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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

tskân ve iş kanunu lâyihalarını müzakere etmek 
üzere birer Muhtelit encümen teşkili karargir olduk
tan sonra, 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 inci 
maddelerinin tefsiri hakkındaki mazbata müzakere ve 
mevcut lâyiha encümenlere tevdi olundu. 

Müzayede ve münakaşa ve ihalât kanununa bazı 
maddeler tezyiline, 

Tahsili emval ve vergi kanunları mucibince teşkil 
edilecek komisyonlara tayin edilen gayrimuvazzaf aza
lar ile ehli vukufa verilecek huzur ücretlerine, 

Hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının tadiline dair kanun lâyihaları müza
kere ve kabul edildi. 

Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurlarına yem 
bedeli verilmesi hakkındaki kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi yapıldıktan sonra perşembe günü toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili 
Refet 

Kâtip 
Yozgat 

Avni Doğan 

Kâtip 
Rize 
Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Ali karar heyeti hakkında 1/751 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

2 — Bireciğin Meydan mahallesinden Kasımoğlu 
Alinin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/372 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (Ruznameye) 

3 — Gümrük memurlarından vazifei memuresini 
sui istimal edenlerle vazife veya mesleklerinde kendi
lerinden istifade edilemeyenler hakkında yapılacak 
muameleye dair olan kanuna müzeyyel 1/7599 numa

ralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Ad
liye encümenler! mazbataları (Ruznameye) 

4 — İstanbulda ve vilâyetlerde belediye dai
releri namına istimlâk olunacak mahallerin istimlâk 
sureti hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair 1/430 numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

5 — Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına 
dair olan kanuna müzeyyel 1/808 numaralı kanun lâ
yihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni maz
batası (Ruznameye) 

B İ E Î N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER: Refik B. (Konya), Hamdi B, <Mersin) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

I •— Afyon Karuhisar m ehusluyun.u 
Zijia Nuri Pusanın tahlifi 

REİS — Afyon mebusluğuna intihap edilen 
Ziya Nuri Paşanın intihap mazbatası gelmiştir, 

TAHLİFLER 

•ilen tahlifi yapılacaktır. 
( Afyon mebusluğuna intihap edilen Ziya 

Nuri Paşanın tahlifi yapıldı). 
REİS — Hükümet bir kanun lâyihasını geri 

istiyor efendim. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1 — Sular umum müdürlüğüne ait kadronun 
(L) cetvelinden alınarak filî kadrona ilâ resine 
dair olan kanun lâyihasının yeri verilmesi hak
in ncîa Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Sular umum müdürlüğüne ait kadronun filî 

kadroya ilâvesi hakkındaki 21 - X -1933 tarih 
ve 6/3061 sayılı tezkere ile yüksek huzurlarına 

sunulmuş olan kanun lâyihasının geri alınması 
Nafıa vekilliğinden yazılan 20 - XI -1933 tarihli 
tezkere ile istenilmiştir. 

Bahsi geçen lâyihanın geri gönderilmesine 
yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Lâyihayi geri gönderiyoruz efen
dim. 
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5 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1933 senesi bütçe kanununun 5 inci madde
sile sarfına mezuniyet verilen 600 000 Uranın 
1 000 000 liraya çıkarılmasına dair 1/799 nu
maralı kanun lâyiham ve Bütçe encümeni mazba

tası [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçe kanununun 5 inci maddesile sarfına 

mezuniyet verilmiş olan (600 000) liranın 
(1 000 000) liraya iblâğma dair kanun 
MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1933 senesi bütçe kanununun 5 inci 
maddesile sarfma mezuniyet verilmiş olan 
(600 000) lira (1 000 000) liraya iblâğ' olun
muştur. 

Reis — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayrr sesleri). 

Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum efendim. 

2 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Be
yin, Arzuhal encümeninin 13 - V -1933 tarihli 
haftalık mukarrerat cetvelinin 15 sıra numarasın

daki kararının Umumî heyette müzakeresine dair 
4/55 numaralı takriri ve Arzuhal encümeni maz
batası [2] 

REİS — Arzuhal encümeni bu mazbatayı 
Heyeti Oelilenin müzakeresine arzetmiştir. Söz 
söylemek isteyen varsa buyursun. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LİK B. (Çankırı) — Müsaadenizle mesele hak
kında maruzatta bulunmadan evvel buna istinat 
eden kanunu okuyacağım. Kanun yedi sene 
evvel çıktığı için belki hatırda kalmamıştır, ay
nen okumaklığıma müsaade Duyurulmasını rica 
ederim. 

fi 1 12 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
f2l 13 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

1062 numaralı kanunun birinci maddesini 
okuyorum: 

«BİRİNCİ MADDE — İdarî mukarrerat veya 
fevkalâde veya istisnaî kanunlarla Türkiye te
baasının hukuku mülkiyetini kısmen veya tama
men tahdit eden Devletlerin Türkiyedeki teba
asının hukuku mülkiyeti dahi İcra Vekilleri He
yeti kararile Hükümet tarafından mukabele 
bilmisil olmak üzere kısmen veya tamamen tah
dit ve menkulât ve gayrimenkulâtına vazıyet 
olunabilir. 

Vazıyet edilen emvalin varidatı ve ledelicap 
tasfiyelerinden mütevellit hasılatı, vesaika isti
naden ispat edecekleri zarar nisbetinde, zarar 
gören Türk tebaasına tevzi olunur. 

İKİNCİ MADDE — Zarar gören vatandaşla
rın istinat edecekleri vesikaların şekil ve suret 
ve mercii tanzimi İcra Vekilleri Heyetince bir 
talimatname ile tayin ve tesbit olunur. 
28 mayıs 1927 tarihli ve 1062 numaralı kanu

nun ikinci maddesi mucibince ihzar edilen 
talimatnameden 

MADDE 2 — Birinci maddede zikrolunan 
vesaik berveçhizirdir: 

A - Tebaanın zarar gördüğü memleket me-
hakimince verilen ilâmat, 

B - Tebaanın zarar gördüğü memleket ka-
vanini mucibince salâhiyettar makamlar tara
fından verilen ve medarı subut görülen alelû-
mum vesaik. » 

Bu meselede bir cihet tebarüz ediyor. O da 
bize yahut Hükümete vesika ibraz edildiği za
manda hakikaten oradan verilmiş olan, mah
kemenin ilâmı mı idi, değil mi idi? Bir ilâm 
ibraz edilmiştir. Maliye vekâleti Hariciye ve
kâletine sormuştur. Hariciye vekâleti ise bu 
ilâm kesbi katiyet etmemiştir, çünkü sonra
dan nakledilmiştir diye cevap verdi. Komis
yon ise bu bizim salâhiyetimiz dahilinde de
ğildir diye reddetmiştir. Çünkü kaçakçılık ve 
saire dolayısile bir hükmü cezaî olmuş ve mü
sadere vaki olmuştur. Bilâhare bu zevat Şûra-
yi devlete müracaat etmişler ve orası da ayni 
karan vermiştir. Şimdi burada esasen veril
miş olan ilâm kesbi katiyet etmiş bir hükmü 
cezaî midir, değil midir? Bunu Adliye encü
menine havale edelim. Orası tetkik etsin ve bir 
karar versin. Biz de ona göre hareket edelim. 
(Muvafık sesleri). 

ARZUHAL E. M. M. ZİYA KARAMURSAL 
B. (İstanbul) — Beyefendiler, muhterem Vekil 
Beyefendinin beyanatına cevap vermiş olmak 
üzere müsaade buyurursanız hâdisenin tarzı 
cereyanını, tetkik ettiğimiz safahat itibarile, 
arzedeceğim. 
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Hopadan iki vatandaş Batuma kendi motö'r-

leriie portakal götürüyorlar. Portakalları tes
lim ettikten sonra avdette motor muayene edi
liyor. İçinde bulunan iki tayfa üzerinde (220) 
dolar bulunuyor. Bunun için o tayfalar hapis 

ve motor müsadere ediliyor. Bu zatler Aca-
ristan Mahkemei âliyesine müracaat etmişler. 
Bu Âli mahkemenin Temyiz mahkemesi gibi 
yüksek bir mahiyette olduğunu tetkik ettik ve 
sorarak anladık, dinledik. Mahkeme meseleyi 
tetkik ediyor, bakıyor ki iki tayfa üzerinde 
bulunan o paralar motorun zaptını istilzam et
mez. Yalnız o iki tayfayı 800 ruble para ce
zasına mahkûm ediyorlar ve motorun iadesine 
karar veriyorlar. Mahkemenin kararını şimdi 
okuyacağım, kati mahiyettedir. 

Fakat nedense bu motörü yine vatandaşla 
ra vermiyorlar. Bunun üzerine Tesbiti zarar 
komisyonuna, Şûrayi devlete müracaat ediyorlar. 
Komisyon Hariciye vekâletinden soruyor. Ve
kâlet cereyanı muameleye vâkıf olmadığı için 
konsolos vasıtasile yerinden sormak suretile al
dığı malûmatı komisyona veriyor. Bu cevapta 
deniliyor ki: Acaristaıı Mahkemei âliyesi bu 
vatandaşların hakkını teslim ederek bir karar 
vermiştir. Karar da katî mahiyettedir. Yal
nız bu karar 930 senesinde verilmiştir. 931 
senesinde müddeiumumilik bu motorun kaçak 
eşya nakline vasıta olduğundan dolayı Gürcis
tan mahkemesinin csza kanununa tevfikan mo
toru zaptettik. 

Mahkemenin katî kararına karşı idarî ma
hiyette olan bir karar verilmiş demektir. Fakat 
bu, mahkeme kararını nakzedemez. Çünkü idarî 
mahiyettedir. 

Bu hâdiseyi mukabele bilmisil kanununa mu
vafık görmüyorlar, kanunu şimdi okuyacağım 
ve işi Heyeti Celilenizin takdirine bırakacağım. 
Muvafık mıdır, değil midir, Heyeti muhtere
me takdir buyursun. 

Bu itibarla gerek komisyon, gerek Şûra 
bu hâdisenin kanuna uymadığından dolayı mo
tor sahiplerine para verilmesi doğru değildir, 
diyorlar. Mahkemei Âliyece 220 dolarm iki tay
fa üzerinde bulunduğu malûmdur. Motorun 
vaziyeti de malûmdur. Mahkeme işi evvelâ is-
tiknah ediyor, tetkik ediyor, muhakeme edi
yor ve bu 220 dolar meselesinin motorun zap
tını istilzam etmez, diyor. 

Mahkemenin karan da katidir. Şimdi mah
kemenin karanndan sonra aradan bir seneye 
yakın bir müddet geçiyor. Müddeiumumilik 
itiraz ediyor. Bu meseleyi vekâlet konsolos va
sıtasile ajandan soruyor. Ajandan alınan 
cevapta evet mahkeme böyle karar ver
miş ama motörü kaçak eşya nakline ta
vassut ettiği için Gürcistan ceza kanunu
nun filân maddesi mucibince zaptettik 
deniliyor. Biz muhterem Vekil Beyefendinin 
itirazlan üzerine meseleyi tamik ettik. Harici

ye vekâletinden o zaman orada konsolosluk eden 
iki zati çağırdık, meseleyi bize anlatm dedik. 
Bunlardan birisi, «mesele ıbenim zamanımda ve 
sizin takdiriniz gibi ayni suretle vaki olmuştur» 
dedi. Tekrar ediyorum, mahkemenin verdiği ka
rar katî bir karardır, ikinci konsolos de « benim 
zamanımda müracaat edildi. Ben ajanlığa yaz
dım, ajan işi tasdikten imtina etti, bizzat git
tim, niçin imtina ediyorsunuz diye sordum. îs-
ranm üzerine nihayet karan tasdik etti» dedi. Bu 
tasdik te vesikai mutebere mahiyetindedir. Bu
nun üzerine mesele bir kat daha bu iki vatan
daşın lebine tecelli etmiş oldu. Binaenaleyh 
evvelki kararımızda ısrar ediyoruz. Şimdi gerek 
mahkemenin kararını ve gerek kanunun bu işe 
derecei şümulünü arzederek mukayese edeyim: 

« Acaristan Divanı âlisinin karan : 
Acaristaıı merkezî icra komitesinin teklifine 

istinaden Divanı âli tarafından ittihaz edilen 
karara göre bu sene 11 ağustosta Rasim Bıyıklıza-
deye işbu şehadetname şu hususta verilmiştir ki, 
haczedilmiş olan « Ceylânı bahrî » motörü sa
hipleri olan Rasim Bıyıklızade ile Murtaza 
Topaloğluna teslim edilecektir ki bu keyfiyet 
imzamla ve mühür basmakla tasdik edilmiştir. 

