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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Kcfet Beyin riyasetlerile açılarak haklarında ölüm 
cezası verilen iki şahsa ait mazbatalar kabul edildikten 
sonra cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

Refet Avni Ziya Gevher 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1 — Bilecik Mebusu Hayrettin Beyin teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümene) 

2 — Şurayi Devlet Riyasetile âzalığma birer zatm 

intihabı hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye ve Da
hiliye Encümenlerinden mürekkep Müşterek Encümene) 

Mazbatalar 
3 — Tütün inhisarı kanununun 42 inci maddesine bir 

fıkra tezyili hakkmda 1/37 numaralı kanun lâyihası ve 
tktısat Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14.20 

H e i s — Rfifet B. 

K â t i p l e r : Avni B. ( YOZGAT ) Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Gelse açılmıştır efendim; Maliye Vekâletinden iki sual vardır. 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 

1 — Manisa Mebusu Refik Şevket Beyin, idarei 
hususiyeler namına vaki tahsilattan İstanbul Def
terdarlığının tevzi ettiği ikramiye hakkında, Maliye 
Vekâletinden şifahî suali ve Vekil Mustafa Abdül-
halik Beyin cevabı 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Aşağıdaki suallerin, şifahen cevap verilmek üze
re, Maliye Vekilinden sorulmasını rica ederim. 

Manisa Mebusu 
Refik Şevket 

1 — İdarei hususiyeler namına vaki tahsilattan 
İstanbul Defterdarlığının kanun hilâfına ikramiye 
alıp, kendisi de dahil olduğu halde, memurlar ara
sında tevzi ettiği gazetelerde bir zamanlar uzunca 
mevzubahs olmuş idi. Bu doğru mudur? 

2 — Doğru ise, idarei hususiyeye ait bir büt
çeye ithali tabiî bir paranın her hangi indî bir içti
hatla kanuna muhalif olarak alınması zimmete pa
ra geçirmek değil midir? Bu memurlar hakkında 
bu noktadan kanunî takibata başlanmış mıdır? 

3 — Bu paralar âhizlerinden istirdat edilmiş 
midir? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — İstanbul Defterdarının maarif vergisi tahsi
latından diğer tahsil memurlarile beraber ikra
miye aldığı doğrudur. Hilafı kanun bir muamele 
yapıldığından dolayı takibat yapılmış mıdır? bu
yuruyorlar. 

Hilafı kanun bir muamele görülmemiştir. Şimdi 
izah edeceğim: 

Maarif vergisi kanununun yani 1927 tarih ve 
1130 numaralı kanunun beşinci maddesi şöyle ya
zıyor: Kesri munzamlar asıllarile birlikte Maliye 
vesatatile tahsil olunur. İdarei hususiyelere ait tah
silattan mahalli memurini maliyesine ikramiye o-
larak tevzi edilmek üzere % 1 i maliyece alıkonu
lur. Maddei kanuniye budur. 

Bilâhara çıkan tevhidi küsurat kanunu ve tea
dül kanunu ile diğer maddeleri ilga edildiği halde 
kanunun bu maddesi ilga edilmemiştir. 1 in
ci, 2 ve 4 üncü maddeler ilga edildiği halde bu 

- 3 8 



t : 1 0 6 - 6 - 1 9 3 1 C : 1 
beşinci maddenin ilga edildiğine dair kanunda hiç 
bir kayit yoktur. Yine teadül kanununun 15 inci 
maddesinde, ihtisas ve komisyon ücreti ve makam 
tahsisatı ve tahsisatı maktua ve hakkı huzur nam-
larile memurlara ayrıca umumî ve hususî bütçe
lerden hiç bir meblâğ verilmez. Ancak kanunun 
tahmil ettirdiği vazifelerden maada bir vazife gö
rürlerse o zaman maktuan bir şey verilir diyor, 
maddede ikramiye verilmiyeceğinden bahsedilme
miştir. 

