? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır, vazgeçtim 
efendim. Kellim kellim fâyenfa. 

REİS — O halde maddeyi yinize arz ediyorum. 
Kalbıd edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Dokuzuncu Madde — 6, 7 nci maddelerde 
zlkrolunan müddetler zaıfmda beyanname verihne-
diği takdirde keyfiyet vergi idaresince iki şahit ta
rafından imzalanmış bir zabıtnamei mahsus ile tespit 
olunur. Bu zabıtname beyannamede zikri lâzım gelen 
mevaddın kâffesini muhtevi olması lâzımdır. 

Vergi idaresi bu zabıtnameye nazaran vergi hak
kında ittihazı karar eyler. Bu karar dahi maddei sabı
ka mucibince kabili temyizdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
28 nci maddenin şekli muaddeli encümendedir. 

REİS — 29 ncu maddeyi okuduk. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Otuzuncu Madde — Hilafı Oldukları sabit ol
madığı takdirde bundan evvelki maddede beyan olu
nan zabıtname, temyiz komisyonunca varakai müsbi-
te makamında tutulur. 

REİS — Efendim, bu maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
ediîmiiştir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Paşa Hazretleri, müsaa
de buyurun. Bu maddemin encümene havale edıifenüş 
olan .28 nci madde ile irtibatı küllisi vardır. O madde 
kabul edilmeli ki; bu da kabul edilebilsin. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 28 
nci madde henüz encümenden gelmemiştir ve bu 
madde ile onun alâkası vardır. Binaenaleyh 28 nci 
imaddeden sonra kabul edilmesi lâzımdır. 

Verginin zaman ve sureti tediyesi: 
Otuz Birinci Madde — Emvali gayrımenkuie in

tikalinde vergi, kıymetlerine nazaran üç sene zarfında 
ve tekasiti mütesaviye île esas vergi île tahsil olunur. 
Mezkûr vergi tamamen tahsil edilmedikçe malı mün-
tekîî ahere devir ve ferağ edilemez. 

Bir taksiti miadında ademi tesviyesi halinde vergi 
kesbi müstaceîîyet eder ve defaten İstiyfa edilir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — EvveM Ma
lîye Vekili Beyden bir sual sorayım. Ondan sonra söz 
söyleyeceğim. Bu veraset ve intikal haremi aldıktan 
sonra.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Harç değil, vergi. 
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MUSTAFA FEYZt BEY (Devamla) — Evet, 
vergi alındıktan sonra intikal eden emvali gayrimen-
kulenin verese uhdesine intikalini derhal yaptıracak 
imsiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Derhal yapılacaktır. Veraset vergisi alınınca inti
kali muamelesi de verese üzerine yürümüş olur. Yal
nız vergi üç senede ve dokuz taksitte tahsil edildiği 
için, bakıyei taksltSeri ödeninceye kadar verir, fe
rağ muanıeselesini yapar. Veraset vergisini verir ver
mez varis namına emıvaSi gayrânenkulenin kiaydı der
hal yürür. Yoksa emval gayrtimenkuîeye tevarüs et
tikten sonra bakiyesini satmak isterse müeccel oîan 
taksitleri vermek lâzım gelir. Meselle bundan iba
rettir. 

İSMET BEY (Çorum) — Veraset vergisi verilir, 
verilmez derhal! muameleü imtikaliyesi yürüyecektir 
tayurdunuz, Binaenaleyh veraset vergicini ihbar edeni 
beyanname, intikal muamelâtıma esas teşkil edecek 
mlî  yoksa tapu idareleri ayrıca vesaik arayacak mı? 
Yani veraset beyannameleri verilir verilmez tapu ida
releri muameleyi yapacak mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabiî efendim. 

İSMET BEY (Çorum) — Başka evrakı müsbite 
aramağa lüzum yoktur değil mi efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Taibiî efendim. İstihkak davası onlar hakkında yapı
lacak olursa mal başkasının olur. Beyannamesiinıi ve-
ı%, vesika gösterip intikal edecek şieyin intikalini üze
rine yaptıran adlaımia aiit olmayıp, başka bir adama ait 
olduğu sabit olursa, vergi sahibi hakikiye rucu eder 
diiyoruz. Aşağıda bunu temin eden maddemiz vardır. 
Yani, beyanname sahSbMn hakikaten varis oîup o!» 
madiğini tevsik için ayrıca vesika aramak meselesini 
soruyorsunuz 

İSMET BEY (Çorum) — Bugünkü usule göre ev
rakı müspJte olarak, mahallesinden ilmühaber getirir, 
o İlmühaberde intikal edecek şeyin mevkii, hududu 
yazılır. Vakıa ihbarnamede de mevki ve hududu yazı
lacak. Yalnız orada mevki kelimesi vardır. Hudut fa
lan yoktur, Bu beyannameler üzerine eshamı tahak
kuk ettikten sonra intikal muamelesini yapmağa tapu 
İdareleri mecbur olacak mıdır? Yoksa başkaca evrak 
ve vesaik aranılacak ve muamele geri mi kalacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Katiyen, biz vergiyi alır aflmıaz kaydı yürütürüz. Baş
ka birisi, yanıi bir alâkadar dava açar, ashabı istih
kaktan olduğunu ispat eder hüküm alır ve o hükmü 
ibraz edier, muameleyi tashih ettirir. 