Divanı âli reisi 
M. Gogitidze 

Kâtip: Eranosof 
Bu keyfiyet imza ile ve mühür basmak sure

tile tasdik edilmiştir. 
Divanı âli reisi 

» » kâtibi» 
Şu halde bu vatandaşlann ecnebi memleke

tinde malları zarara uğruyor ve bu zarar ta
hakkuk ediyor. Sonra bu zararlannı ispat ede
cek mahiyette ellerine vesika veriyorlar ve ora
da bulunan 2 konsolosumuz da bunu tasdik edi
yor. Müsaade ederseniz bu husustaki kanunu 
okuyayım. Vekil Beyefendi okudular, bendeniz 
de okuyayım: Zaten kanunun unvanı şudur: 
(Hudutları dahilinde tebaamızın emlâkine vazı
yet eden Devletlerin Türkiyedeki tebaaları em
lâkine karşı mukabelebilmisil tedabiri ittihazı 
hakkında kanun) ki bu vaziyet aynen vaki olmuş
tur. Tebaamızdan birinin ecnebi memleketteki 
malı zaptolunuyor. Kanunda deniliyor ki vazı
yet edilen emlâkin varidatı yani buradaki be
yaz rus mallarının emlâki varidatından ödenir. 
Fakat emlâkin zıyaı vesika ile ispat edilecek
tir. Bunların elinde mahkemei âliyenin karan 
vardır ki bu katî bir vesikadır. Talimatname
ye gelince; bu dahi vesikanm neden ibaret ol
duğunu sarahaten gösteriyor ki bu vesika da 
vardır. Binaenaleyh takdir Heyeti Celilenindir. 

REİS — Hudut ve sahiller munzam tahsisatı 
için rey vermeyen varsa lütfen reylerini versin
ler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
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IfcEFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

burada mevzubahs olan hâdisenin içinde T. B. 
M. Meclisine taallûk eder esaslı bir salâhiyetin 
prensibi dahildir. O noktai nazardan burada it
tihaz edilecek karar âtiye taallûku itibarile 
ehemmiyeti mahsusayı haizdir. Vatandaşlardan 
bir tanesinin filân Devlette hakkı ihlâl edilmiş. 
Bu hakkma mukabil mevcut bir kanunun tatbi
ki için buraya müracaat etmiş. Burada kanu
nun tayin ettiği heyet bu müracaati kâfi gör
memiş, bu mütaleaya karşı Şûrayi devlete mü
racaat olunmuş, Şûrayi devlet dahi heyetin ka
rarını tasdik etmiş. Bu sefer alâkadar T. B. M. 
Meclisine müracaat etmiş, B. M. Meclisi Arzu
hal encümeni dahi, heyetin ve binnetice nihaî şe
kilde karar veren Şûrayi devletin kararnu ip
tal ederek vesaikin ehemmiyetini takdir etmek 
suretile tazminat verilmesi lâzım geldiği yolunda 
bir mütalea dermeyan etmiş. 

Şimdi arkadaşlar, Arzuhal encümeninin bi
ze haftada, 15 günde bir tevzi ettiği bütün lis
telere göz gezdirmekten mütehassıl bir çok ma
lûmat meyanmda « Şûrayi devlet kararlan katı 
olduğundan dolayı vaki olan müracaatin red
dine... » tarzında karar verildiğini görürüz. Şimdi 
bu şekilde ittihaz edilen kararların üzerinden bir 
ay geçtikten sonra kesbi katiyet etmiş olduğuna 

göre bunlarda esaslı olarak bizce taayyün eden bir 
hakikat vardır ki, hem teşkilâtı e&asiyeye mu
vafık, hem de Şûrayi devlet kanununa tamamen 
mutabıktır. 

Bu noktai nazardan Şûrayi devlet mukarre-
ratı hakkında bizim bu kanal vasıtasile yeni
den niyeti mesele salâhiyetimiz kanunda tas
rih edilmiş değildir (Kabul etmiyoruz, her şe
ye hâkim Meclistir sesleri). Efendim, Şûrayi 
devletin vermiş olduğu kararlan bir defa gören 
zevat bilirler ki kararların başmda ( Türkiye 
Cumhuriyet namma icrayi kaza eden Şûrayi 
devlet deavi dairesi ) cümlesi vardır (Gürül
tüler). Efendim, yine Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin millet namma kabul etmiş olduğu 
Şûrayi devlet kanununun bir maddesinde mil
let namma ifade edilmiştir ki, Şûrayi devlet 
kararlan lâzimüttatbik ve lâzimülicradır. Bi
naenaleyh Şûrayi devletin dahi icrayi kaza sa
lâhiyetini haiz idarî bir mahkeme olmasına 
göre ve teşkilâtı esasiye kanununun sekizinci 
maddesi mucibince müstakil mehakim tabi
rinde bu dahi dahil olmasına göre, kezalik yi
ne teşkilâtı esasiye kanununun - Bilhassa tek
rar ediyorum Hafız ibrahim Beye - 51 inci 
maddesi mucibince, yine tekrar ediyorum, Teş
kilâtı esasiye encümeni Mazbata muharriri Ce
lâl Nuri Beye, formaliteye riayet mecburiyeti
ne binaen, idarî dava ve ihtilâflan rüyet va-
zifesile mükellef Şûrayi devletin verdiği ka
rarların mahkeme ilâmlarından farklı olmadı
ğını bu sefer de Eskişehir mebusu Emin Beye 
ilâm ederim (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, Şûrayi devlet müessesesi Tür
kiye Cumhuriyeti namma icrayi kaza eden bir 
idarî mahkeme olduğuna ve salâhiyetinin mem-
bamı teşkilâtı esasiye teşkil etmesine ve teş
kilâtı esasiye kanununun yine pek sarih mad-
desile, 54 üncü maddesile, mahkemeler mukar-
reratmı, T. B. M. Meclisi ve îcra Vekilleri He
yeti hiç bir veçhile tebdil, tağyir, tehir... (Doğ
ru, doğru sesleri) ve infazı ahkâmına müma
naat edemez (DoğTu sesleri) dediğine göre ben-
denizce onun mukarreratmı iptal ve tebdil 
eder mahiyette karar ittihaz etmek salâhiye
tini teşkilâtı esasiye kanunumuz bize menet
mektedir. 

HAYDAR B. (Antalya) — Öyle şey yok. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bilhas

sa Antalya mebusu Haydar Bey arkadaşımız
dan rica ederim, T. B. M. Meclisinin bu husus
taki salâhiyeti hakkında teşkilâtı esasiye içe
risinden misal bularak gelsinler bu kürsüden 
bendenizin söylediğimin aksini isbat et
sinler, hürmetle dinlerim. Yerlerinden değil. % 
Onun içindir ki efendiler Şûrayi devlet karan-
nm, bu şekilde gene Arzuhal encümeninden itti
haz edilmiş belki yüzlerce kararlarında.... 

MÜNİP B. (Van) — Emsali yok. 
REFİK ŞEVKE* B. ( Devamla ) — Şûrayi 

devlet kararlan katidir diye Arzuhal encümeni 
mukarreratı bizim nazarımızdan geçtikten ve 
kesbi katiyet ettikten sonra her hangi bir hâdi
se dolayısile yeni yeni usuller ihdasına teşkilâ
tı esasiyemiz mânidir ve bunu eğer prensip me
selesi telâkki ederseniz ve edilmesi lâzım oldu
ğuna kani iseniz, bu davanın Ahmet için başka 
türlü, Memet için başka türlü hallinden müte
vellit kanunî mahzurların önüne geçmek ister
seniz, tensip buyurursanız bu mevzu ile beraber 
mesele - çünki işin halli için üzerinde etüt ya
pılması lâzımdır - Teşkilâtı esasiye encümenine 
havale edilsin. Ondan sonra bilelim ki bir kanun 
vardır, bir tefsir vardır. Yoksa bu mesele hallo
lunmadan Şûrayi devlet kararmı iptal eder ma- -
niyette verilecek bir karar bizim şimdiye kadar 
ittihaz ettiğimiz kararlara muhalif olur. Halbu
ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin şian muay
yen bir program dahilinde millet umurunu gör
mekten ibaret olduğuna göre doğru bir şey ol
maz. 

REİS — Buyurun Ziya Bey. 
ARZUHAL En. M. M. ZİYAETTÎN KARA-

MURSAL B. (İstanbul) — Bendeniz muhterem 
üstadm böyle ilmî ifadelerine karşı cevap ver
mek kudretini haiz olmadığımı itiraf ederim. 
Yalnız bulunduğum encümendeki muamelâtın 
şekli cereyanım kısaca tasvir edeceğim efen
dim. Şûranın teşekkülü zaten beş altı sene olu
yor. Beş altı seneden beri encümenimize gelen 
arzuhalleri tetkik eder, dosyalarını getirtir, Şû -
ranm verdiği kararlar varsa onun mahiyetini 
tetkik eder, - eğer o kararlar kazaî mahiyette de-
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ğilse - idarî kararlarında kendi noktai nazanmı-
za bir uygunsuzluk görürsek onu nakzederiz. 
Beş senedenberi bu yolda cereyan eden muame
lâtın aksini iddia eden hiç bir arkadaş çıkmadı
ğı için Heyeti umumiyenin de ayni kanaatte ol
duğu sabit olmuştur. Biz Yüksek Heyetimizden 
aldığımız ilhamla bu yolda yürüyoruz, maahaza 
bundan sonra Heyeti Oelile nasıl tensip ederse o 
yolda hareket ederiz. Bizim yaptığımız ve tea
mül de budur. Muameleler arzettiğim tarzda ce
reyan eder. 

Refik Şevket Beyefendi buyurdular ki: Maz
batalarda Şûrayi devlet kararlan katidir diye 
bazı ifadelere rastgeldim. Belki böyle cümleler 
de vardır. Fakat o katiyet Meclisi Âliye karşı 
değildir. O katiyet Meclisi Âliden hariç devaire 
karşıdır. Meclisi Âli namına encümen kendisin
de o salâhiyeti görmüş ve kendi noktai nazarına 
uymayan kararlan nakzetmiştir. Heyeti Celile-
niz de o kararlan kabul etmiş ve encümenimizle 
ayni kanaatte olduğunu izhar etmiştir ( Bravo 
sesleri, alkışlar). 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Reis Beyefendi, 
söz istemiştim. 

İHSAN B. (Bayazıt) — Efendim, Şûrayi 
devletten verilen bu karann hükmü kazaî midir, 
idarî midir? Bu cihet tetkik* edildi mi? 

ZtYAETTÎN KARAMURSAL B. — idarî ma
hiyette gördük. 

İHSAN B. (Bayazıt) — Efendim, müsaade 
buyurun, sualimi bitireyim, idarî mahiyette, ka
zaî mahiyette verilen hükümler Şûrayi devletçe 
verilen karardan, ilâmdan anlaşılır. İlâm okun
sun, orada icrayi kazaya memur Şûrayi dev
let filân deavi dairesi içtima etti ve şu hükmü 
verdi der. 

Şayet kazaî bir mahiyette ise tabiidir ki ben
deniz burada beyanı mütalea etmem, Refik 
Şevket Bey arkadaşımızın bu hususta söyledik
leri doğrudur. Sırf idarî ise onun hükmü deği
şir. 

Anlamak istediğim şudur ki bu hüküm kazaî 
mahiyette mi, idarî mahiyette midir? 

ZİYAETTlN KARAMURSAL B . (İstan
bul) — idarî mahiyettedir. Kazaî olmadığı için 
nakzettik. Bu meseleyi kazaî addetmedik. 

Bu hususta başka bir emriniz var mı efen
dim? (Kâfi sesleri). 

REŞİT B. (Gazi Antet)) — Refik Şevket Be
yefendinin mütaleatmı dinledik. Fikirleri tama
men avukatlık zihniyetidir (Alkışlar, gülüşme
ler). 

Efendim, mahkemelerin verdikleri hükümler 
Mahkemei temyizin tasdikmdan sonra kesbi ka
tiyet eder. Bu hususta teşkilâtı esasiye kanu
nunda sarahat vardır. Şûrayi devletin verdiği 
kararlar ise idarî kararlardır. Bunun için teşki
lâtı esasiye kanununda sarahat yoktur. Şûrayi 
devletin kararlan devaire göre lâzimülinfazdır. 
Meclisi Âliye göre değildir. Meclisi Âli Şûrayi 

devletin karannı her zaman nakzeder, çünkü bu 
salâhiyeti haizdir. Salâhiyeti teşriiyeyi haiz 
olan Meclisi Âli Şûrayi devletin kararını nakzet
mek salâhiyetini de haizdir. Ne vakit ki teşki
lâtı esasiye kanununun 51 inci maddesi tadil olu
nursa o zaman iş değişir. Binaenaleyh Şûrayi ^ 
devlet kararlarının lâzimülinfaz olması Meclisi 
Âliye göre değildir. 

Şûrayi devlet Türkiye Cumhuriyeti namma 
ifayi vazife eder dediler. Her daire Türkiye 
Cumhuriyeti namına ifayi vazife ediyor, yalnız 
Şûrayi devlet değil. Bendeniz 5 - 6 seneden
beri encümende azayım. Çok zaman Şûrayi dev
letin idarî kararlarını tadil etmiş ve aleyhinde 
kararlar vermişizdir. Encümenin bu kararları
nı da Meclisi Âli tasdik etmiştir. 
Meclisi Âlinin kabulü kanun mahiyetindedir. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Efendim, hukuk 
işlerinde Refik Şevket Beyefendi kadar pek te-
amımuk etmediğimiz için hatalanmız olsa da af-
fini istirham ederim. (Gülmeler) . 

Efendim, Benim zihniyetim Türkiyede ye
gâne hâkim, adaletin bütün tecellisine hadim 
bir teşekkül varsa, onun da Büyük Millet Mec
lisi olduğudur. Evet Büyük Millet Mec
lisi teşkilâtı esasiye kanunu ile; mahkemelerin 
verdiği ıhükümlere bakılmamasını emir buyur
du. Biz arzuhal encümeni de bu emrinize ke
mali ihtimamla dikkat ediyoruz. Yalnız Şû
rayi Devlet kararlarını, her ne suretle olursa 
olsun, idarî mahiyette telâkki ediyoruz ve on
lara arasrra baktığımız oluyor (Gülmeler). 