Başka kanunlarımızda ise tahsilat ikramiyesi var
dır. Bu iki kanun arasında ancak bu fark mevcuttur. 
İstanbul meselesinde, tahsilat nisbetinde ihtilâf hasıl 
olmuştur. Bu tamamile ayrı bir meseledir. Acaba 
bp yüsde birler, Maliyece alıkonulur ve tahsil e-
dcnlere verilir mi? teadül kanunundaki bir madde 
mucibince ihtisas, hakkı huzur, komisyon ücreti, 
makp.m tahsisatı diye bir ücret verilmez. Burada
ki yüzde bir; hskkı huzurdan mıdır, değil midir 
diye tarafımızdan Heyeti Celilenize 11 - IV -1931 
tarihli bir tefsir arzedilmiştir. Şimdiye kadar alı
nan para istirdat edilmemiştir ve tefsirin vereceği 
neticeye intizaren yeniden tevziat yapılmamıştır ve 
yeniden tevkifat ve tenzilât icra edilmemiştir. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

Eefik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim; bir 
defa mesaili umumiye ile bizi ciddî surette alâkadar 
eden ve vazifesini bilen matbuata kendi hesabıma 
teşekkür etmek vazifesini bütün söyliyeceklerime 
tekaddüm ettirmek isterim. - Gazetelerde defterdar
lık meselesinin mevzubahs olması üzerine vermiş 
olduğum sualin cevabı Maliye Vekili Beyefendi
nin verdiği izahatla tamamen tezahür etmiş oluyor. 
Şayanı dikkat olan bir keyfiyet varsa o da para 
ahiz ve tahsilinde kanunu daima kendi tarafına 
yontmakta hususî bir zihniyet ve kabiliyet göste
ren Maliye Vekâleti ve Maliye memurini, kanu
nun ilga edildiği yolundaki en sarih mevzuatı hu-
kukiyeye muhalif olarak, bu kanunun birinci ve
ya ikinci maddelerinin ilga edilip te beşinci madde
sinin ilga edilmemiş olmasına binaen bu beşinci 
maddedeki ikramiyenin de ilga edilemediği tar
zında düşünülerek mezkûr ikramiyenin, maliyenin 
bu kısım memurlarına verilmesi icap ettiği ziha-
bına düşmüştür. Maliye Vekili Beyefendinin ver
diği izahata istinaden söylüyorum ki, Maliye Ve
kâleti de bu zihaba kapılmıştır. 

Halbuki efendiler; gayet tabiî bir şey bir kai-
dei hukukiye vardır. Bir kanunun feshi sarahaten 
olduğu gibi zımnen de olabilir. Maarif vergisi o 
günkü mevzuat itibarile, her mükellefin vermekte 
olduğu müsakkafat, kazanç',ağnam vergisi gibi ver
gilerin üzerine, meclisi umumilerce muayyen nis-
bette vazedilen, maarif ve idarei hususiyeler na
mına maarif vergisi kanunu mucibince tahsil edi
len paralardı. 

Binaenaleyh eğer teadül kanunu çıktıktan sonra 
böyle maarif namına sureti mahsusada munzam 
şekilde tahsil olunan paralar olsa idi böyle bir su
al sormak manasız olurdu. Kanunen orta yerde) 

böyle mektep vergisi, maarif vergisi diye munzam 
bir tahsisat yoktur. Alelıtlak müsakkafat, ka
zanç, şu veya bu vergiler vardır. Bu vergiler tah
sil olunduktan sonra, kanunu mahsusu mucibince 
bunlardan her idarenin hissesi ayrılır. ( Doğru 
sesleri ) . Binaenaleyh eğer defterdarlık, maliye ver
gisi tahsil edilirken mektep vergisi diye vazifei as
liye haricinde bir vergi tahsil etse idi, kanun muci
bince ikramiye almağa hakkı olurdu. 

Arkadaşlar Abdülhalik Bey arkadaşımızın beyan 
ettiği ikinci bir noktai nazar daha meydana çıkı
yor. O da yine teadül kanununda bahsedilen bir 
şeydir ve çok doğrudur.. «Devlette vazifei esasi-
yeyi ifa edenler artık şu, şu ve bu unvanlarla bir 
şey alamazlar diyor. Şimdi bu* ahkâmı kanuniye, 
maarif vergisi kanununa muhaliftir. 