İSMET BEY (Çorum) — Şu hakle taslüh edil
mek lâzım gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kaydı tashih ettirir ve vergi de öbürü namına yürür. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendini! 
Arz ettiğim suale karşı Maliye Vekili Beyefendi sarih 
cevap verdi Ve (verilecektir) dedi. Fakat bu sırf ken
di mefkuresinden verilmiş bir cevaptır. Kanunun 
metninde buna daür bir kelime yoktur. Yani verese 
namına intikalin mecburiyetine dair bir kelime yok
tur. Binaenaleyh Maliye VekiM Beyefendi de inti
kal edecek, vcrîfecek diyor. Bu mecburiyeti tenlin 
için bendeniz bir madde ilâvesini teklif ve bir tak
rir takdim ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Fek a!â kabul ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Beyanname üzerine 
deyimiz. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Evet, onu 
da tasrih ediyorum. Beyıarnnaıme üzenine denecek 
efendim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim! Bu 31 nci 
maddenin baş tarafından «vergi kıymeıtlerinıe niaza-
ran» taıbiri vardır. Evvelce hükümetin teklifinde, 
«vergi kıymetlerine nazaran azamî» tabiri vardı. Aza

miyi encümenler kaldırmıştır. Binaenaleyh bu kelime
lere de lüzum kalmamıştır. Tay muvafıktır. Esas 
vergi ite tahsil edilir. Esas vergiden maksat emlâk 
ve .arazi vergisMir. Şu halde bu vergiler de emlâk 
ve arazi vergileri gibi aynı hükümler daSrestmde tah
sil edilir dersek kâfi olur. Onlarda vergi mütema
diyen tahsil edilmedikçe malı müntekil ahara devir 
ve ferağ edilemez kaydı zaten vardır. Muameüât ya
pılamaz. 

MALİYE. VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
MuEratele yapnüroaz başka,., fakat müsakkafat ver-

gis'inden doüayı eımv&îi gayrimenkule merhun hükmün
de değSMiir. 

RAHMİ B-EY (Dtevamila) — Müteraıkiım vergi, ta
hakkuk etmıîş vergi veriümıod'ikce muaımıeSe yapılamaz, 
ınıtfkal ve ferağ mttaımieiesi yapılamaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Traibzon) — 
O idarî biı muameledir. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Hattâ geçende bunun 
müzakeresi cereyan etti, ısrar etmiştiniz, kailmıştı. 
«ademi tesviyesi halinde vergi kcsbi müstaceliyet 
eder ve defaten bir seneliği istiyf a edilir» esası vergi 
ile tahsil edilir. Onun için aynı ahkâma tabi olması 
daha muvafıktır. Bunun hakkmda bir de takrir ve
riyorum. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurunuz efendim! Esas vergi bir senede 
ve İki taksitte tahsil edilir. Halbuki bu bir defaya 
mahsus bir vergi olduğu içlin miktarı büyük olursa 
aŞh taksitte, üç senede tahsil ediyoruz. Anasında 
fark vardu. 

MEHMET VASFİ BEY (Boftı) —Bu maddenin 
tarzı tahriri bir alacaklı ile bir vereceklinin vaziyet-
lerinü tespitten ibaret kailıyor. Arkadaşlar! Bir aile
de bir vefat vuku bulunca bu ailenin hayatı idariye-
si elbette muhtiel olur. Azamî üç senede denilen ver
gi, azamî kaldırılmak suretiyle üç senede verilecek 
olan vergi eğer birinci senede verilmezse kesbi muac
celiyet ediyor* 

Şimdi bir aiile reisi vefat ettiği zaman efradı bu 
aileyi tamamen idameye muktedir veya değildir. Bi
raz da bunların hallerini düşünmek lâzımdır. Onun 
'için bendeniz bir teklif ile üç senenin dört seneye çı
karılmasını rica ettim. Heyeti muhtereMieden de ka
bulünü rica ediyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çanları) — 
Müsaade buyurur musunuz Reis Paşa Hazretleri?.. 
Belci yanlış anlaşılmıştır. Biz üçe taksim ettik, hü
kümetin teklifinde üç seneliği kesbi muacceliyet edi
yordu. Şimdi bir seneliği kesbi muacceliyet ediyor. 
Biraz farklıdır. Belki Vasfi Beyefendi Encümenin 
teklifini dikkatte okumamışlardır. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — O halde beis 
yoktur efendim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
«Azamî üç sene olarak» yerine «üç sene olarak» ka
bul edilince «vergi kıymetlerine nazaran» cümlesine 
lüzum kalmamıştır. Bunun tayyı lâzım getir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Tea
müle göre kanunun serlevhası metnine dahil oîma-
mak lâzımdır. Halbuki maddeyi okuduğumuz za
man bu serlevhayı maddenin ibaresine dahil görü
yoruz. Onun için ibareyi ıslah etmek lâzım geldiğine 
kanimiw Binaenaleyh maddenin baş tarafınla «bu ka
nun iîe alınacak vergi» demelidir. Okuduğumuz za
man cümleyi eksik buluyoruz. 

Bakım/ madde şöyle diyor: 
«Madde 31. — Emvali gayrimenkule intikalinde 

vergi kıymetlerine nazaran üç sene zarfında ve teka-
siti mütesaviye ite esas vergi île tahsil olunur. Mez
kûr vergi tamıamıen tahsil edilmedikçe malı müntakiî 
ahere devir ve ferağ edilemez. Bir taksitin miadın
da ademi tesviyesi halinde vergi kesbi muacceliyet 
eder ve defaten bir seneliği istiyfa edilir.» diyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vergi üç sene zarfında ve tekasiti mütesaviye ile esas 
vergi ile birlikte tahsil olunur, «kıymetlerine nazaran» 
kelimesi kalkıyor efendim. 

HAKİ TARIK BEY (Giresun) — Öyle mi efen
dim? O halde doğrudur. 

REİS — Takrirler var: 
Riyaseti Celileye 

31 nci maddenin berveçhiaiti tadilini teklif eyle
rim. 

Trabzon 
Rahmi 

Madde 31. — Emvali gayrlmenkulenJn intikalin
de tahakkuk ettirilen vergiler üç sene zarfında emlâk 
ve arazi vergileriyle birlikte ve müsavi taksitlerle ay
nı hükümler dairesinde tahsil olunur. 

Riyasete 
31 nci maddeye tahsil olunur fdtrasından sonra 

verginin tahakkukunu müteakip intikal muamelesinin 
datirei sidesince beyanname üzerine derhal icrası mec
buridir. Fıkrasının ilâvesini teklif ederiz. 