Efendim, bütün dertlerin devası yaralann 
sanlması, Büyük Millet Meclisimize aittir. Her
kes şikâyetini, dertlerini, acılarını büyük huzu- t 
runuzda tedavi ettirir ve icabma baktmrsa 
belki hastalığından kurtulur. Benim kanaatim, 
Temyiz mahkemesinin kararlarından gyrisine, 
neresi vermiş olursa olsun, Büyük Mecliste 
bakılmasını adaletimiz namma makul buluyo
rum. Refik Şevket Beyefendi bunu aynca tetkik 
etmek istiyorlarsa aynca müracaat buyursunlar 
ve aynca tetkik buyurulsun ( Çok doğru ses
leri ). 

TAHSİN B. (Aydın) — Bendeniz Refik Şev
ket Beyefendinin pek âlimane olan ifadelerini 
büyük bir zevkle dinledim. Fakat Bendeniz işi 
daima prartik noktai nazardan mütalea ettiğim 
için maatteessüf kendilerinin kanaatlerine işti
rak etmediğimi ifade etmek mecburiyetinde 
kaldım. 

Arkadaşlar, ortada bir hâdise var. ÎM va
tandaşımız, Türkiye Hükümeti Cümhuriyesinin 
diğer mücavir bir Hükümeti Cümhuriye ile ak-
tetmiş olduğu muahedelere istinaden haklarmm 
mahfuz olacağına itimat ederek bir ecnebi 
memlekete gitmişler ve orada haksız olarak 
motörleri zaptedilmiş, kendileri de bir takım 
haksızlıklara duçar olmuşlar. Bunun için hü
kümeti metbualanna müracaat etmişler. Ha-
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riciye vekâleti vasıtasile bir takım isticarlar 
vukubulmuş ve binnetice tahakkuk etmiştir ki 
zulme uğradıkları memleketteki en yüksek bir 
mahkeme bunların zulmen motörlerinin ahzedil-
diğine hükmetmiş. Her nedense Hükümet mu
kabele bilmisil tarikma tevessül etmemiş. Dip
lomasi tarikile de bu adamların haklanm is
tirdat etmek için pek ileri gidememiştir. 

Acaba bu pek aziz ve sevgili dostlarımızı 
incitmemek, zülfüyare dokunmamak için mi 
böyle hareket etmiştir? Demek ki Hükümet 
bu adamların hukukunu muhafaza etmek hu
susunda ihmal etmiştir. Nihayet bir takım for
maliteler ve muameleler neticesinde bu va
tandaşlar haklarını almaktan mahrum kalmış
lardır. Bendeniz Şûrayi devletin kararlarının 
idarî veyahut adlî olmasını nazan mütaleaya 
alamam. Çünkü biz, bir çok defalar hatta 
Mahkemei temyizden çıkmış olan hükümler 
üzerinde bir çok hatayı adliyi, burada, tashih 
etmişiz. Demek oluyor ki mahkemelerin hep
sinin, Cumhuriyet Hükümeti namma icrayi va
zife eden bu mahkemelerin ve devair muamele
lerinin fevkinde bunlara bakacak bir makam 
vardır M o da Meclisi Âlidir. Biz, cereyan 
eden muhaberattan, gerek Maliye vekili Be
yefendinin izahatından ve gerek istida encü
meni Mazbata muharriri Beyefendinin okuduk
ları vesaikten anlıyoruz ki bu vatandaşların 
haklan kaybolmuştur. Bunların hakkını ihkak 
etmek bizim vazifemizdir. Eğer bu vazifeyi ifa 
edemiyorsak o halde bu Meclisi Âlinin hikme-

t ti vücudu nedir? (Bravo sesleri). Binaenaleyh 
böyle formaliteler, bir takım şekle ait şeyler
le iki vatandaşın hakkı kaybedUemez. Buna 
sebebiyet veren Hükümettir. Hükümet bun
ların hakkını tazmin etmelidir. Yoksa her va
tandaşın hakkı kaybolduktan sonra biz bu 
hakkı ihkak edemezsek, artık burada Millet 
Hazinesine bar olmaya hakkımız kalmaz. Bi
naenaleyh icabı adaletin her ne suretle olursa 
olsun yerine getirilmesini Heyeti Celilenizden te
menni ederim. 

YUSUF KEMAL B. (Sinop) — Arkadaşlar, 
Refik Şevket Beyefendi çok mühim bir mese
leyi mevzubahs ettiler. Teşkilâtı esasiye ka
nunu, Meclisin Arzuhal encümeni ile Şûrayi 
devlet arasındaki münasebeti, daha doğrusu 
Meclisle Şûrayi devlet arasındaki münasebeti 
tayin etmiştir dediler. Bence mesele teşkilâtı 
esasiye kanununda o kadar sarih olarak tayin 
edilmiş değildir (Bravo sesleri). Tabiî çok esas
lı bir mesele olduğu için çok dikkatle hare
ket icap eder. Hatta o derece ki ekseriyeti 
adiye ile hallolunacak bir mesele midir, değil 
midir? Evvelemirde bunu da düşünmelidir. Teş
kilâtı esasiye kanununun 8 inci maddesi: Hakkı 
kaza millet namma usul ve kanun dairesinde müs
takil mehakim tarafından istimal olunur diyor. 
Müstakil mahkeme nedir? Müstakil mahkeme, 

teşkilâtı esasiye kanununun teşriî vazife ve 
kuvvei kazaiye diye ayırdığı fasıllardan, kuvvei 
kazaiye dediği fasılda mevzubahs olan heyetler 
olsa gerektir (Doğru sesleri). Şûrayi devletten 
bahseden madde, teşkilâtı esasiye kanununun 
51 inci maddesidir. 51 inci madde dördüncü fa
sıl olan kuvvei kazaiye faslı değildir. Üçüncü 
fasıl olan vazifei icraiye faslıdır. Böyle geniş 
salâhiyetler - sarahati kâfiye olmaymca - verile
mez (Bravo sesleri) ve biz böyle ekseriyeti adi
ye ile bir karar veremeyiz. Olsa olsa mesele, teş
kilâtı esasiye kanununun tefsiri meselesi olur. 
Bu da hususî usule tâbidir. Ancak o yoldan gi
dilebilir. Meseleyi başka suretle halledemeyiz. 
Encümenin kararını o suretle tetkik etmek icap 
eder (Alkışlar, bravo sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
mevzubahs edilen meseleye gösterilen alâka cid
den mucibi memnuniyettir. Elbette millete taal
lûk eden meselelerde leh ve aleyhte bazan sert, 
bazan tatlı olmak suretile söylenen sözler yine 
millete racidir. Onun içindir ki bendeniz arka
daşlarımın da mütalealarma srrasile cevap ve
rirsem, zannederim ki tenevvüre hizmet etmiş 
olunun. 

Reşit Bey arkadaşımız, avukatlık meslekinin 
verdiği itiyada tebaan mütalea dermeyan etmek 
için söz söylediğimden bahsettiler. Gayet tabii
dir. Benim hastalıktan veyahut çiftçi olmadığım 
halde çiftçilikten bahsetmekliğimi, ne kadar 
münasebetsiz görüyorlarsa - affederlerse - hu
kuk tahsil etmemiş olan kendilerinin dahi teşki
lâtı esasiye mevzuundan bahsetmeleri ayni neti
ceyi verir. Ben kendilerini mazur görürüm, ken
dileri de beni mazur görsünler. Bendeniz heyeti 
muhteremelerine maruzatta bulunurken maddei 
kanuniyeleri birer birer saydım ve nihayet bü
tün kavaninin anası sayılan teşkilâtı esasiyeye 
dayandım ve bundan anladıklarımı ifade ettim. 

Ben bunları ifade ederken meslekimin muk-
tazası olan hukuk düsturlarma riayet ettim. Bunu 
Reşit Bey arkadaşımızın adeta mahkeme huzu
runda iki avukatm münakaşası şeklinde telâkki 
etmesine ne benim ve ne de kendilerinin vaziye
ti, hususî ve samimî münasebetimiz müsait de
ğildir. Kabili inkâr değildir ki avukatlık mes
lekinin de rolü vardır. Yalnız dermeyan et
tikleri bir mütalea vardır ki buna Hafız İbra
him Bey dahi iştirak ettiler. 

Devlet makinalarrnda hangi işlerin idarî, 
hangilerinin kazaî olduğu keyfiyeti, hukuk ilmi
nin mebadisinde öğrenilen işlerdendir. Bir 
mebus olmanm verdiği salâhiyetle Hafız İbra
him Beyefendinin dediği gibi Şûrayi devlet 
kararlarım, idarî mesele telâkki ediyoruz de
mekle mesele hallolmaz. Şûranm kazaî salâhi
yetleri vardır ve gözümüzün önünde Türkiye 
Cumhuriyeti namma icrayi kazaya memur Şû
rayi Devlet dairesi, hükmettim demektedir. 
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Şimdi icrayi kazaya memur diye başlayan bir 
müessesenin, hükmettim diye ilâm veren bir 
müessesenin icraatında dahi idarî bir istika
met görürsek, o vakit kazanın mahiyetini dahi 
ayrıca anlatmak lâzımgelir. Bunlar esasen bin
lerce sene evvel halledilmiş işlerdir. Onun için
dir ki, bendeniz bu sözleri kazaya müdahale et
miyoruz, ondan içtinap ediyoruz yolundaki ka
naatin ifadesi olarak telâkki ediyorum. Yani 
idarî mukarreratı bozuyoruz, kazaya karışma-
yoruz diye iddia ediyorlar. Zaten benim de da
vam bundan ibarettir. Meselenin bu şekilde 
halli lâzımgelirse mevzubahs olan işin idarî mi, 
kazaî mi olduğu keyfiyetinin halledilmesi kalır. 
Kaza olup olmadığını anlamak için, kararı ve
ren daireye bakmak lâzımgelir. Hüküm, kaza 
\*e deavi dairesinden verilmişse bu bir mahiyeti-
kazaiyeyi haizdir ve zannederim ki bu kaza 
dairesinden gelme hükme hepimizin hürmetkar 
olması lâzımgelir. 

Hürmetkar olmamız yine teşkilâtı esasiye ve 
kanunu mahsus icabındandır. 

Reşit B. arkadaşımızın diğer sözlerini maale
sef işitemedim, uzak geliyor. Eğer bazı noktalar 
var da cevap vermemişsem hatırlatırlarsa onları 
dahi kendilerinin müşküllerini halle medar ol
mak için arzederim. 

Tahsin B. arkadaşımız dahi yine yakmdan 
işitememenin verdiği netice ile olacak zannede
rim hulâsatan diyorlar ki, mesele idarî midir, ad
lî midir?. Onunla meşgul olmam, orta yerde va
tandaşın hakkı vardır, onu halledelim. Zan
nederim, böyle demek istiyorlar. Evet, onu hal
ledelim. Buraya toplanan bu kadar millet vekil
lerinin heyeti mecmuasının yegâne endişesi ve 
ülküsü, halk işlerini görmek, uğradığı az veya 
çok zaran telâfi etmek yolunda mesai sarf et
mektir. Fakat hiç şüphesiz ki Devlet makinesin
de taksimi amal, bu makinenin iyi işlemesinin 
esaslı icaplanndandır. Teşriî vazifeyi biz almı
şız, icraî vazifeyi filân yere vermişiz, kazaî va
zifeyi filân yere vermişiz ve bunları teşkilâtı esa
siye ile tesbit etmişiz. 

İBRAHİM B. (İsparta) — İstanbul Meclisi 
mebusanma döner. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — B. M. M . 
her şeye karar verir şeklinde bir mütalea yürüt
mek, bizzat milletin hayatını müemmin olmak 
üzere tanzim ettiğimiz teşkilâtı esasiyeye muha
lefet olur. Onun içindir ki B. M. M. dahi her 
müessese gibi kendi hattı hareketini kanunun 
gösterdiği çerçeve dahilinde tanzim ile mükel
leftir. Filân adamın vergisinin az veya çok ol
masına karışmanın, filân validen yapılan şikâ
yeti dinlemenin, filân vekilin mesuliyetini mey
dana çıkarmanın yolu olduğu gibi şu şekilde 
haksızlığa uğrayan bir adamın maruz kaldığı 
nihaî kararm tashihinin dahi yolu vardır. Bin-
netice bu günkü dava şudur: 

1 9 3 3 C : 1 
Biz bu yolun içinde miyiz, değil miyiz.. Be

nim noktai nazarımla bu yolun içinde değiliz. 
Onun için Tahsin B. arkadaşımıza söylerim ki 
meselelerin idarî veya adlî olduğu noktasından 
tetkiki çok lâzımdır. Eğer keyfiyet idarî ise 
teşkilâtı esasiyenin bahşettiği şikâyet hakkının 
verdiği salâhiyet ve nizamnamemizin mevaddı 
dairesinde evlâ bittarik buna bakabiliriz. Fakat 
meselenin mahiyeti kazaî ise yine teşkilâtı esasi-
yemizin emrettiği usul dairesinde hattı hareke
timizi tesbit lâzımdır. Yani T. B. M. M. demek, 
teşkilâtı esasiye kanununun çerçevesi haricinde 
mukarrerat ittihaz etmek demek değildir. B. M. 
M. dahi bağlandığı ve en büyük umdemizi teşkil 
eden bir teşkilâtı esasiyemiz vardır. Çok arzu 
ederim ki bendenizin şu mütalealarım arzettiğim 
arkadaşlarımı dahi tatmin etsin ve mesele idarî 
midir, kazaî midir. Teşkilâtı esasiye encümenin
de bunun mahiyeti tetkik edilsin. 