İkinci bir şey daha var. Meselâ maarif vergisi 
kanununun birinci maddesi der ki; mektep vergisi 
olarak memur maaşatından % 1 kesilir maddesi o-
lan 1 inci madde ilga edilmiştir de, meclisi umumiler 
maarif bütçesini tanzim ederken bu yüzde birleri 
tenzil ederler diyen üçüncü madde ilga edilmemiş
tir diye halâ bu maddeye istinaden teadül kanu
nunda alınmaması lâzım geldiği tasrih edilen bir 
paranın alınmasına devam edilebilir mi ve buna 
imkânı kanunî var mıdır? bu mesele şu veya bu 
kanun maddelerinin yekdiğerile çarpışması dolayı-
sile mucibi münakaşa ve mucibi tetebbu görülmüş, 
Şurayi Devletten sorulmuştur. Resmî Ceride ile 
neşredildiğini bilâhare gördüğümüz Şurayi Devlet 
heyeti umumiyesinin bir kararı vardır. Bunda, 
Heyeti Umumiyede iki zatın muhalif reyine karşı, 
memurların bu suretle aldıkları paranın gayri ka
nunî olduğu kararlaştırılmış ve bittabi Maliye Ve
kâletine de tebliğ edilmiştir. 

Binaenaleyh bu paranın gayri kanunî almdığı 
Devlet Şurası tarafından tasdik edildikten sonra 
yapılacak iş, doğrudan doğruya bunun müsebbip
lerine, siz her ne kadar şu veya bu içtihatla almış
sınız,. fakat bu paranın istirdadı lâzımdır, demek 
icap ederdi. İşin iç yüzünü daha bilmiyorum. Tet
kik etmek lâzım gelirse kanundan, alınan ikrami
yenin bütün mal memurlarına tevzi edilmesi lâzım 
geldiği anlaşılıyor. Bütün malûmatımızın menbaı 
gazetelerin yazdığı yirmi bin liradır. Demek ki 
yüzde birden iki milyon liralık mektep varidatının 
tahsil edilmesi lâzımdır. Yalnız defterdarın hissesi 
olarak mevzubahs olan yirmi bin liradır. Acaba 
bunun içerisinden Istanbulda çalışan bilumum mal 
memurlarının, tahsildarların hissesi ayrılmış mı
dır? Bunlardan evvel mevzubahs olan keyfiyet, 
bunun gayri kanunî olduğu yolundadır. Bu me
sele tefsir edilmek üzere Heyeti Muhteremenize gel
miş olduğuna göre elbette tefsir edilecektir. Fakat 
bendenizce mucibi tefsir nokta yoktur. Bilhassa 
ve bilhassa tereddüdümü mucip olan nokta: 63 
defterdarlıktan hiç biri bu işi yapmamış iken yal
nız İstanbul Defterdarlığının yapmasıdır. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çanken) 
— Diğerleri de yapmıştır. 
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Refik Şevket B. (Devamla) — Bendeniz hiç bir 
defterdarın yaptığını bilmiyorum. Bu mesele tef
sir için Şurayi Devlete gönderilmiştir. Bilâhare; 
Şurayi Devletin kararını gazetelerde gördüm. Mec
lisi Âlice yapılacak tefsir bunların lehine çıkarsa 
karşılarında Devlet vardır. Tarafımızdan bu pa
rayı vermek pek kolaydır, fakat aksi çıkarsa geri 
almak müşkül olur. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Evvelâ bir noktalarına arzı cevap etmek istiyo
rum. Buyurdular ki; kanunun filân ve filân mad
deleri sarahaten ilga edilmekle beraber filân madde
si de delâleten ilga edilmiştir. Bendeniz kuvvei ic-
raiyede bulunan bir arkadaşınız sıfatile, sarahaten 
ilga edilmemiş bir madde için ilga edilmiştir sözü
nü söyiemekliğime imkân yoktur. İkincisi; hakkı 
tefsir Şurayi Devlete verilmiş midir? 

Bunu bendeniz bilmiyorum, bildiğim bir şey 
varsa, tefsir hakkının Meclise verilmiş olmasıdır. 
Binaenaleyh Şurayi Devletin fikrile amel edemem. 
Onun için, Meclis bu gün bu ikramiyenin aleyhinde 
bulunduğu gibi, yarın da lehinde bulunabilir. O 
zaman mufassal cevap verebilirim. Eğer tefsir a-
leyhte çıkarsa parayı istirdat edebiliriz (Kâfi ses
leri) . 

Reis — Efendim, diğer suale geçiyoruz. 