Konya Zonguldak 
Mustafa Feyzi Yusuf Ziya 

REİS — Efendim, Trabzon Mebusu Rahmi Beyin 
takriri, maddeyi başka tarzda ifade etmektedir. 
Rahmi Beyin takririni nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate ahn-
mıamıştır. 

Mustafa Feyzi Beyin takriri var. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Bu takrirle beraber maddeyi encümene veriniz efen
dim. 

REİS — Reye koymadan madde ile birlikte tak
riri encümene veriyoruz efendim. 

Oluz İkinci Madde — Emvali menkulenin inti
kalinde vergi akabi tahakkukunda bilâ-mehil tahsil 
edilir. Belediye ve liman idareleri ve alel-umum nıü-
essesatı resmiye ve hususiye nezdinde tescili icap 
eden ve bil-icap tescil olunan menkulâta ve bilâ-bedel 
intikafâta ait vergilelerin tesviye olunduğunun natık 
Mal dairelerinden resmî makbuz olunmadıkça de-
vairi mezkûrede tescil muamelesi ifa edilemez. 

İşbu verginin tediyesi hususunda emvali menku-
leye vazMİl-yet varisler yekdiğerinin mükellefiyetin
den kefaleti müteselsile ile mesuldürler. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, bu mad
dede: «Emvali menkulenin intikalinde vergi akabi 
tahakkukunda bilâ-mehil tahsil edilir» deniyor. Bu 
fıkra pek ağır ve katî bir hükmü haizdir. Emvali 
menkule nukuttan ibaret ise şayanı kabuldür. 

— 399 — 



İ : 79 29 . 3 . 1926 C : 1 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Hepsi de 
var. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Fakat emvali men
kule meyanmda nakde tahvili mümkün olmayan şey
ler varki, bu madde mucibince iki gün zarfında nak
de tahvil edip vergisini vermek lâzım gelirse satacağı 
şeyi çok dun bir fiyatla satmaya mecbur kalır. Bi
naenaleyh nukut olursa vergisinin tahakkukunu ta
kiben buna da munsifane bir mühlet vermek lâzım
dır. Hiç olmazsa buna da on beş gün mühlet veril
sin. Sair menkulâttan olursa bunun için de bir sene 
zarfında - ki hemen nakde tahvili mümkün değildir -
tasavvur ediniz bir köylü silâh altında vefat etmiş. 
Bir miktar koyun terkeimiştir. Bu koyunların vergi
sini koyunları satıp alacaksınız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Neden hep
si satılsın canım. Vergi miktarı satılır. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Eğer vergi alınacak 
diye bu koyunlar satttmiacak olursa varislerin eline 
ancak onda bir, hatta yirmide bir geçecektir. Sonra 
tescil olunan memkulâta ve bilâ-feedel intikalâta ait 
fıkrasındaki «bifâ-bedd IntikaSât» kelimeleri zaittir. 
«Tescil olunan menkulâta ait» denilmek lâzım gelir. 
Zaten kanun intikal vergisinden bahistir. 

Maddenin son fıkrasına gelince: Bunda ahkâmı 
umumiyemizden hiç birisi ile kabili telif bir şekil 
göremedim. Şürekâ yekdiğerinin hisselerinde ecnebi
dir. Bahusus bunda «bil-işlirak veyahut münferiden 
tasarruf edilen» diye tasrih edilmemiştir. Herkes ken
di vergisinden mesul edilsin. Ahmet, Mehmet'in his
sesinden neden mesul olsun? Onun da tahsili için 
elde kanun vardır. Binaenaleyh bendeniz bu son fık
ranın tayyini, birinci fıkranın da şu yolda; «Nuku-
tun vergi tahakkukunu müteakip on beş gün zar
fında defaten ve diğer emvali gayri menkulenin ver
gileri tahakkukundan itibaren bir sene zarfında iki 
müsavi taksitle tahsil edilir.» 

İkinci fıkrasındaki «ve bilâ-bede! intikalâta» keli
meleri zait olduğundan, maddenin son fıkrası ahkâ
mı umumiye ile kabili telif olmadığından tay yed il
meleri. 

İSMET BEY (Çorum) — «BOâ-bedel intikaîât» 
tavzih içindir. Yani herhangi bir tarzda da olabilir 
demektir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Onda musir değilim. 
O, öyle olabilir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim! 
bendeniz bu maddenin son fıkrasına itiraz ediyorum. 
Maluımuâliniz işbu verginin tediyesi hususundan em

vali menkuleye vazı-ül-yet varisler yekdiğerinin mü
kellefiyetinden kefaleti müteselsile ile mesuldürler, 
diyor. Bu; Rahmi Beyin buyurduğu gibi hakikaten 
ahkâmı umumiye ile kabili telif değildir. Maliye bu 
vergiyi tahsil edecek. Herhangi bir surette tahsil ede
bilir. Mal meydanda. Fakat verese daima ayni mülk 
üzerinde intifa etmiş olmazlar. Her biri ayrı ayrı 
yerlerde olur ve aralarında da husumet bulunur. Pek 
çok vakidir. Hepimiz biliyoruz. Meselâ evlât arasın
da, iki kardeş arasına niza olur. Birisi vergiyi diğe
rinden aldırmak ister. Bahusus tahsildarlar bu ke
faleti müteselsile meselesini gördükten sonra kimden 
tahsil edebileceklerini görürlerse daima onun dükkâ
nına varır. Ötekini hiç yoklamaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Zaten Maliye Ve
kili de onun için o fıkrayı koydu. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Devamla) — Zaten ke
faletin belâsı da buradadır. Kimi muteber bilirse ora
dan alır. Halbuki herkesin şahsen mesul olması lâ
zım gelir. Binaenaleyh maddenin bu fıkrasının tayyi
ni teklif ediyorum. Teklifimin kabulünü rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bir kerre nukudun intikalinde verginin te
diyesi için on beş gün mühletin sebebi lüzumunu an
lamadım. İntikal eden aynen paradır. Ve bunun bu
rada yeri vergidir. Kendine intikal eden nakitten 
yüzde birini vergi olarak verir. Muamele yaparken 
mesele hallolunur. Bir kerre nukutta mehilin mana
sını anlamadım. Madem ki nakit mevcuttur. Çünkü 
kendisi itiraf ediyor. Beyannamesine koymuştur. Ve 
bunun yüzde birini vergi olarak verecek. Burada 
mehil ne için lâzım, anlayamadım. 