Yalnız itiraf ve çok takdir ederim ki yürek
lerinde millet namına adalet temin etmek aşkı
nın verdiği arzu çok şayanı tebriktir. Fakat bu 
aşkın verdiği arzuyu tatmin dahi gene kanun 
çerçevesinde olmak lâzımgelir. Şimdi kim olursa 
olsun bu adamın hakkını teslim yolunda bir maz
batayı kabul edersek mazbatanın esbabı mucibesi-
ne göre teşkilâtı esasiye ve bir kanunu mahsus 
hükmünün ihlâli mevzubahs olur. Mesele ada
mın motörü meselesi ve o motorun tazmini me
selesi değildir. Motorun tazminini icap ettiren 
esbabı mucibenin, teşkilâtı esasiyeye ve kanu
nu mahsusuna muhalif düşmesidir. Yoksa Şûra-
yi devlet kaydini kaldırınız, bence mesele yok
tur. Fakat diğer vekillerce, Maliye vekilince 
olabilir. Şimdi arkadaşlar, çok arzu ederim ki 
Yusuf Kemal Bey arkadaşımızın çok hürmet et
tiğimiz ilimlerinden bu bahiste daha etraflı is
tifade edelim. Böyle vesileler çıkmadıkça bizim 
hocalarımızdan istifademiz zor oluyor. Bilhassa 
Şeref Beyin hukuku idare hocası olması itibarile 
bu husustaki mütalealarmın Büyük Millet Mec
lisi zabıtlarında bulunması, bu gün ve yann için 
çok faydalı olur (Söz aldılar sesleri). Çok te
şekkür ederim. Söz aldıklarını bilseydim kısa 
kesmeğe gayret ederdim. Çünkü bu davanın da
ha salâhiyettar hocasıdır. Yalnız Yusuf Kemal 
Bey meseleyi halletmedi. O yalnız diyor ki; Şû-
rayi devlet, mahkeme midir, değil midir? mese
lesi, teşkilâtı esasiyede sarahaten gösterilmiş 
değildir, çünkü kaza babı ayrılmıştır, teşri 
babı ayrılmıştır, icraî babı ayrılmıştır. Şûrayi 
devlet te icraî fasılda gösterilmiştir, binaenaleyh 
icraî fasılda gösterildiği için acaba icraî bir mü
essese midir, yoksa bir takım davaları görmek
le mükellef olduğu için kazaî bir müessese mi
dir, bunun halli lâzımdır. Bu mevzuun teşkilâtı 
esasiyeye ait olduğunu, nazarı dikkate alarak 
nisabı adi ile hallolunamayactğma işaret etmiş
lerdir. Zaten bizim de istediğimiz bu meselenin 
halledilmesi lâzımgelen bir meseleden ibaret 
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olduğunu göstermektir. Binaenaleyh o da te
menni mevkiine düşmüş oluyor. Arzu ederdik 
ki Yusuf Kemal Bey hocamızın mütaleası bizi 
irşat eder mahiyette katî ve cezrî olarak bu me
selenin leh veya aleyhinde bir mütaleayı müs-
telzim olsun. 

Onun içindir ki, bendenizin noktai nazarı
ma göre bir maddenin mahiyetini, maddenin 
ifade ettiği kelimeler ve manalar tazammun eder. 
Her hangi bir fasla, her hangi bir maddenin gir
miş olması, o maddenin mutlak o fasıldan olma
sını istilzam etmez, tcraî fasılda bulunan Şu
rayi devletin vazifesi idarî davaları rüyet ve 
fasleden diye tarif edildiğine göre bence bu
nun yeri burası olmaması lâzımgelir. Çünkü 
bir tertip meselesidir. Yoksa tertip hatası, ruhta 
hatayı, manada yanlışlığı intaç edemez. Bende
niz arzettiğim esbaba binaen mesele motor 
davası dolayısile Şûrayi devletin salâhiyeti 
kazaiyesi meselesidir. Bu mesele şayani tet
kiktir. Arzettiğim gibi teşkilâtı esasiye en
cümeninde müzakere edilmelidir. Sonra sülü-
sani ekseriyet mi lâzımdır, ayrıca tetkik edilir. 
Eğer icap ediyorsa Yusuf Kemal Beyefendinin 
dedikleri gibi sülüsani ekseriyet mi lâzımdır, ne 
ise ayrıca karar verelim. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Beye
fendiler, bir kısım arkadaşlarımız ilmî salâhi
yetle, bir kısım arkadaşlanmrz da Büyük Mec
lisin murakabesini muhafaza etmek kaygusu ile 
mesele üzerinde esaslı mütalealarda bulundu
lar Bunların hepsinde ittifak edilen bir nokta 
var. O da Şûrayi devletin bahsa mevzu karan, 
kazaî bir karar ise Büyük Meclisin tasdik etme
mesi, idarî karar ise bunu tetkik etmesi husu
sudur. Zannediyorum ki bütün arkadaşlar bu 
nokta üzerinde ittifak ettiler. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Hayır 
efendim, bu noktada ittifak etmedik. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Kazaî 
salâhiyetine inanıyorsak tetkik etmemekte müt
tefikiz, Bazı arkadaşlar idarî diyorlar. îdarî 
ise Büyük Meclis tadil edebilir ve başka şekilde 
karar almak salâhiyetini Büyük Meclis kulla
nabilir. deniyor. Binaenaleyh Şûrayi devletin 
kararlan kazaî midir, idarî midir? Bunu tes-
bit etmek lâzımdır. 

Şûrayi devlet isminden de anlaşıldığı üze
re bir istişare meclisidir. Bu itibarla icra 
kısmında mevzubahs olmuştur. Bununla be
raber Şûrayi devletin yüksek bir kaza salâhi
yeti de vardır ve vücude getirilmiştir. 

Efendiler, Devletlerin hakkı hâkimiyeti 
ile alâkadar meselelerin halli, gayet güç 
bir mevzudur. Devlet muhakeme edilebi
lir mi, ve mahkûm edilebilir mi, meseleleri 
bu mesele ile alâkadardır. Bir zamanlar Dev
leti muhakeme etmek caiz değildi. Bu devir 
Devletin hukuka tâbi olmadığı bir devirdir. Hal
buki bilâhare hukuk fikrinin ilerlemesi, Devlet 

teşkilâtının ilerlemesi, demokrasinin Devlette 
hâkim olması neticesi olarak Devletin de huku
ka ve kanuna tâbi olması esası kabul edildi. Fa
kat Devlet, efradı adiyeyi; tekler arasındaki 
ihtilâfı, muhakeme ederek tekler üzerinde hâ
kimlik vazifesi gören Adliyeye mi tâbi kılmalı, 
yoksa o Devletin idaresini anlamış hâkimler ile 
ve idarî mahkemelerle mi tetkik etmeli, meselesi 
mevzubahstir. Ahkâmı kanuniyeye tâbi kılarak 
hukuku hususiyenin muhakemesi yolunu tatbik 
etmek ve iki tarafı birbirlerile müsavi görmek, 
suretile şahıslar arasında hakemlik vazifesini 
gören adlî mahkemelere Devlet işini bırakma
mak ciheti, lâzım ve Devletin muhakemesi nok

tai nazarından selâmetli bir yol olarak görüldü. 
Çünkü, beyefendiler; bu dediğimiz vaziyetlerde 
evvelâ yalnız memurlardan çıkan kararlar üze
rinde muhakeme yürütmek vaziyeti ve bir de 
fertler arasında muhakeme yürütmek vaziyeti 
vardır. Fertleri kendi vaziyetleri üzerinde mu
hakeme etmek, mahkemelerin vazifesidir. Bu
rada hâkim hangisinin haklı, hangisinin hak
sız olduğunu beyan eder. Halbuki Devletten 
çıkan bir karardan dolayı fertle Devleti muha
keme etmek demek, memuriyet yapan, menfaati 
umumiye namına kendisine kanunun verdiği bir 
salâhiyeti kullanan, bir vekilin, bir valinin, bir 
Resicümhurun kararile her hangi bir ferdin 
menfaati muhtel olduğu için, o memuru muha
keme etmek demektir ki bunu adlî mahkemelere 
bırakmamışlardır, ayrıca bir Şûrayi devlet tesis 
etmişlerdir. Menfaati umumiye ile menfaati hu
susiyenin karşılaştığı yerde hakemlik vazifesi
ni gören müessese, Şûrayi devlettir. Kendi
sine sevkedilen meselelerde mütalea beyan et
mek üzere vücude getirilmiş olan Şûrayi devlete, 
menfaati umumiye namına memurlar tarafından 
alınan kararlarla bu kararlardan bir suretle 
menfaat veya hakkı haleldar olduğunu iddia 
eden fert arasında hakemlik vazifesi verilmiştir. 
Şûrayi devletin ikinci vazifesi kazaî, birinci va
zifesi ise idaridir. Şûrayi devlet idarî vazifesini 
görürken fertlerin Şûrayi devlete müracaati ka
bul edilmemiştir. Şûrayi devlet mütalea beyan 
eder, fikir bevan eder. Şûrayi devletten bir 
mütalea almak için, idarî bir tedbir almak için 
bir kapı vardır. O da Başvekâlettir. Efrattan 
birisi, benim şu meselem hakkında mütalean 
nedir diye Şûrayi devlete müracaat edemez. 
Ancak mahkemeye müracaat edebilir, beni du-
ruşturunuz, benim haklı olduğumu tasdik ede
rek kararınızı veriniz diyebilir. Memurlar hak
kında alınan kararlardan her hangi bir surette 
menfaati muhtel olan bir kimse, doğrudan doğ
ruya Şûrayi devlete bir arzuhal verir. Verdiği 
arzuhalde hakkını talep eder. Kazaî demek; hâ
kimin huzuruna çıkarak mevzu kanun mucibin
ce haklarının tesbit edilmesini ve hakkının ye
rine g-etirilmesi için hâkimin hükmetmesi dê  
mektir . 
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Şûrayi devletin deavi dairesi, bu suretle mü
racaat mahallidir. Ferdin lehinde veyahut aley
hinde hukukî bir vaziyet tesis etmek üzere ka
rar alır. Şûrayi devletin deavi dairesinden çı
kan kararlar idarî karar olsaydı Şûrayi devlet, 
idarenin mafevkinde olması icap ederdi. İdare
de bir müratebe silsilesi vardır, ilahiye müdürü 
kaymakama, kaymakam valiye, vali D ahdi ve 
vekiline, Dahiliye vekili Reisicumhura bağlıdp*-
lar. Bunlar idarede müratebe silsilesini teşkil 
ederler. Bu silsileye dahil olanlardan birisi, her 
hangi bir kararla başkasının hakkını ihlâl 
ederse; meselâ valinin veıdiği karar alcyb.uv; 
Dahiliye vekiline, eğer Sıhhiyeye ait ise Sıhhi
ye vekiline, Maliyeye ait ise Maliye vekiline 
müracaat ederek o kararm iptal veya tadil edil
mesini isteyebilir. Çünkü müratebe usulü mu
cibince mafevk, madunun aldığı karan -darı 
ve tadil etmek salâhiyetini haindir. Şûrayi dev
letin deavi dairesinden çıkan karar idarî bir 
karar değildir. Reisicumhur taraf!.adan alıl
mış bir kararla menfaati ihlâl edildiği için Şu
rayı devletin deavi dairesine müracaat, edilme
si doğru değildir. Çünkü mafevk delildir. De
avi dairesinin vazifesi menfaati amme namına 
hareket eden Hükümetle menfaati haleldar 
olan fert arasında hakemliktir. Şûrayi devletin 
deavi dairesini Şûrayi devletten kaldırıp Adli
yede oturtabiliriz. Adliye mahkemeleri râan ce
za, hukuk, ticaret mahkemelerinin yanında 
Şûrayi devlet deavi dairesi de bulunabilir. Yal
nız ufak bir fark vardır. Adlî mahkeme, hâ
kimlerinin yetiştikleri şekil ayrıdır> idari mah
kemelerin yetiştikleri şekil ayrıdır. Bundan 
başka hiç bir fark yoktur. İdarî mahkemelerin 
her halde yetiştikleri şekilde bir daire oldu
ğunu kabul etmek lâzımdır. Çünkü hepimi" az 
çok idarî işlerde bulunnır-şuzdur ve inliyor', m 
ki efradı âdiyenin mukavele yapması, ticaret 
yapması ve saire gibi muamelâtta ayrı bir ta
kım icap ve zaruretler vardır. Bu icap ve za
ruretleri anlamış olan hâkimler, idarî kararla
rı iptal edilecekse, iptal etmek ve ferde tav, akı at 
vermek lâzımca ona hüküm verdirmeği doğru 
bulmuştur. Eu suretle sırf ihtisas meselesi 
nazarı dikkate alınarak Şûrayi devlette bir ida
rî davalar dairesi tesis etmiştir. Bu daireyi 
meselâ Eskişehirde Mahkeme! temyize ve. a 
burada Adliye binasına gönderirsek hiç bir 
fark yoktur. Bunlar müstakil mehakim inidir? 
Diğer mahkemelerden bendenizce daha müsta
kildir. Çünkü diğer mahkemeleri intihap eden 
ve icabında onları yine usulü dairesinde tet-
kika tâbi tutarak yerinden kaldnabilea yine 
idarî makamattır. Yani Adliyede teşekkül et
miş kısmın, bunları tayin etmekte büyük bir 
dahli ve tesiri vardır. Halbuki Şûrayi devlet 
azalarını Heyeti Gelileniz intihap ed°r, Heyeti 
Celilenizin intihap ettiği Şûrayi devlet tam 
müstakildir. Hiç bir tesir ile müteessir değil-