2 — Manisa Mebusu Refik Şevket Beyin, İs
tanbul Hazinei Evrakındaki kıymetli bazı evrakın 
satıldığına dair deveran eden şayiaların doğru 
olup olmadığı hakkında Maliye Vekâletinden şifa
hî suali ve Vekil Mustafa Abdülhalik Beyin cevabı 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Aşağıdaki hususların şifahen cevap verilmek 

üzere Maliye Vkilinden sorulmasını rica ederim. 
Manisa Mebusu 

Refik Şevket 
• İstanbul hazinei evrakındaki kıymetli bazı evra
kın okkalarla bir Bu]gara satıldığı ve bunlardan 
mühim bir miktarının çuvallar içinde Bulgaristana 
gönderildiği gazetelerin lûtufkâr müstahberatından 
anlaşılmıştır. 

1 — Bu mahzen hangi tarihten beri ne gibi ev
rakı ihtiva etmektedir? 

2 — Şimdiye kadar idaresi kime aitti. 
3 — Bu evrakın tasnifi için bir tedbir alınmış 

mıdır? Tasnif edilmiş ise hangi zatlar delâletile idi? 
4 — Bu evrakın satılmasına neden mecburi

yet hasıl olmuştur, Satış hakkında emir verilirken 
tarih müesseselerine müracaat edilmiş midir? 

5 — Satışta müzayede ve münakaşa kanununa 
hareket tevfik edilmiş midir? 

6 — Tahkikat neticesinde kıymetli evrakın 
satıldığı da tezahür etmiş midir? 

7 — Bulgaristana gönderildiği rivayet olunan 
evrakın iadesini temin zımnında tedbirler alınmış 
mıdır, iadesi kabil değilse telâfi için ne düşünül
mektedir? 

8 — Satış keyfiyetinde mesul olanlar hakkın
da kanunî takibata başlanmış mıdır? 

Manisa Mebusu 
Refik Şevket 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı
rı ) — Efendim suallere fıkra fıkra arzı cevap 
edeceğim. 

( Bu mahzen hangi tarihtenberi ne gibi evrakı 
ihtiva etmektedir?) 

Bunun hangi tarihlerdenberi olduğu malûm de
ğildir. Yalnız Maliye Vekâletine ait olan evrakı 
ihtiva etmektedir. 

( Şimdiye kadar idaresi kime ait idi?) 
Evvelce mülga Maliye Nezaretine, aitti şimdi de 

Maliye Vekâletinin bir memurunun idaresindedir. 
( Bu evrakın tasnifi için bir tedbir alınmış mı 

idi? Tasnif edilmiş ise hangi zatler delâletile idi?) 
Vaktile bir defa ilânı meşrutiyet akabinde son

ra da mütarekeden evvel tasnif edilmiştir. Son ya
pılan tasnif, Maliye nezaretinde kalemi mahsus 
müdürlüğü yapmış Basrı Bey tarafından yapılmış 
idi ki, şimdi Romadadır. 

Tasnif edilmiş olanlar üst kata çıkarılmış, ora
da raflara konulmuştur. 

( Bu evrakın satılmasına neden mecburiyet ha
sıl olmuştur, satış hakkında emir verilirken tarih 
müesseselerine müracaat edilmiş midir?) 

Evrak tasnif edildikten, ayrıldıktan sonra ay
rılmış olan evrak mahzenin üst katındaki yerlerine 
konulmuştur ve deftere yazılmıştır. Altta kalan ka
rışık ve tasnif edilmemiş evraktır. 

Yeni harfler münasebeti 1 e bu evrakın kıymeti 
tarihiyeyi haiz olmıyanlarını yakmak mevzubahs 
oldu, vekâlette düşünüldü ki; bunlar imha edilece
ğine, memleket dahilinde şuraya buraya atılacağına 
kâğıt fabrikalarına ve saireye satalım denildi. 

Satış içinde; eskiden orada bulunmuş olan tapu
nun kuyudu atika memurlarından iki, defterdar
lıktan iki, tasfiyei hesabattan bir olarak beş kişiden 
mürekkep bir heyet tefrik edilerek mevcut evrak 
tetkik edilmiş, bunlardan işe yarayanları ayrılarak 
yukarıya raflara konulmuş ve mütebaki işe yara-
mıyanlar da satılmak için ayrılmıştır. Bu karar 
verildiği zamanlarda tarih müesseselerine müracaat 
edilmemiştir. 

(Satışta müzayede ve münakaşa kanununa hare
ket tevfik edilmiş midir?) 

Evet, müzayede ve münakaşa kanununun ahkâ
mına tamamen riayet edilmiştir. 