Sonra beyannameye gelince : Maddeyi bir tahat
tur buyurursanız vefat vukuunda veresenin ıttdâın-
dan itibaren beyanname dört ay zarfında verilecek
tir, değil mi efendim? O maddeyi ona göre işledik. 
Hatta vefat vukuu tarihinden itibaren değildir. Me
selâ bir verese mıemaliki ecnıebiyededir veyahut mu
ris ecnebiyede ölmüştür. Buna rağmen vefatta ıttıla 
tarihinden dört ay zarfında beyanname verecek ve 
beyannamede mevzubahis olan madde de; nakitten 
ibarettir. İntlkaîen mevzubahis olan mal, emvali men
kuledir. Nukuttan gayrıdır. Bunları eşyayı ticariye 
addediniz, hayvanat addediniz, zehair addediniz, en-
vaını tadada mahal olmayan emvali menkule intikal 
etmiştir. Verese ya bir kişidir veya müteaddittir. 
Bu dört ay zarfında müteveffadan kalan emvali men-
kuleyi ne yapmıştır? Olduğu gibi bırakmış mıdır? Hiç 
şüphe etmeyiniz ki eğer ticarethane ise varisler de 
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onda müşterek ise ya ticarethaneyi idame ediyorlar 
veya satıyorlar. Yani paraya tahvil ediyorlar veya
hut paylaşmışlardır, ayrı ayn paralarını almışlardır. 
Herkes malını satıyor, hissesini alıyor. Binaenaleyh 
emvali menkulenin taksiminde kefaleti rnliteseîsüeyi 
koyacak olursak Mustafa Feyzi Beyefendinin .izahatı 
veçhile biraz sakal vasiyette bulunan veresenin vergi 
borcunu biraz sağlam oîan vereseden almak manasını 
ifade etmez. Bilâkis emvali menkule varisler arasında 
taksim edilirken madem ki o evmaîi menkulanin ken
di hisselerine isabet eden miktarı üzerinden her bî
rinin vergi borcu kefaleti mütesilsile ile hangi birine 
olsa teveccüh edebilecektir, emvali menkule satılır
ken evvel bu evvel vergi borcunu ödemek için vergiyi 
aradan çıkarırlar. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Çıkarırlar
sa söz yok efendim. 

MALİYE VEKtLİ HASAN BEY — Bu ahkâmı 
koymazsanız çıkarmazlar, korsanız vergi miktarını 
mal mevcut iken çıkarırlar; çıkarmaya mecbur olur
lar. Emvali gayri menkulede malın vergiye karşı te
minat mukabili olduğunu kabul ettiğinizde emvali 
menkulede niçin etmiyorsunuz? Bugün ferağ muame
lâtında hukuku tas&rrafiyenizi istimal etmek için 
muamele yaptırmak istiyorsunuz. Hukuku tasarrufi-
yesâıi istimal etmek için müterakim borçlarını alma
dan tapu dairesi diyor ki: Getiriniz, borçlarınızı ve
riniz, ondan sonra hakkı tasarrufunuzu istimal eder
siniz. Demek ki emvali gayrı menkule verginin temi
natından mahuttur. Emvali menkulede aynı teminatı 
neden aramayalım? Bahusus emvali menkule vergi
lerinde teminata ihtiyaç daha ziyadedir. 

Haîbuki emvali gayrımenkule ne kaybolur, ne za
yi olur. Haîbuki emvali menkule taksim edilip aradan 
dört ay geçmliştir. Beyanname verilecek, o beyanname 
tahkik edıilecek, tetkik edilecek, ondan sonra vergii ta
hakkuk edecek, malî menkul taksim edildikten altı 
ay sonra Vergisi verilecek, bu maddeyi, bilhassa em
vali menkule taksiminde her veresenin hissesine lisa-
bet eden vergiyi malı taksim ederken aradan çıkar
maları için kodduk. Yoksa birinlin borcunu diğerim
den aramak üçin değil, fakat, bu maddeyi koymadı
nız mı? Taksan edilmiştir. Benim hissem budur, be
nlim hissem budur, diğer tiki üç 'kişinin hissesi de on
lardadır. Gayrı kabili tahlildir. Haîbukü bu vaziyette 
olursa emvali menkuleniin de verg1! bedeline karşı bi
raz teminat alınmış olur. Ben istersem senin ticaret
hane borcunu ledelhace seninle paylaşırım. Ticaretha
nedeki malı, senin vergi hisseni de benden isteyebi

lirler. Ara yerdeki vergi borcumuzu aradan çıkarma
mış, taksimine razı olur muyum? Elbette olmam. 
Sonra vergi borcunu çıkarmak için emvali menkuk-
yi, ayniyatı derhal nakuda çavirmek mecburiiyel'i yok
tur. Rahmi Beyefendi hayvanat misaSiııI verdûler. İiki 
•bin koyun bir adama intikal etmiş, iki biîi koyun hür 
servetîıir. Onar îiradan yirmi bin lira eder. Yirmij !bin 
liranın vergisi 3öö lira yaiıoi 20*0 Bira veya dereceli ka
rabete göre eîii lira tutuyor. Elli lira vergisini ver
mek için bu adam iki bin koyunu satacak mı? Hayır. 
Elli lira vermek için beş koyun satacak, vergistini ve
recek. Mesele bundan (ibarettir. Yani ayniyatın tama
mını vergi için satmak yoktur, nakde tahvil etmek 
mecburiyeti de yoktur. Son fıkra vergi borcunu emvali 
menkulen'in taksi'iminde aradan çıkarmak içindir, yok
sa 'birimin borcunu diğerine yükletmek değildir. Bi
zim el'innizde Tahsili Emval Kanunu var. Mademki 
bir adama mal intikal edüyor, o adam intikal eden mal
dan dolayı Tahsili Emval Kanunu mucibince müra
caat eder. Yalnız o inala değiîl, icabına göre derece 
derece emvali gayrımenkulegine de müracaat ederek 
hakkımızı ahrız, hakkımızı almak için ahkâmımız 
mevcuttur. Hakkımızı almak vesaitine hükümet ma
liktir. Bu fıkradan maksat emvali menkuleden varis
lere vergiyi aradan çıkarttırmak içindir. Evvelâ ver
giyi çıkarsınlar, gerii kalanı paylaşsınlar içindıir. Tah
sili Emval Kanunu bize o salâhiyetti vermiştir ki biz, 
iîîiikal eden mallardan değil başka emvali menkulesli-
nc, başka emvali menkulesi yok ise, emvali gayrı-
menkulesine, eşyayı beytüyesine varıncaya kadar aîa-
büiriz. Hazinenin eîİKdekli teminatı kâfidür. O nokta
da siizinle beraberim. Fakat fıkradan maksadımız bu
dur. Vergi borcunu ara yerden çıkarmak içim. 