j diı\ A:dedilmek tehlikesi yoktur. Bu itibarla 
i Huvayi devlet, diğer mahkemelerden daha müs-
j taklldir. kkrra ar.-îettiğiın gibi Şûravi devle-
j Ün deavi dairesine efrat müracaat ederek hak 
I i}k;;;ıs«- hr/M vardır, bu da kazaî olduğunu gös-
I terir. idarî oba icra muameleleri âkerinde 
i reyi okv yüksek bir makam oknar;i ku'mıg'eiir 
I Bvvvv. da düğru o.!madiği tabiî aşikârdır. Şû-
| rayi devlet teşkilâtı, niçin teşkilâtı esasiye 
| ka,Uu".,(.v:.r,ı;.,,:; icra kısmında baksolunmuş?.,. 
i Beyefendiler, Şûrayi devlet, arzettığim gibi 
i zatında Devletin istişare makamıdır. Devletin 
! istişan makamı olmak itibanie Başvekâlet vası-
j tasüe kor vekalet ondan idari mûtaleaıar ister. 
ı Şûrayı devlet idari mütalaaları vermek üzere 
I vii.cu.de gütitilmiş Devlet organıdır. .«levent bir 
! tekâmül, Şûrayi devlette kazaî bir varlık ya-
I ratmıştır. Şûrayi devlet istişari makam olarak 
I v-rude (ydrrîvrdş c-.dugu içindir ki teşkilâtı esa-
| siyede, icra kısmında kazaî vazifeleri hal ve fas-
! leden Şûrayi devlet teşkil edilecek denmiştir. 
| Davayı görecek, davayı halledecek ve hüküm 
i verecek dedikten sonra bunun mahkeme veya-
| hut idarî bir makam olup olmadığını söylemek 
! zannederim ki fazladır. Teşkilât* esasiyeırin bab-
j settigi bir makam her halde kazaî vazife güren 
i bir makam olmak lâzım^elir. Bu itibarla bendeni?: 
i Şûrayı devletin, deavi dairesinin gördüğü her 

meselenin ve verdiği her kararın kazaî olduğu 
kanaatindeyim. Mesele çetindir; yalnız teşkilatı 

I esasiye meselesi değil, memlekette hukukun ha-
| kimiyetinin esası meselesidir. Şûrayi devlet dea-
j vi dairesini kazaî mahkeme olarak kabul etme-
j yecek olursak Devletin bir çok kararları vardır 

ki onları hükme, kazaî murakabeye tâbi tutma-
! mış oluruz. Bu itibarla mesele çok mühimdir. 
! Bakınız bendeniz kanaatimi arzettim, bu yolda-
j dır. Yusuf Kemal Beyefendi arkadaşımızın ka-
| naatleri başka yolda çıktı. Diğer arkadaşlarımı-
j am kanaatleri başka şekilde tezahür etti. Ben-
| deniz bidayette bu noktayı nazarı itihare alarak 
i Jflükerrem Beyefendi arkadaşDiuka bir 
i takrir takdim ettim ve meselenin Teşkilâtı esa

siye encümeni ile Adliye encümeni tarafından 
j jhuhiielîten tetkikile teknik ciheti halledildikten 
I sonra Heyeti ınuhteremenize arzını teklif ettim. 

Bu teklifimizin kabulünü rica ediyorum.. 
i (Alkışlar), (Kâfi sesleri). 

SEİS — Daha söz almış arkadaşlar vardır 
(Kâfi sesleri). 

j REŞİT B. (Gazi Antep) — Müsaade buyu
run, şahsıma ait söz söylenmiştir. Cevap vere
ceğim. 

j : İBRAHİM B. (İsparta) — Şahıs mevzubahs 
| edilmiştir. Söz söyleyeceğim (Kâfi sesleri). 
! REİS — Buyurun Yusuf Kemal Beyefendi. 
; (Kâfi sesleri) (Gürültüler). 
I ESŞIT B. (Gazi Antep) — Müsaade buyu-
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run efendim, şahsıma ait söz söylenmiştir. Ce
vap vereceğim. 

REİS — SÖz vereceğim efendim, daha evvel 
Yusuf Kemal Beyefendi söz istedi; er. B^ymun 
Yusuf Kemal Beyefendi. 

YUSUF KEMAL B. (Sinop) — Muhterem 
Arkadaşım Şeref Beyefendi son sözlerini ilkin 
söylemiş olsalardı ben de ayni fikirde olduğum 
için söz söylemezdim. Fakat bütün düşünceleri
ni Heyeti Çeliklerine arzettikten sonra benim 
de arzu ettiğim teklifi dermeyaıı bv-ıyardular. 
Bunun için müsaade buyurursanız bendeniz de 
fikrimi arzedeyim (Buyurun sesleri). 

Türk teşkilâtı esasiyesi, Türk teşkilâtı esa
siye vaznnm Türk ihtiyaçlarını, Türk menfaat
lerini nazarı itibare alarak koyduğu esas1 ardır. 
Bu esasları tedvin ederken biz başka memleket
lerde cari hâdiselerin izahından husule gelen 
idarî nazariyeleri görürüz; onlardan istifr.de 
ederiz. Fakat o nazariyeler bizim teşkilâtı «şa
siye kanununun sarahatine karşı meseleyi halle
demez (Bravo sesleri). 

Rica ederim arkadaşlar, vazifei icraiye di
yor. Vazifei icraiye sözünün altında idarî dava 
ve ihtilnılar diyor. Bundan bir Türk başka ne 
anlar rica ederim. Evet dediklerine münakız 
düşebilir, •..iünafi düşebilir; doünı. Fakat Türk 
teşkilâtı: emsiye vasıı böyle söylüyor. Ben onun 
dediğine tâbi olacakım. Easka bir rarc yok ^Al
kışlar). 

Sonra arkadaşlar, teknik bir encümene ha
vale buyurursanız mesele orada tetkik omrmr. 
Fakat muhterem hocanım gayet fazılâne, âlimi
ne izah buyurdukları veçhile bu nevi davalarda 
taraflardan birini teşkil eden öbür tarafa kar
şı •*3k kuvvetli oldupu için onun işine müteallik 
meseleler bir de Meclisin nazarından geçerse 
;ıe o"ur acaba0 

Bunu katı olarak sövlemivorum. Doğrudur. 
Fakat hangimiz akdini iddia edebilir ki bir Türk 
teşkilâtı esasiye vazn bütün bunları bilmekle 
beraber teşkilâtı esasiye kanununun 51 inci mad
decinde Şûrayı devletin gerek idarî, gerek da
vaya müteallik ihtilâfları hal surelide gör-
dliğü vazifeyi bir vazifei icraiye suretinde gör
müş vo öyle kabul etmiş derse buna karşı ne der
siniz? İdarî dava ve ihtilâfları rüyet ve hak Ne
dir bu?: İdari dava ve ihtilâfları rüyet ve hal 
nerededir, faslm başlığına bakınız. 

Bana vazifei icraive nedir diye sorarlarsa. pek 
makul olarak teşkilâtı esasiye kanununu aca
rım, va.zifei icraiye faslını okurum, burada gös
terilen, icraî vazifedir. Ancak bunları gösterebi
lirim ve ba*ka bir "ey ilâve edemem. Eğer bu 
hususta Heyeti Delile bir karar verirse buna 
boynumuz eirridir. 

Burada gerek: muhterem arkadaşımızın gayet 
fazılane ve bendenizin gayet âcizane mütaleala-
rile mesele halloimaz. 

HAKKI TARÎK B. (Giresun) — Efendim, 

huzurunuza çıkarken hepsinden evvel içimdeki 
bir hissi acık olarak söylemek isterim. O da han
gi mahkemeden verilirse verilsin neticede mut-
laki-- Arzuhal encümeninin kararile düzeltilme-
:ü !âz;?ıgelen bir vaziyet muvacehesinde bu-
lunduğumuzdur. İçimdeki his böyle bir histir; 
ortada verilmiş bir hüküm, bir karar var. Bir 
taraftan bir adalet cephesinin yıkıldığını, müte-
e^;i ol dudunu görüyorum. Bunu düzeltmek için 
çırpmıyorum, diğer taraftan Refik Şevket Bey
le Mustafa Şeref Beyi dinliyorum. Şûrayi dev-
k t bir karar veımrHir. Bu karar kazaî bir ka
rardır. kazaî bir karar teşkilâtı esasiye kanu
nunu.ı filân maddesi mucibince bozulmaması lâ-
zımp.elir. Meclisin böyle bir salâhiyetini teşki
lâtı esasiye nezetmiştir. Buna temas edilmemesi 
lâzım gelir. Böyle iki vazivet karşısında müte-
ezzi bulunuyorum. İçimde çarpışan hisler bun
lardır. Fakat bununla beraber bendeniz en son 
rica olmak üzere arzedeyim ki; bu meselenin 
behemehal Teşkilâtı esasiye encümeninde, eğer 
müsaade buyurursanız arzedildiği gibi Dahiliye 
ve Adliye encümenleri de beraber olduğu hal
de, tetkik edilmesidir. Çünkü bir kere Refik 
.Şevket Beyefendinin söylediği gibi Devlet şû
rasının verdiği kararların başında, millet na
mına hükmettim diye bir ibare yazılmış olması 
ijc istidlal etmek istemiyorum. Meclisin karan 
ile, Şûrayi devletin böyle bir ibare yazması da 
belki men olunabilir. Yusuf Kemal Beyefendi 
pek güzel izah buyurdular. Bu ibarenin, yani 
mıH-et namımı, bir hakkı kaza olarak karar veri
yorum demesi bir senet olamaz. Acaba Şûra-
yl devletin bir kazaî kararı üzerinde Büyük Mec
lisin biç bir tetkik hakkı yok mudur? Bu nok
tada ben mütereddidim. Tereddüdümün sebep-
lerirü arzedeyim. Arzuhal encümeni mazbata 
muharriri Beyefendi belki kısa kesmek ihtiya-
r;i.îe bir iki noktaya temas etmediler. Dahilî ni
zamnamenin kendilerine verdiği vazifeler başın
da Divanı Muhasebata, Hükümete, Şûrayi dev
lete ait olan arzuhallan makamlarına gönder
mek ve cevap istemek hakkı ve salâhiyeti vardır. 
Büyük Millet Meclisi Arzuhal encümenine verile
cek arzuhalleri ait olduğu makamlara göndere
rek sual sorması ve cevap istemesi ve mesele 
üzerinde tetkikat yapması tasrih edilmiştir. 
Binaenaleyh bu sarahat tetkik edilmesi lâzım bir 
meseledir. Ait olduğu makamlardan verilen ce
vapları Arzuhal encümeni ruzııamesine ithal ede
cektir. Bu noktalan dahilî nizamnamenin bir 
maddesi ile ve o maddedeki sarahate istinaden 
tetkik etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. 

Her hangi bir meseleyi adeta tekeffül et
mek mevkiinde bulunuyor, adeta, ibarenin ge
lişinden öyle anlıyoruz. Ait olduğu makam 
e;-'cr Şûrayi devlet ise, Şûrayi devlete yazacak
tır ve oradan cevap alacaktır ve o cevabı 
ruznamesine koyacaktır. Vazifesi olmak üzere 
kaydedildiğini gördüğümüz budur. O halde 
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Şûrayi devletin verdiği hükümleri burası ni-
aamnaınei dahilinin bir maddesile tetkik etmek 
mevkiinde bulunuyor. Şimdi dahilî nizamna
menin böyle bir maddesi varken bunu ihmal et
mek imkânı yoktur. 