(Tahkikat neticesinde kıymetli evrakın satıldığı 
da tezahür etmemiş midir?) 

Tahkikat henüz bitmemiştir. Yalnız maliye mü
fettişlerinin tetkikatı esnasında işe yarayan evrakın 
yukarıda mevcut olduğu görülmüştür. 

(Bulgaristana gönderildiği rivayet olunan ev
rakın iadesini temin zımnında tedbirler alınmış 
mıdır, iadesi kabil değilse telâfi için ne düşünül
mektedir?) 

ladesi kabildir. Bu vaka üzerine evrakı alan-
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İar, isterseniz aynen iade edelim, dediler. Biz de 
aynen iadesini istedik. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Peki amma 
bunun masrafı kime ait olacak, memurlara mı? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. — Zatı 
âlinize de, onu sorarsanız bunun için de, arzı cevap 
ederim. 

(Satış keyfiyetinden mesul olanlar kanunî ta
kibata uğratılmış mıdır?) 

Henüz mucibi mesuliyet olup olmadığı tahkik 
edilmektedir. Evrak nasıl ayrılmıştır? Bunlarm 
işe yarayanları ayrılarak yukarıya çıkarılmış ya-
ramıyanları da aşağıda bırakılmıştır. Satılan ev
rak, böyle raflara konulmuş muntazam evraktan 
değildir. Aşağıda işe yaramıyan, küflenmiş ev
raktır. 

Henüz sorulan yerlerden tamamen cevap alı
namadığı için heyeti teftişiye son raporunu ver
memiştir. 

Evrakı alanlar; aynen balyelerinde duruyor, 
iade etmeye her zaman müheyyayiz diye cevap 
vermişlerdir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, hepimi
zin ve bütün memleketin candan alâkadar olduğu 
bu mesele üzerine Maliye Vekili Beyefendinin 
vermiş olduğu izahat bilmem ne dereceye kadar 
bizi tatmin etmiş oldu? yani çok yaralanmış olan 
kalplerimize soğuk su serpmiş değillerdir'. Biz ay
ni izahati İstanbul Defterdarı Beyin gazetelere 
verdiği kestirme beyanatta okuduk. Fakat bereket 
versin ki Bulgaristana kaçan ve oradan alınma
sı tedbirine tevessül edilen evrak hususunda veri
len malûmattır ki, biraz bizim için tesellibahş ol
muştur. .... ,.... , 

Bu vesile ile bilhassa Maliye Vekili Beyefendi
den ve bunlardan dah aevvel olmak üzere, mem
leket irfaniyatile, tarihiyatile alâkadar olması lâ
zım gelen, alâkadar olan Maarif Vekâletinden istir
ham ediyorum ki, bu gibi umuma taallûk eden tari
hî asarın satılması, bakkal kâğıtları şekline inkilâp 
etmesi, doğru olmasa gerektir. Şu veya bu şekilde 
okkalarla satılacak evrakın tasnifinde memleketi
mizde muhtelif şekillerde teessüs etmiş olan kadir
şinas, tarihşinas zevattan azamî istifade edilsin. 

Vakit gazetesinin bu mevzu dolayısile yazdıkları
nı gördükten sonra, bir Bulgar müverrihinin, bir 
macar müsteşrikinin ve sonra tapu idaresinin, Ev
kaf idaresinin, evkaf hukuk müşaviri olan za
tın ve kuyudu atika müdürünün verdiği iza
hati okuduktan sonra insan elden müthiş hazineler 
gittiğine zahip olarak müteessir oluyor. Onun için
dir ki sanatımıza ve tarihî telâkkimize ve binnetice 
bilcümle hukukiyatımıza taallûk eden mesailde faz
la müteassıbane hareket ederek, işi yalnız alış veriş 
noktai nazarından muhakeme etmemek hususunda 
dikkat, tabassur gösterilmesini bendeniz bütün alâ
kadar arkadaşlardan istirham ediyorum ve bilhassa 
bunların Bulgaristandan getirilmesine teşebbüse ve 
teşebbüslerinin müsbet bir netice verdiğini söylemek 
suretile gösterdikleri hüsnü niyete teşekkür ediyo
rum. 

Reis — Müzakere edilecek başka bir şey kalma
mıştır. 

Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati 14,45 , , -
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T. B. M. M, Matbaası 