MUSTAFA FEYZÎ BEY (Konya) — Öyle ise 
vergi verilmeden evvel taksim edilmesin diye oraya 
bir şey yazmalı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hasan Beyin mıü-
ta'âaları doğru o'ur. Eğer vefat eden adamın nakdi 
kalırsa vefat eden adamın meselâ beş bin liralık bor
ca var. Beş bin liralık emvali menkule bırakır. Yani o 
adam iborçlu öldü. Büyük bir kütüphanesi var, el 
yazısı kıymetli eserleri var. Şudur, budur, elinde on 
parası yok. Halita cenazenin defni için ödünç para 
a'mEşîar. Lâkin malı var, piyanosu var, derhal satıla
mayacak tablosu var. Meselâ ecdadının güzel, müzey
yen bir resmi kare içindedir. O karemin kıymeti de 
yüz, yüz elli liradn-. O yalnız büyük babası olduğu 
için kıymet eder, satsa on para etmez. Yoksa, Meh
met Ağanın 'büyük babası Hacı Ahmet Ağadır, kimse 
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alır mı? O aile için kıymeti tarihiyesi var. Kütüpha
nesi, piyanoları, levhaları vesairesü var. Nakit olarak 
bir şey bırakmadı. 

Kütüphanesi, piyanosu, levhaları vesairesi kalmış, 
emvali menkule olarak bunları bırakmış, nukut ola
rak bir şey bırakmamış. Binaenaleyh Hasan Bey dii-
yor iki, borç olarak 'herkes üzerine vergjiyti ayırsınlar, 
bu ortada ayırdıkları bir borçtur, bu borçtan para 
veı'ilmez, alacaktan verilir. Nakit para olmazsa hükü
met nasıl kefaleti müteselsile İle birbirine bağlıyor. 
Kendi kuvvei hükümeti İle herkesten alacağını al
sın, AFye piyano kalmış, Veliye kütüphane kaîmış, 
düğerine resimler, mandolin, levhalar kalmış diye za
ten beyannamede vardır. Okuyunca ona göre herkes
ten alacağını alır. Mustafa Bey arkadaşımızın 'bu
yurduğu gibi beyinlerinde husumet de ölalbilir, ben 
hiç sevmediğim amcamın oğlu ile aramızdaki mal
dan dolayı onun borcundan mesul olacağım. Borca 
müteahhit olmak meseîesinii ref edersek elbette daha 
doğru olur. Onu niçin verilen takrirlerin kabulünü 
bendeniiz istirham ediyorum. 

TAHİR BEY (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, 
bendemizin de rica edeceğim keyfiyet, arkadaşların 
izah ettikleri keyfiyettir. Hepinizin malûmu âlinizdir 
ki, bu intikal eden emvalin taksimi meselesi beynel-
verese epeyce güç bir şeydir, hatta aralarında kavga
lar bile olur. Şimdi bu emvali menkuleyi vereseler 
çekişme ile, döğüşme ile bin müşkülâtla taksim et
tikten sonra bir de maliyemin vergisini tahsil için tah-
«silldarîık yapacaklar, hu güç ve dolaşık bir meseledir. 
İhtimal ki hiJr de bunun için kavga yapacaklar. (Han
deler) 

İSMET BEY (Çorum) — Hiçbir şey çıkmaz. 
TAHİR BEY (Giresun) — Nasıl çıkmaz efendim? 

Sonra, maliyenin vesaSlti tahsİMyesi vardır. • Tahsili te
min eden kanun mevcuttur, hükümet her vakit ver
gilerini tahsil ettirebilir. Sonra kendileri de bunun 
Uçande veresedir. Size de bir hisse düşüyor. İntikal eden 
emvalden herkes Hissesinin başında bulunur, hissesine 
sahip olur, oraya bir memur gönderir, o memur her
kesin hissesCne isabet eden miktar üzerinden vergi
sini ahr. Evlâda başka türlüdür, füruuna başka tür
lüdür, zevceye başka türlüdür, kardeşlere başka tür
lüdür, oradaki vereseler 'bununla da mı meşgul ola
caklar? Herkes eşyasını alıp giderken, yakasını tuta
caklar, bunu götürme kardeşim bunun vergisi var, 
sonra senden alırlar diyecek. Bu olacak bir şey de
ğildir. Bu uygunsuz bir şeydir. Maliye Vekili muh
tereminden çok rica ediyorum, bu fıkrayı tayyettirsin

ler. Çok dolaşık bir şeydir. Kavgayı mucip bir şeydir. 
Hasan Bey! Bu kadar ısrar etme! (Handeler). Bu bü
yük bîr mesele değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu kadar istirhama 
karşı artık razı olmamak olmaz. (Handeler) 

TAHİR BEY (Giresun) — Fevkalâde müşkülât çı-
karıyorda. 