İkincisi; teşkilâtı esasiye kanununun, Mec
lisin vazifelerini tadat eden, tayin ve tasrih 
eden bir maddesi vardır. Hatırlatmak istiyo
rum ki, bu maddenin sonu, umumî, hususî af 
cezalarının tahfif ve tahvili, idam hükümlerinin 
infazı gibi vezaifi Meclis bizzat ifa eder diyor. Ar
kadaşlarımdan sormak isterim. Buradaki (gibi) 
muhtacı tetkik bir kelimedir; falan, falan vazi
feleri yapar, kendisi yapar, ondan maadasını 
icraya bırakır mı demektir, yoksa (bunlara ben
zer), (bunlar gibi), katî olmayan, alestiki bir 
kıymet ve mahiyeti mi vardır? Bendeniz bitta
bi burada şahsım namına söz söylüyorum. En
cümende bulunmuş olsam ve bir mazbata mu
harriri sıfatile söylesem, bu söz üzerinde tetkik 
yapılması noktai nazarından onu, arkadaşlarıma 
sevk ve imale etmeğe çalışırım. Teşkilâtı 
esasiye kanunu hükümlerinin; Şûrayi devleti 
alelıtlak bir mahkeme mi olduğu noktasından, 
yoksa başka bir noktadan mı gördüğünü söy
lemek ve sizi işgal etmek istemiyorum. Fakat 
böyle meseleler karşısında Büyük Millet Meclisi 
kendisini ne kadar tahdit etmiştir, kasretmiş-
tir, hususlarında' başka, ayrıca belki tefsire 
muhtaç olan bir nokta vardır ve bu nok
ta encümende uzun uzadıya tetkiki istilzam 
eden bir noktadır. Bendeniz Heyeti Ce-
lileden istirham ediyorum ki, arkadaşla
rın ayrı ayrı hakları olabilir, kazaî kararlan, 
B. M. Meclisinin tetkik salâhiyeti yoktur diye 
bir hüküm verecek mevkide bulunuyoruz. Bu
nu bir başka noktai nazardan, gene sözü
mün başlangıcına irca ederek, arzetmek iste
rim. Diğer hissî bir noktai nazarı, zannediyo
rum ki ifadeye lüzum vardır. Büyük Millet 
Meclisi ceza vaziyetlerinde kendisine bir salâ
hiyet almıştır. Cezaların tahfif ve tahvili ken
di salâhiyetleri arasındadır. Vakıa bir ceza mah
kemesinden verilmiş olan bir hükmü teşkilâtı 
esasiye kanununun 54 üncü maddesine göre 
tebdil, tağyir, tehir ve infaz hükmüne müma
naat edemiyoruz amma nihayet gene salâhi
yeti vardır ki cezalan tahfif ve tahvil ediyor. 
Demek iki gene cezalar hususunda Büyük Mil
let Meclisi kendisine bir salâhiyet alakoymuş-
tur. Acaba hukukî meselelerde böyle bir sa
lâhiyeti yok mudur? Bir vatandaş bir haksız
lık muvacehesinde bulunuyor. Nitekim Büyük 
Millet Meclisinin karar cetvellerini tetkik et
tiğimiz zaman görürüz ki bunların içinde ad
lî bir hata vardır diye bir çok afler çıkanl-
mış, bir çokları da Adliye encümenine gönde
rilmiştir. Şimdi böyle bir adlî hata karşısın
da, Büyük Millet Meclisi, affetmek veya tah
fif etmek gibi bir salâhiyeti nefsinde cemet-

mijştir. Binaenaleyh hukukî meseleler karşısın
da! zannediyorum ki bir ceza meselesi neticesi 
olarak bir adamın 3 ay hapiste kalmasile bir 
evjinin elinden alınması arasında netice itibari-
le İ birbirinden farklı bir şey yoktur. Böyle bir 
vaziyet karşısında Büyük Millet Meclisine bü-
yijk bir vazife teveccüh eder. Hâkimler bizim 
vazifeye memur ettiğimiz bir teşkilâtı temsil 
ederler. Bunun karşısında, netice itibarile, 
bıjına razıyız, Büyük Millet Meclisi buna bir 
şejy diyemez. Büyük Millet Meclisi behemehal 
oıiun namma bu haksızlığı, ben tamir ediyorum 
dijye bir karar alacak ve behemehal muttali ol-
diğu haksızlığı tamir edecektir (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

REİS — Buyurun Şükrü Bey. 
REŞİT B. (Guzi Antep) — Reis Bey söz is

tedim, sıra üzerine değil midir? 
| ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, yük

sek hukuk şahıslanmızm sözlerinden sonra ba
na soz söylemek düşmez. Ancak bendeniz Yu
suf Kemal Beyefendinin sözlerine bir iki nok
tadan itiraz etmek için söz almıştım. Onlann 
iki üç kısmını Mustafa Şeref ve Refik Şevket 
Beyefendiler ikmal ettiler. Yusuf Kemal Be
yefendi, Şûrayi devletin deavi dairesine hakkı 
kjaza verilip verilmediğini gösteren maddenin 
icjra faslmda yazılmış olduğunu ve hakkı ka
zanın ayn bir bapta zikredildiğini beyan ede
rek Şûrayi devletin deavi dairesinde verilecek 
kararın Meclise karşı Mahkemei temyiz kara-
ri gibi katiyet ifade etmeyeceğini söylediler. 
Arkadaşlarım bu hususta kâfi derecede izahat 
vbrdiler, fazlasına lüzum yoktur. Ancak kuv-
vei kazaiyeyi teşkil eden mehakimin sırf faslı 
mahsusta zikredilen mahkemeler olduğuna kana-
ait getirmek, teşkilâtı esasiyenin ruhuna mü-
njafidir. Çünkü teşkilâtı esasiyede Şûrayi dev
let gibi ayni fasılda zikredilmeyen ve halbuki 
h(akkı kazayi cayır cayır haiz olan askerî mah
kemeler vardır ve şüphesizdir ki bu mahkeme
lerin verdikleri hükümler de Âli askerî tem
yizden geçtikten sonra katiyet kesıbeder. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Divanı 
muhasebat ta vardır. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Şüphesizdir ki Yu
suf Kemal Beyefendinin tetebbuatı deha derin
dir ve kendileri ile ilim sahasında o kadar şey et-
nlem. Ancak şunu arzediyorum ki Şûrayi dev
let idarî mahkeme olmak suretile her halde yük-
s|ek bir hakkı kazayı haiz bir mahkemedir. Bu-
4un icra faslında zikredilmesi Şûrayi devletin 
deavi dairesinden maada bir çok daireleri ihtiva 
etmesi ve bu dairelerin Hükümetle istişarî ma
hiyette bulunması yüzündendir. Bu dairelerin 
vasfı mümeyyizi de efratla Hükümet arasında
ki ihtilâflan halletmesidir. Onun için bendeniz
de Şûrayi devletin deavi dairesi aynile bir 
ıjnahkeme kapısı addedilmelidir. Onun verdiği 
tararları Âli Meclis kendi namına icrayı kaza 
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eden yani Türkiye Cumhuriyeti namına icrayi 
kaza eden bir mahkemei âlive addetmelidir. 

REŞÎT B. (Gazi Ante*^ — Efendim, muhte-
tem Refik Şevket Bey arkadaşımız; Reşit çift
çidir; ben ziraatten bahsetmedim, o da teşki
lâtı esasiyeden bahsetmesin. Mektebi hukuktan 
mezun olmadığı için teşkilâtı esasiyeden bah
setmeğe hakkı yoktur mealinde söz söylediler. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Mevzu bu 
ise, bu şekilde kabahat telâkki ettilerse huzu
runuzda itizar ederim. 

REŞİT B. (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Refik Şevket Bey şu ciheti bilmeli idi 
ki bendeniz 5 - 10 sene mahkemede bulundum. 
Ondan sarfı nazar. Ben içinde, mantığı, huku
ku, siyaseti ve her şeyi dahil ve büyük bir mek
tep oian Gazinin mektebinde 14 sene okudum 
(Güzel sesleri). Bunu zati âliniz bilmeli idiniz. 

İBRAHİM B. (Isparta^ — Efendim, Refik 
Şevket Bev kardeşimizin iltifatları bizi tekrar 
huzurunuza çıkarıyor. Biz; kayitsiz ve şartsız 
hâkimiyeti temsil eden bir milletin hukuku hü-
kümranisini haiz vekilleriz. Memleketin ruhu
na taallûk eden mühim bir meselenin müzake
resi karşısında bulunuyoruz. Evet, belki hukuk 
tahsilim yoktur, ben aranızda en âciz bir fert 
olarak bulunmaktayım ve bundan iftihar duya
rım. İnkılâbın idarî, içtimaî, medenî, siyasî ka
nunlarının membaı olan Yüksek Meclisinizin 
azasıyım (Tabiî sesleri) ve Reşit Beyefendinin 
dediği gibi, bu mektebin ben de on dört senelik 
talebesiyim. Yanılacak işlerin mühim kısmı Re
fik Şevket Beyefendi gibi adliyeci zevata mün
hasır kalsaydı inkilâplan yalnız Refik Şevket 
Beyefendi yapar, mesele biterdi. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Muhte
rem arkadaşlar, eğer bazı arkadaşların ve bil
hassa Yusuf Kemal, Mustafa Şeref Beyefendi
lerin mütalealannm nihayetinde bunu muhte
lit bir encümene verelim, tetkik buyursunlar 
fikir kabul buyurulmuş olsaydı bendeniz huzu
ru âlinizde tekrar söz almak ve tasdi etmekten 
içtinap edecektim ve yine temenni ederim ki her 
halde bu mesele teşkilâtı esasiye ve diğer encü
menlere verilerek bir defa tetkik edilsin ve 
encümenlerde tetkik edilmeden bu mesele nihaî 
karara vâsıl olmasın çünkü mesele her nasılsa 
şimdiye kadar Meclisin Sûrayi devlet teşekkül 
ettikten sonra 7 sene zarfında vatandaşların, ge
ne teşkilâtı esasiyenin çok sarih hükmüne ve kut
si telâkki ettiğim esasma muvafık son mercii pe
nan olan Meclisi Âliye hakkı şikâyetlerini istimal 
etmek suretile o kararlan tashih, tadil ve değiş
tirme hususunda 7 senedenberi devam eden mua
melâtın bu »'ün daha etraflı tetkik edilmeksizin 
fevren yanlış olduğuna karar vermek neticesine 
vâsıl olmayalım (Doeru sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hepimiz o 
fikirdeyiz. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Fikrimce 

Yusuf Kemal Beyin bendenizin kanaatime tama-
mile uygun olan kanaatleri biraz daha teşrih bu-
yursalardı, belki meselenin halline de yardım 
etmiş olacaklardı. Fakat encümenlerden geldik
ten sonra daha etraflı görüşürüz. 7 sene zarfın
da gerek vekâletlerden gerek Devlet şûrasından 
ittihaz edilen mukarrerattan Heyeti Celilenize 
vaki olan şikâyetlerin % 34 ü ya Heyeti Celile-
niz namına Arzuhal encümeni veya itiraz üzerine 
Heyeti Celileniz tarafından tashih edilmiştir. Bu 
kadar geniş tashih edilmiş muamelât mevcut iken 
teşkilâtı esasiyenin manasım bu güne kadar an
layamadık, bundan sonra yeniden teşhis koya
cağız, demek, zannederim ki doğru olmasa ge
rektir (Doğru sesleri). 

Fakat işin ehemmiyeti vardır. Bu itibarla 
bir daha üzerinde tevakkuf edelim, evet edelim. 

Kazaî salâhiyeti haiz mahkemelerden misal 
olarak mükerreren bahsedildi. 

Efendiler, bizim mevzuatımızda kazaî salâ
hiyeti haiz o kadar mahkeme vardır ki vergi 
kanunlarını ararsmız, temyiz ve istinaf komis
yonları kazaî salâhiyeti haiz ve kararları kati
dir. Divanı muhasebata bakarsanız her daire 
bir hesap mahkemesidir, karar verir. Fakat 
ondan sonra da Heyeti Celileniz o kararlar üze
rinde istediğiniz gibi tasarruf edersiniz. Hafta
lık cetveller, hesabı katiler gelir, Heyeti Celi
leniz onlar üzerinde karar alırsınız. İdarî he
yetlerin kanunlarını açınız onlarda da kazaî 
salâhiyetin şu veya bu kanunda görülmesi teş
kilâtı esasiyedeki Meclisin salâhiyeti esasiyesini 
takyit edecek mahiyette şeyler değildir ve ol
mamak lâzımdır. Teşkilâtı esasiye mehakimi 
tarif etmiş, Yusuf Kemal Bey arkadaşımız izah 
ettiler. Bunda da nihaî merci olarak Mahke
mei temyizi göstermiş ve bunun kararlarına 
dokunmayacağız demiş. Fakat ledelicap onun 
kararlarını bile afle tashih ediyorsunuz. Mah
kemelerin, Şûrayi devletin ilâmlarının başında 
Türkiye Cumhuriyeti namına icrayi kazaya sa-
lâhiyettardır yazılıdır. Bir sulh hâkimi dahi 
Türkiye Cumhuriyeti namına icrayi kaza eder. 
Bir kaza müddeiumumisi Cumhuriyet müddei
umumisi namını taşır. Fakat hiç bir zaman ka
rarları katî üzerinde durulmaz, ona dokunul
maz mahiyette değildir. 

Bunları yani bu sayılan delillerin hiç biri
sini, Yüksek Meclisin Şûra kararlarını tetkik 
etmesine mâni teşkil edecek sebep olacak şekil
de görmüyorum. Mütalea serdeden arkadaşlar 
bendenizi af buyursun. Mesele nihaî karara 
bağlanmadan evvel bir defa iki encümen tara
fından tetkik edilsin. Hiç bir zaman, teşkilâtı 
esasiyenin birbirinin mütemmimi olan madde
lerinin, hakkı şikâyetin ulviyet ve kutsiyeti ve 
Büyük Meclisin son merci olduğu hakkındaki 
sarih hükmünden hiç bir zaman fedekârlık ede
meyiz (Bravo sesleri, alkışlar). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

- 8 1 -



t : 7 ao-ı 1-1 «m C : İ 
bendeniz İbrahim ve Reşit Beylerden özür dile 
ı Jm. (J :i îjüoierı^. 

îBEAiIILî B. ( J 
hürmet • e karsılarım. 

.parta ) ----- Isiagfunakdı, 

ESİZ Efendim; iki takrir vardır, birini 
Arzuhal encümeninin mazbatasının Teşkilâtı 
esasiye ve Adliye O'icümenlerine g'öndeı ilmesi, 
diğeri Adliye encümenine gonderiime,-.,! hakkiiı-
dadır. Binaenaleyh bircinci takrir o birinin 
maksadını da temin etmiş okıyor. T e sinip bu-
yrrursanız e/velâ bunu okı;taca.ğnn 

CELÂL NUEÎ B. (Tekirdağ) — Efendim, 
müsaade buyurursanız takrir aleyhinde söz 
soyliyeceğim. VVAIÎ 'havale edilmemeli hak
kında soyliyeceğim, 

BEİS — Müsaade buyurunuz; Arzuhal en
cümeninin mazbatası, her hangi bir mazbata, 
her hangi bir kanun hakkında tadilname veri
lebilir, muhalif söz söylenebilir. Fakat bu okun
mayan takrir hakkında nasıl söz söyleyebilir
siniz ve bunun okunmasını nasıl menedecek-
siniz? 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Okunduktan 
sonra söz istiyorum. 

REıS — Hay hay efendim, okunduktan son
ra söz veririm. Basüstüne, 

Yüksek Re 
)f Şûrayi devlet deavi da 

rarlar kazai mahiyette ola 
B. M. Meclisi Umumî hey 
karara raptı caiz olmaya* 
emirde bu şekil noktasının 
Adliye ve teşkilâtı esasiye 
leşini teklif ederiz. 

İsparta 
Mükerrem 

isliğe 
iresinden verilen ka-
uğuna g'öre bunların 
etince tetkiki ve bir 
cağına binaen evvel 

halli için meselenin 
encümenlerine hava-

30 - XI -1933 
Burdur 

M. Şeref 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Esbabı 

mucibesine iştirak etmiyorum. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ M. M. ŞÜKRÜ B. 

(Çanakkale) — Takrirde Dahiliye encümeni 
yoktur. Bu gibi Şûrayi devlet mesaiiile en çok 
meşgul olan Dahiliye encümenidir. Bunun da 
ithalini rica ediyorum. 

CELÂL NURİ B. ( Tekirdağ ) — Efendim, 
verilen takrirler mucibince bu işin Teşkilatı esa
siye encümenine gitmesi gariptir. Adliye encü
menine gitmesi de teklif ediliyor. Bu ondan da
ha gariptir Tre ondan daha garip olmak üzere 
Dahiliye encümenine de gitmesi teklif ediliyor. 
Bu teşkilâtı esasiye kanununun bir maddesine 
ait bir bahistir. Katiyen ihtilâfı mucip bir nok
ta yoktur. Gerek teşkilâtı esasiye kanununun, ge
rek dahili nizamnamenin tanzimi esnasında 
mazbata muharriri idim. O vakitki hatıralarımı 
topluyorum - Küstahlığımı af buyurunuz - ka
tiyen böyle bir şey mevzubahs olmamıştır. Şû
rayi devletin kararları doğrudan doğruya idarî 

mahiyette telâkki edilmiştir. Yusuf .Kemal ve 
Hasan Fehmi Beyefendilerin fikirk'ri. doğrudur. 
Mustafa Şeref ve Refik Şevket Beyefendilerin 
mütaleaları nazaridir ve belki doğru bir no^n ri
yadır. Fakat bizini teşkilatı enasıye kanunumuza 
;;öre fikirleri katiyen doğru değildir, ö madde 
hiç kanuna geçmeyecek ve Meoiisin >.:;-; :i\:„a 
tadat edilmeyecekti. Fakat ekse:iyet hâsıl cklu 
\r3 ekseriyet tadadı doğru buldu. Büyük Millet 
Meclisinin salâhiyetinin hududu yoktur. Sair bi
yelleri vasidir. Fakat Meclis kendi yaptı;.;! teş
kilâtı esasiye kanunu ile kendi salâhiyet ve va
zifesini yine kendisi kısmen tahdit etmşitir. 
Meselâ kazai salâhiyetle!ini müstakil hâkkrdoiü 
vermiştir. Yusuf Kemal Beyefendinin buyurdu
ğu gibi icra vazifesi olmak üzere Şûrayi devlet 
oraya geçmiştir. Dahilî nizamnamenin 53 üncü 
maddesinde buna mimari hiç bir kayit yoktur. 
Teşkilâtı esasiye kanunumuzda şüphemiz var
mış, yahut doğru tatbik edilmiyormuş gibi ha
reket ediyoruz. Kanunu açıp okuyunuz. Buna 
mün^fi hiç bir fıkra yoktur. Böyle okumadığı
mız maddeler için encümene iş göndermeyelim. 
Anlaşılıyor ki bu takdirde bazı zevatı kiram şu 
maddeleri bu münasebetle okumamışlardır. (O-
kuduk sesleri). Meclisin hududu vasidir, Mecli
sin hududuna tecavüz edilemez ve teşkilâtı esa-
::iyenin hiç bir maddesi ihlal edilemez. Çurdai 
bunu da teşkilâtı esasiyenin bir maddesi krıp 
ettirir. Lütfen münakaşadan sarîinazarla ruzna-
nıenin başka bir maddesine geçelim. 

MUSTAFA ŞEREF B. ( Burdur ) — Celâl 
Nuri Beyefendi, takriri imza edenleri teşkilâtı 
esasiye kanununun muayyen madde] erini okıı-
mamakla ittiham ediyorlar. O hususta kendile
rini çok şiddetli protesto ederim, Teşkilâtı esa 
siye kanununu okudum ve teşkilâtı esasiye ka
nunu üzerinde şerh dahi yazdım. Bu kabil bir 
kanun yapılırken mazbata muharriri olmakla o 
kanunu anlamak hakkını başkalarından seibet-
meğe bilmem kimsenin hakkı var mıdır? (Alkış
lar, gürültüler) Celâl Nuri Beyefendi, teşkilâtı 
esasiye encümenine mensup olmakla, bizim de 
o hususu anlamak salâhiyetimizi refediyor. Be
yefendiler, B. M. Meclisinin salâhiyetini takyit 
mevzubahs değildir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Takyit 
mevzubahs olabalir nıi? 

MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Teşki
lâtı esasiyenin bir hükmünü, dahi iyi tatbik için. 
münakaşa yapmaktayız. Hepimizin vazifesi bun
dan ibarettir. Bilhassa teşkilâtı esasiye kanunu
nu daha uygun olarak anlayıp tatbik etmek 
meselesi mevzubahstir, onun için münakaşa ya
pıyoruz. Doğru olarak kabul etmek lâzımgelirse 
Beyefendinin söyledikleri gibi olsaydı, Şûrayi 
devlet kanununun 19 uncu maddesini lâğvetmek 
lâzımdır. Çünkü teşkilâtı, esasiye kamım1;;:» mu-
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haliftir. Mevzubahs meseleyi tesbit etmiş olan 
bu maddedir. 

Birinci (A) fıkrası adlî mahkemelerin salâ
hiyeti haricinde kaim, mahallî heyetlerden çı
kan kararlar aleyhinde Şûrayi devletten bu su
retle kazaî bir vazife geçer. Birinci maddesi 
vardır. Mevzuata münafidir diye iptal eder, 
keenlemyekün addeder. Görülüyor ki meselenin 
lehinde ve aleyhinde münakaşa edilecek mevzu 
vardır. Kürsüye çıkan arkadaşlanmız, bu me
selenin daha esaslı bir surette heyet halinde 
değil, encümenler halinde mütalea edilmesini 
ve onlardan gelecek raporların gene Heyeti Ce
li] ece tetkik edilin ona göre bir karara vâsıl 
olunmasını istediler. Daha salim bir netice ol
mak üzere vaki olan bir teklifi niçin bilmem, 
kanunu okumadan yapılmış bir teklif olarak tav
sif ettiler, anlıyarnadım. 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Efendim, 
Mustafa Şeref Be^ ^ibi büyük üstat ve büyük 
bir siyasinin kürsü üzerinden bir parça hiddet 
buyurmalarını anîayamıvorum CKim bilir ses
leri). Ben kimseye böyle bir isnatta bulunma
dım. Bunun mazbata muharriri bendim, bunu 
anlamak monopolü bana aittir gibi bir şey söy
lemedim. Zabıtlar intişar etmişse görebilirsiniz 
ki kendimi pek mütevazi bir surette çıkardım. 
Şûrayi devletin kuvvei icraiyeyi haiz olduğuna 
dair müzakere cerevan etmiştir; dedim. 

REFET B. rürfa) — İtizar mı ediyorsunuz? 
CELÂL NURİ B. (Devamla) — Hayır, beye

fendi arkadaşımızdan itizar bekliyorum. 
MUSTAFÂ ŞEREF B. (Burdur} — Biz söz

den öyle anladık, demek ki öyle değilmiş. Mese
le yok. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Mustafa Şe
ref Bey güzel bir nazariye söylediler. Belki doğ
rudur. Yalnız teşkilâtı esasiye kanunu yapıldı
ğı saman böyle bir şev konmadı. 

Onun mütemmimi olan dahilî nizamnamede 
buna ait bir metin göstersinler. Göreceklerdir 
ki öyle bir metin yoktur. Bizi bundan menede-
cek hiç bir ibare dahi yoktur. Açık söylüyo
rum. Açınız, şu kürsüde bir daha okunsun; böyle 
bir fıkra yoktur ve Meclisin bu hududu tahdit 
edilemez. 

İkincisi - Bevefendi hazretlerinin dinlemele
rini rica ederim - Bazı tâli hukuk vardır ki me
selâ kuvvei teşriivenin bir de tâli kısmı vardır. 
Bunu Meclisi Âliniz, nizamname şekline koy
masını Hükümet ve Şûrayi devlete vermiştir. An
lı, nüanslı bir hukuk vardır ki bir kanun gibi ni
zamname olabilir. Kanun bazı yerlerini bitire-. 
m ez, nizamnameye havale eder. Demek ki bazı 
ufak şeyler böylece, devrü ferağ ediliyor. Ni
tekim Şûrayi devlete verilen hakkı kaza da tâ
lidir. Bildiğimiz umumî hakkı kaza şeklinde 
konmamıştır. Yusuf Kemal Beyefendi buna iyi 
dikkat etmişlerdir. Eğer böyle olmasaydı teş
kilâtı, Şûrayi devleti iki fasılda zikredecek-

ti, hem vazifei kazaiyede hem de vezaifi idari-
yede yazacaktı. Böyle olmamıştır. Şûrayi 
Devletin istişarî vazifesi, ve nizamname yap
mak salâhiyetinin kuvvei icraiye faslında ya
zılması demektir ki Şûravi devlet, icranın te-
tümmesi olarak kabul edilmiştir. Eğer böyle 
olmasaydı belki Heyeti Celilenizin fikri başka 
tarafa götürülebilirdi. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Tetkik
ten sonra gelir ^ine görüşürüz. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Merhamet 
buyurunuz efendim. 

Teşkilâtı esasiyemizi anlamadık; teşkilâtı esa
siye maddesi sarih değildir; nizamnamenin mad
desi sarih değildir diye üç encümenden müte
şekkil mücessem, müheykel, muazzam (Hande
ler) bir encümene havale etmek kendimize ademi 
itimat demektir (Gürültüler). 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — O encümenleri 
içimizden ayınvoruz. 

CELÂL "NURİ B. (Devamla) — Merhamet 
buyurunuz efendim. 

Hele bunun tetkiki için Adliye encümenine 
havale edilmesi hiç bir mâna ifade etmez (Gü
rültüler). Lütfedin. Teşkilâtı esasiye kanunun
da münderiç ve dahilî nizamnamedeki bir fıkra
nın anlaşılması için olsa olsa Teşkilâtı esasiye 
encümenine gider. Adliye encümeninin uzaktan 
ve yakından bu işle bir alâkası yoktur. Hele Da
hiliye encümeninin hiç bir alâkası yoktur. Öyle 
ise neden Sıhhiye encümenine havale etmeyelim? 

(Müzakere kâfidir sesleri) (Takrirler reye 
konsun sesleri). 

ALİ SAİP B. (Urfa) — Reis Bey söz isterim. 
REİS — Okunan takrir üzerine mi söz is

tiyorsunuz? 
ALİ SAİP B. (Urfa) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
ALİ SAİP B. (Urfa) — Muhterem arkadaş

lar, eğer Şûrayi devlet bir vatandaş lehinde 
karar vermiş olsaydı, Maliye vekâleti acaba 
bunu icra edecek mi idi? Çünkü çok iyi biliyo
ruz ki Şûrayi devletin vermiş olduğu bir çok 
kararları Maliye vekâleti infaz etmemiştir. 
Acaba Maliye vekâleti hangi kararları infaz 
ediyor, hangilerini infaz etmiyor? Bunu bil
mek lâzımdır. Geçen sene Adanada iskân edil
miş olan bir muhacir vardı. Bunu iskân ettikleri 
zaman iskân edildiği yerdeki ermeninin borcu 
varmış Maliye vakâleti bu borcu iskân edilen 
adamdan istemiştir. O vatandaş Şûrayi devlete 
müracaat etmiş. Şûrayi devlet demiş ki; Ma
liye vekâletinin bundan bir şey istemeğe hiç 
hakkı yoktur. Ben de emlâki milliyeye gittim, 
Şûrayi Devletin böyle bir kararı varmış de
dim, emlâki milliye; biz böyle bir kararı tat
bik etmiyoruz, dedi (Gülüşmeler). O adam 
da Yüzbaşı Salim Efendi namında birisidir. 
Binaenaleyh arkadaşlar, biz daha bundan 3 - 4 
ay evvel, Şûrayi devletin lehinde karar ver-
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diği bir meselede, burada aleyhinde müttefikan 
karar verdik. Şûrayi devlet, Kaymakam Aziz 
Bey namında birisinin istihdamına karar ver
mişti. Fakat Arzuhal encümeni bu kararın 
aksine bir karar verdi ve bunu Meclisi Âliniz 
tamamen kabul buyurmuştu ve bu karar derhal 
icra edildi. Neden şimdi Arzuhal encümeninin 
vermiş olduğu karar aleyhinde bulunuyorlar? 
Arzuhal encümeninin vermiş olduğu karar doğ
rudur. Bunun reye konmasını teklif ederim. 