MALİYE VEKİLİ 'HASAN BEY (Trabzon) — 
Müşkülât çıkıyorsa derhal tayyına razıyım. Fakat 
bence, bu tayyedilince ımüşküSât ortadan kalkmış ol-
mayacalk. Bilâkis işte o zaman müşkülât olacak. Ma
liye memurları malı menkulün yanında oturacak, ve-
n'n ilk defa benim hissemi diyecek. Aldıktan sonra 
oıı!ar taksim edecek. Ben zannediyorum ki, bu onlar 
için bir teminattır. Şimdi tayyına muvafakat edey'im 
ne çıikar, bence, müşkülât aksi vaziyetten çıkacak. Ma
liye memurları gelmeyince emvali menkuleyi taksim 
edemeyecekler, mesele buna müncer olacak. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Takrirleri oku
yoruz. 

Riyaseti ©elileye 
32 nci maddede atideki tadilâtın kabulünü teklif 

eylerim. 
Traibzon 
Rahmi 

1. Maddenin birindi fıkrasının (nukudun intika
linde vergi, tahakkukunu müteakip on beş gün zar
fında defaten ve diğer emvali gayrımenkulenin ver
gileri tahakkukundan itibaren bir sene zarfında iki 
müsavi taksütle tahsil ediBir.) şeklinde tadili; 

2. Maddenin ikinci fıkrasındaki (...ve bilâbedel 
miikalâta) kelimeleri zait olduğundan; 

3. Maddenin son fıkrası ahkâmı umumiye ile 
kabili telif olmadığından tayyedilmeleri. 

Riyaseti iOelilıeye 
32 nci maddenin «işbu»dan başlayan son fıkrasının 

tayyını arz ve teklif eylerim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
32 nci maddenin son fıkrası ki vergimin tediyesi 

hususunda kefaleti müteselsilenin tayyını teklif eyle
rim. 

Giresun 
Tahir 

REİS — Efendim; takrirlerden iki&i son fıkranın 
yani kefaleti müteselsKenin tayyı hakkındadır. Rah
mi Beyin takririnde ayrı mesele mevzuubahfctir. 

^ 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Son fıkranın tayyını kabul ediyorum. (Kabul ediiyoruz 
sesleri) 

REİS — Öyle mi? 
MALÎYE VEKİLİ HASAN ©EY (Trabzon) — 

Taydan bir netice çıkmaz. Tayyedilmezse bilâkis daha 
suhulet vardır. Tayyında Hazineye bir zarar gelmez 
bilâkis verese müşkülâta düşer. 

RÖEİS — Efendim, tay teklifini reye arz ediyorum!. 
Tayyı nazarı dCkkate alanlar... Nazarı dikkate alma
yanlar... Son fıkranın tayyı nazarı dikkate alındı. 

Efendim, şimdi Rahmü Beyin takriri var. Bu tak
riri tekrar okuyoruz. (Rahmi Beyin takriri tekrar 
okundu) 

'REİS — Rahmi Beyun teklifini nazarı dikkate alan
lar ellerini kaldırsın... Nazarı dLTkfcate almayanlar el
lerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmadı. 

Şu halde efendim, «işbu» kelimesiyle 'başlayan son 
fılkra tayyoîunmuştur. 

Maddeyi hu şekilde recinize arz ediyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmliştir. 

Otuz Üçüncü Madde — Hibe muamelesinin feshi 
yahut ıuevhubun iadesi tahsil olunan verginin iadesi
ni mucip değildir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, 33 ncü 
maddede hibe muamelesinden dolayı âhnan verginin 
iade edilmeyeceği vardır. Bunu da madde ikiye tak
tım etmiştir. Hibe muamelesinin feshi veyahut ımev-
hubıın iadesi, halbuki malûmu âliniz hibe kabz ile 
tamam olur. Binaenaleyh muamele! kabziyesi tamam 
olmayan bîr şeyden vergi zaten alınamaz ki feshedli]-
sin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabiî. 

RAHMİ HEY (Traibzon) — Mevhuhun, mevhu-
buIeMn mülküne sureli katiyede duhulü şarttır. Fa
kat sureti kalifiyede madde böyle kalırsa bJbe kabzı 
tamam olmamakla beraber bir vecibedir. Binaenaleyh 
ıroaddenlin şu şekilde tadilini! rica edliyorum : 

«Tamam olan hibe muamelesi fesholunarak mev-
hubun iadesi! takdirinde evvelce tahsil olunan vergi 
iade edilmez.» 

Yani yeni fıkranın bir fıkraya tahvilini tekıüf edi
yorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY '(Trabzon) — 
Kabul, ka'bul onda bir şey yok. 

REİS — Efendim, Rahmi Beyin takririni okuyo
ruz. 
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Riyaseti Ceüleye 
33 ncü maddenin berveçhiati tadilini teklif eyle

rim. 
Traibzon 

Rahmi 
Madde 33. — Tamam olan hibe muamelesi fesho

lunarak mevhulbun iadesi takdirinde evvelce tahsil 
olunan vergi iade edilmez. 

REİS — Encümen bu teklifi madde olarak kabul 
ediyor mu? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ka'bul edüyor efendim. 

REİS — Efendim, Encümen bu tadili aynen kabul 
ediyor. Binaenaleyh bu teklifi 33 ncü madde olarak 
kabul edenler 'lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Otuz Dördüncü Madde — Verginin tediyesinden 
sonra bir varise ait herhangi bir mal vergi verenin 
gayrı kDmsenin malı olduğu biîhüküm sabit olur ve 
tarihi hükümden bir sene zarfından müracaat vu-
ikubukırsa fuzulî alınan yergi bunu verene iade olu
nur ve vergi sahibi" hakikisinden iistöiyfa edüSir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaîdır-
sın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Otuz Beşinci Madde — Galip ve mefkııdun, zuhu
runda evveîce alınmış olan vergi kaydı gaip ve mef-
kudtın namına tashih olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, bu madde
den maksat ne olduğunu hendeğiz anlayamadım. Ga
ip ve mefkudan zuhurunda evveîce alınmış olan vergi 
kaydı gaup ve mefkut namına tashih olunur diyor. 
Alınan vergi iade edilmeyecek mi? Maddei sabıka 
mucibince iade edilmesi lâzım gelir. Yalnız muamele-
®m tashihi mevzuibahis değildir. Vergi ve tapu kayıt
larının tashihi ile beraber alınan verginin de iadesi 
lâzım gîlir. Evvelce kimden alınmış ise yüne ona ver'il-
nıelidir. Meselâ veresenin birinden alınmıştır, onun 
vaziyetine müsaade edilmiştir. Bilâhara gaip ve mef
kut meydana çıktı. Hakkını ispat etti. Malını verese
lerden alacak, vereselerin verdiği vergî ne olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
ŞOmdiJ efendim, iki vergi almamak için böyle bir mad
de teklif ettik. Maddeyi ssiîsek daha iyi oUur. Ben o va
kit iki vergi ahrım. Gaip ve mefkut diye hüküm al
ınışlar, biînun varisi gaip ve mefkut diye müracaat et
mişler. Gaip ve tmefkudun nesi varsa vaziyet etmişler, 
beyannamesini vermişler, vergisini vermişler, namları-
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na ılıstükaîl'iıi yürütmüşler, aradan bir sene geçmiş, tikli 
sene geçmiş, günün birlinde galip ve mefkut olan o 
ainm. zuhur edip gelmiş, Şimdi ne yapacağız? Gaip ve 
'meSk-uit hütonıünü yediği zaman veresesi namıma yürü-
IÎMŞ, bk İntikal muamelesi var. Şimdi o muaMseley1] 
tekrar gaSp ve mefkut namııa çevireceğiz. Bu mua
meleden dolayı İkinci 'bir vergi mi alalım? Evve'Ikıi 
vergiyi onun Kamına kaydedeniz. Onun Kamına nrua-
'm-eîe yapılmış fazederiz. Mesele bumdan ibarettir. 

R \ I I M Î EEY (Trabzon) — Efendim; diyarı abfcr-
$2 L "Isman bir şalısın veresesinden biri mahkemeye 
rı'lvTCTafa o şahsın galip ve mefkut olduğunu ispat 
e"'5. ML*\na v^rüyA etti. İdare ediyor. O adatm zuhur 
eUU "Bu adcından da mı vergi alınacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN 'BEY {Trabzon) — 
Almıyoruz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Öteklke liade edecek-
slrJiz. 

'MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon)- — 
Verdiyi ]a:İ2 etmeyeceğim,, Gaip ve mefikut vermi'ş gibi 
•Eoamele yapacağını. 

RAHMİ BEY (Trabzoıs) — Efendim, alınan-ver
gi kmâi vemsmş gibi telâkkıi okunacak diyorlar. Bu 
'îBadderain ifade efee kıMedliği şeyi 34 ncü madde lifa-
ds ediyor. 'Bu EBaddedin tayyım teklif 'ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
'Bu F^atî'de^n tayyma bendeniz de razıysak, o vak'it 
'ûii defa vergi alırım. 

•MUHTAR BEY '(Trabzon) — Arkadaşlar; bu 
•maddenin sakatlığının <bk kısmını Ratomıi Bey söyle-
dii&r. Lfl-kiln grfp ve mefkut yalnız bu suretle olamaz. 
•Kür s f e ı ı a vefatmda ona varis olacaklardan birlisi de 
gmp ve ır,':JH!cB;t olabilir. Onun liçin bükmen aneftkut 
(nıuatorseks'i yapıhr. 

'B'iğerîeni üzeri'ne miras taksim olumu* ve olvee-
'fcjvlü vergi -ahnırsa, mnm zuhur edecek vanis hakkında 
vergi tashih ohın-ur. Bu vardır. Lâkin 'bir de mal sahibi 
gai"p ve nıefkutfeır dıiye msâı taksim olunursa sonra 
bu adam geMü. Hasam 'Bey buyuruyorlar ki : Vergisini 
veriir, m a t a alır. {Hayır sesleri) Öyle Söyledufer, lüi-
f-sdiıfo. Eğer mal sahibi vefat etti, mefkut oldu dliye 
îiıa'ı diğerlerine 'İntikal eder, anılardan vergi alınırsa 
ve !ba adam geri dönerse bu ne olacaktır? Bu adam 
'Gİni'sımi'ş'îıir ki intikal Kiüamelegi ölsün, bu mesele- için 
verilen verginl'n ladeni lâzımı gelir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY {Trabzon) — 
Hayır efendim, nasıl olur? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Madde yanlıştır. 
Çünkü; babam gaip ve mefkut ildi. Ben de varisi idim, 
vergisini verdim. Mala sahip oldum, babam geldi, ma
lına sahip çıktı. Ben vergi vermıiştîm, paramı iade 
etmeleri lâzım- gelir. 

MALİYE VEKİLİ 'HASAN BEY (Trabzon) — 
Vergi iade edilir mi? 

MUHTAR BEY '(Trabzon) — Öyle ya, yanlış iş 
Bağdat'tan döner, yanlış olduktan sonra niçin ben za
rar edeyim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
'Efendim, herhalde yanlış yapan ben değilim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Meselede, bir hata 
olda dliye hüürîimet mal 'bulmuş mağribi gibi hemen 
vergiye yapışmak doğru değildıir. Vergli bir intifa mu-
feaüiMir. ÎMlfa edilmeyen bir maldan vergi 'alınır mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
M'Sİ sahIM sifatiyle müstefit olmuş. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hakikaten bu mad
dede yaıskşhk vardır, tashih edelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY '(Trabzon) — 
Yrm-jiş'îk yok. Tayyederseniz çok razıyım. İki defa 
vergi abran. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY •(Kastamonu) — Muhtar Bey .maddeyi yanlış te-
îSMiü buyurdular. Bu madde varis, gaiip, varisi «lef
fet İçimdir. Meselâ varis gaip oldu. O adamın oğlu 
vardır. Oğlunun da oğlu vardır. Varis gaip büfemün-
de kaldı, oğlu varis oldu. Sonra bu adam geldi. Bu-
ÎIÜM gaip ve mefkut olmadığı anlaşıldı, ispat edildi. 
Ba herifin oğlu onun hissesi elinde bulunduğu müd
detçe istifade etti. ŞİMıdl bu gaip zannolunan adam 
yen'iden (intikal harcı -mı versin! Vergisini mi versün? 
Veresenin verdiği vergi onun namına kaydedilir. 

MUHTAR BEY '(Trabzon) — Eğer mal sahibi 
gaip Olursa. 

ALİ NAZMİ BEY (Devamla) — Bu madde o de-
gp, bu varis için. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, maddede vari
se ait olan ifade doğrudur. Gaip muris olursa bitta
bi malını İstirdat edecektir. Burada bundan dolayı bu 
-verginin İstirdadı lâzım gelir. Madde varis olan gaibe 
münhasır kalınca İfade tamamen doğrudur. Yalnız bu
rada bir tashih yapmak lâzımdır. (Alınmış oîan vergli 
kaydı) tabirinden başka bir de «intikal muamelesi» 
kelimesi konmalıdır. 

— 404 



İ : 79 29 . 3 . 1926 C : 1 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
BSü harç... 

İSMET BEY (Devamla) — Artık vergi alınan va
risten başka harç almıyorsunuz ki, böyle bir itiraz 
varit olsun. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Efendim, de
mimden beri devam eden mütalâata nazaran hakika
ten bu maddede ma-hiivel-vakıa tetabuk etmeyen bir 
hail görüyorum. Galip ve mefkut sonradan geliyor o 
mala tasahup ediyor. Ondan evvel bu mala sahip ve 
zilyet olanlar o malı almadıkları halde o mal hakkın
da bir vergi vermiş oluyorlar ve kendileri onlar na
mına tediyat yapmış oluyorlar. Şimdi gaip varis gel
diği zaman evvelce kendilerimden alman bu vergi 
gaip varisten alınmalı ve evvelce verenlere iade edlil-
möüdıir ve herhalde bu kayıt onlara da şâmil olma
lıdır. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Onların 
ıhitifaı ne olacak? 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Bu, on beş gün 
de olabilir, bir ay da olabilir. Bir hafta sonra da 
olabilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Patladı mı, on beş gün sonra alsaydı?.. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Olabilir ya, 
zuhur etmez, 'bir tarafta durur, durur taim verese malı 

-aldıktan on beş gün sonra gelir, mala tesahup eder. 
Haîbuki o adamın malı için ben vergi vermiş oluyo
rum. Bu nasıl muvafık olur? Onun İçin evvelce alı
nan verginin sonra, varisi gaipten alınarak iade edül-
mesi kaydı maddeye derçedilmelidir. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu)'— Paşa Hazretleri; Adliye ve Mu
vazeneli Maliye Encümenleri maddenin «ga'ip ve mef
kut varisin zuhurunda evvelce ahnmış olan vergi kay
dı ve intikal muamelesi galip ve mefkut varisin namına 
tashih olunur» şeklinde tashihini teklif ediyorlar. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — O halde bendeniz tay 
takririmi geri alıyorum. 

REİS — Takrir okunacaktır. 

Riyaseti CeHeye 
Bu maddede vergi kaydı cümlesinden sonra «inti

kal muameleleri» cümlesinin ilâvesini teklif eylerim. 
|Çorum 
İsmet 

Riyaseti Celileye ; 
Maddenin berveçhiatü tadilini teklif ederim. Varis 

olan galip ve mefkudun zuhurunda evvelce alınmış olan 
vergi kaydı ve intikal muamelesi gaip ve mefkudun 
namına tashih olunur. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

İSMET BEY (Çorum) — Bendenizin takririmin ay
nıdır. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALI NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Paşa Hazretleri! Biraz evveli 
Muvazene ve Adliye Encümenlerinin bu tadilâtı ka
bul etmüş olduğunu arz ettim. Onun için bunları reye 
koymaya lüzum yoktur. 

REİS — Zaten daha reye koymadım. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Takrirle
rin reye konmasına hacet yoktur. 

REİS — Takrirler ayni mealdedir. Esasen encü
men maddede teklif olunan bu tadilâtı yapmıştır. Tak
rirleri reye koymaya lüzum yoktur. Maddenin mu-
sahlıah şekli okunacaktın 

Otuz Beşinci Madde — Gaip ve mefkut varisin 
zuhurunda evvelce ahnmış olan vergi kaydı ve intikal 
muamelesi gaip ve mefkut varisin namına tashih olu
nur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — «Gaip ve mefkut olan 
varisin» demek lâzım gelir, 

MALİYE VEKlLl HASAN BEY (Trabzon) — 
«Olan» da para ile değil ya, bir «olan» ilâve edilsin, 
ne çıkar? 

REİS — (Gaip ve mefkut olan varisin) şeklinde 
tashih edildikten sonra maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Otuz Altıncı Madde — Kısmen veya tamamen 
mükellefiyet haricinde kalmış olan matrahlar üze
rine, varis ve mms mevhüb-ü-lehlerin emvali men-
kuleye tesahubu tarihinden itibaren iki sene geçtikten 
sonra tekrar vergi tarh olunamaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Buna hiç itiraz eden yok, yahu!... 

İSMET BEY (Çorum) — Burada (mul) (musl-leh) 
manasına olacaktır. Maddeden başka türlü mana çık
mak ihtimali olduğu için tavzih için söylüyorum. 
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ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMÎ 
BEY (Kastamonu) —(Musı-leh) manasınadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maddeyi (varis ve musı-leh ve mevhub-ü-Iehin) şek
linde tashih edebiliriz. 

REİS — Efendim (musı-leh) ve mevhub-ü-lehin) 
şeklinde tashih olunduktan sonra maddeyi reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun mütebaki maddelerinin müzake
resine atideki celselerde devam olunmak ve Çarşamba 
günü saat on dörtte içtima edilmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat: 16,50 
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