MALÎYE V. MUSTAFA ABDÜLHALlK B. 
(Çankırı) — Muhterem Saip Bey böyle bir 
vakaya tesadüf ettikleri zaman, vekâlete mü
racaat etse daha iyi olurdu. Vekâlet hiç bir 
zaman Şûrayi devlet kararları aleyhinde ha
reket etmiş değildir. Bunu hangi memur söy
ledi ise, söylesinler, hakkmda takibat yapa
yım. 

ALÎ SAİP B. (Urfa) — Ben vesaikile bu 
kürsüden söylerim. 

Efendim, şimdi mesele tamamen malûm bir 
meseledir. Bu adam Adanada oturuyor, ken
disinden para istiyorlar. Şûrayi devlete mü
racaat ediyor, karar alıyor, kararı kabul et
miyorlar. Maliye vekili Bey kendileri tetkik 
buyursunlar. Eğer mesele hilafı hakikatse, doğ
ru değildir desinler. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğiraı sebeplere binaen, keyfi

yetin İhtisas encümeni olan Adliye encümenine 
tevdiini teklif ederim. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, Arzuhal encümeninin maz

batasının reye vazmı teklif eyleriz. 
Aydın Urfa 
Adnan Ali Saip 

(Doğru sesleri) 
Yüksek Reisliğe 

İşin hiç bir encümende müzakere edilmeme
sini ve sadece geçilmesini teklif ederim. 

Tekirdağ 
Celâl Nuru 

(îzah etsinler sesleri) 
CELÂL NURÎ B. (Tekirdağ) — Ali Saip ve 

Adnan Beylerle bendenizin takririni birdir. 
REİS — Takrirleri hulâsatan arzedeyim 

efendim. Dört takrir vardır. Bunlardan iki 
tanesi Aruzhal encümeni mazbatasının reye kon
masını, diğer iki tanesi diğer encümenlere hava
le edildikten sonra müzakeresini teklif ediyor. 

Şimdi encümenlere havale edilmesini isteyen 
takrirlerden bir tanesi Mustafa Şeref ve Mü-
kerrem Beyefendilerin takrirleridir. Bunu da 
okuduk. Ehemmiyetine binaen burada tekrar 
ediyorum. Diyorlar ki, Şûrayi devlet kararlan 

kuzaî mahiyette olduğuna göre bunların Büyük 
Millet Meclisi umumî heyetince tetkik ve bir 
Sarara raptı caiz olmadığından (Ret, ret sesleri, 
gürültüler). Müsaade buyurun vaziyet tenevvür 
eitsin. Olmadığından Teşkilâtı esasiye ve Adliye 
encümenlerine havalesi (Kabul sesleri). İkinci
si Abdülhalik Beyefendi ihtisas encümeni olan 
Adliye encümeninde bir defa tetkikini istiyorlar 
(jRet, ret sesleri). 

Şimdi, Arzuhal encümeni mazbatasının met
nine muhalif olduğu için evvelâ bu encümenlere 
havalesi teklifini reye arzedeceğim. Onların bi
rincisi Mustafa Şeref ve Mükerrem Beylerin.... 
(Gürültüler) . 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Usul hak
kında söz isterim. 

Mal. V. MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Çan
kırı) — Efendim, bendeniz Şûrayi Devlet de
medim. İlâm kesbi katiyet etmiş midir, etme
miş midir? meselesi var. Bunu ihtisas encümeni 
olan Adliye encümeni tetkik etsin (İlâm katidir 
sesleri). 

Nasıl olur efendim. Resmî bir kayit var. 
Hariciye vekâleti diyor ki, kesbi katiyet etme
miştir. Bunu nasıl anlayacağız. Vesikayı Adliye 
encümeni tetkik etsin, Kesbi katiyet etmişse ka
rarınızı veriniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Usul hak
kında söz isterim . 

REİS — Buyurun! 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Karar al

mak için nizamname mucibince ekseriyet lâ
zımdır. Ondan sonra reye koyunuz. (Ekseriyet 
var sesleri). 

ALİ SAİP B. (Urfa) — Ekseriyet olmazsa 
müzakere olmaz. 

REİS — Müsaade buyurun. Refik Şevket Be
yefendi, ekseriyeti mevzubahs ettiler. Ekseri
yet olmasaydı celse açılmazdı (Bravo sesleri, al
kışlar). Binaenaleyh dahilî nizamnamemiz muci
bince Meclisi Âli ekseriyeti haiz iken açıldıktan 
sonra mevcudun ekseriyetile karar verilir (Bra-
v|o sesleri, alkışlar). Nizamnamenin metni budur. 
Mecliste ekseriyet vardır. 
! REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 

usul hakkında 
REİS — Müsaade buyurun arzediyorum. 

Mecliste ekseriyet vardır. Sülüsanı ekseriyeti 
icap ettirecek teşkilâtı esasiye kanununu tadil 
etmiyoruz. Binaenaleyh mevcut Azayi Kiramın 
ekseriyetile karar verebiliriz 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Söz istiyo
rum efendim. 

REİS — Usul hakkında mı? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Evet. 
REİS — Lütfen buraya buyurun da söyleyin. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

Makamı Riyaset; ekseriyet vardır, bence kanaat 
tmdur dedikten sonra mesele yoktur (Bravo ses
leri, alkışlar). - 8 4 
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Yalnız Makamı Riyasetin ilâve ettiği bir mü-
talea vardır, ona iştirak etmiyorum (Biz iştirak 
ediyoruz sesleri). 

Nizamname; Meclis ekseriyetle açılır, sonra, 
karar mevcudun ekseriyetile verilir diyor. Bu
na iştirak etmeyelim, doğru değildir. Nisabı 
müzakere mevcudun nısfından bir fazlasıdır. Teş
kilâtı esasiye kanununun tadili müstesnadır. Şim
di burada Meclis 160 kişi ile açılmış farzedelim. 
Azaların hepsi dışan çıksalar, on kişi kalsa altı 
kişi ile kanun mu yapılacaktır?: Yoktur böyle 
bir şey nizamnamede, yoktur,, olamaz. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ HAKKI TARIK B. (Gire
sun) — Efendim, nizamnamenin 81 inci madde
si açıktır. Mürettep olan azanm yansından bir 
ziyadesi bulunmadıkça müzakereye başlanamaz. 
Nisap hususunda Divanı Riyasetçe tereddüt hâ
sıl olur, yahut azadan beşi, şifahen veya tahri
ren teklifte bulunursa yoklama yapılır. Şimdi 
beş azanın tereddüdü varsa böyle bir teklif ya
parlar, nisap meselesi meydana çıkar (Gürül
tüler). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 
ekseriyetin olmadığı iddia ediliyor. (Yok, yok 
sesleri). Efendim, işte, Mükerrem Bey, Şeref 
Bey, Şükrü Bey, Sait Azmi Bey ekseriyetin ol
madığını söyliyorlar. (Reis Bey! dışan çıkıyor
lar sesleri, şiddetli gürültüler). 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Reis 
Beyefendi, söz istiyorum. Arkadaşlar, on üç 
senedir bu kubbe altmda toplanan bu millet 
Meclisi bu güne kadar her hangi bir mesele için 
inkrtaı müzakereye sebep olacak bir hareketin 
yapıldığını hatırlamıyorum. Böyle bir şey ol
mamıştır. Ekseriyetimiz vardır, Divanı Riya
setimiz de ayni fikirdedir. Herkesin gayesi, mem
leket ve millet işlerinin en salim ve en emin yolda 
yürümektir. Sözlerimizi beğendirmek değil, ekse
riyetin karanna inkıyat edeceğiz. Böyle bir 
bidati içimize sokmayalım, arkadaşlar. (Reye 
reye sesleri). 

REİS — Efendim, beş kişi ekseriyetin ol
madığını iddia ediyor, tenevvür etmek için ni
zamnamenin iki maddesini okuyacağım. 

«Seksen birinci madde — Reis saatinde Mec
lisi açar ye müzakerelerin sonunda kapar. Mü
rettep olan azanın yarısından bir ziyadesi hazır 
bulunmadıkça müzakereye başlanamaz. 

Nisap hususunda Riyaset Divanınca tered
düt hâsıl olur, yahut azadan beşi şifahen veya 
tahriren nisap bulunmadığını beyan ederlerse 
yoklama yapılır. 

Nisap yoksa Reis müzakereye başlanamıya-
cağını söyleyerek veya bilâhare nisap hasıl ola
cağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya talik 
ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmadığı takdirde ertesi ini
kat için muayyen olan günde yine o ruzname 
ile toplanır.». 

Ekseriyet mevcut olduğu içindir ki biz cel
seyi açtık, sonra diğer bir maddeyi okuyorum. 
Bu müzakere nisabıdır. Şimdi karar nisabı var
dır. 

( 144 üncü madde — Bütün müzakereler, 
üçte iki ekseriyet meşrut olmayan hususlarda 
hazır bulunan azanın mutlak ekseriyeti ile ka-
rarlaşır. 

Reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 
Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini reis 

ve kâtipler müşahede ederler (Bravo sesleri, al
kışlar). 

' REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 
lütfen mabadini okuyunuz. 

REİS — «Bir mesele reye konurken mevcut 
azanm adedini tahkik hususunda Reis ve kâtip
ler ittihat edemezlerse yoklama yapılır. » 

Nisap bulunmadığından rey istihsali müm
kün olamazsa, müzakere edilen maddenin karan 
ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye müra
caat olunacağı ruznameye geçirilir. 

İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa 
olsun netice muteberdir, » 

Biz ittihat ettik, mesele yoktur, binaenaleyh 
şimdi huzuru âlinizde okuduğum bu maddelere 
göre ekseriyetimiz olduğu için müzakereye 
başladık ve ekseriyetimiz olduğu için karar ve
receğiz, yalnız Mustafa Şeref Beyefendi tak-
rirlerindeki esbabı mucibeyi bildirecekler, on
dan sonra takriri reyinize arzedeceğim (Gürül
tüler) . 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Müsaade 
buyurunuz efendim, bu mesele hakkmda izahat 
verecek değilim. Takrirde, bunun kazaî veya 
idarî bir karar olup olmadığı hakkmda tereddüt 
hâsıl olduğu için Teşkilâtı esasiye ve Adliye en
cümenlerine havalesini rica etmiştim. Esbabı mu
cibe yanlış anlaşıldı gibi bir vaziyet muvacehe
sinde kaldım ve takrirde kazaî bir karar olduğu 
hakkmda rey ihsas edilmiş gibi bir vaziyet var
dır bu itibarla değil, mesele çok mühim olduğu 
için halledilmek üzere Teşkilâtı esasiye ve Adliye 
encümenlerine gitmesini talep ettim. 

REİS — Mustafa Şeref Beyefendinin buyur-
duklan izahata göre takrirlerinin muhtaci tas
hih ciheti vardır. İşte takriri okuyorum: (Mus
tafa Şerefi Beyin takriri tekrar okundu). 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Rica ede
rim Reis Beyefendi, esbabı mucibeyi okumayı
nız. Yalnız meselenin Teşkilâtı esasiye ve 
Adliye encümenlerine gitmesini istiyorum. 
. REİS j — Efendim, takrir sahipleri takrirde

ki esbabı jnucibeden vaz geçmişler, yalnız Arzu
hal encümeni mazbatasının, Teşkilâtı esasiye ve 
Adliye encümenlerine havalesini istiyorlar. Bu 
ciheti reyimize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim (Alkış
lar). 

Efendim, tensip buyurursanız müzakeremiz 

- 8 5 -



I 30-11-1933 C : 1 

çok istifadeli ve uzunca oldu, ruznamenin baki
yesini cumartesi müzakere edelim (Muvafık ses
leri). 

Beylerin neticesini arzedivorum: 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

1933 senesi bütçe kanununun 5 inci maddesile 
sarfına mezuniyet verilen 600 000 liranın bir mil

yon liraya çıkarılmasına dair kanun lâyihasına 
(189) zat kabul etmek suretile rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (189) reyle kabul 
edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 14 te toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

* • * • 

Hudut ve sahiller sılılıat umum müdıırlm/jü 1033 senesi hülee Kanununun ."» 
inei maddesile sarfına mezuniyet verilmiş olan OOO OOO liranın 1 OOO OOO 

liraya ihhnjına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanım kabul edilmiştir ] 

Adam 
Ali Müîiif B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
I-Ialit Ferit B. 
Hasarı Yakup B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
189 
189 

0 
0 

128 
0 

/ Kabul edenler l 

Artvin 
Asını B. 
Mcmct Ali B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 

Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Kekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 

Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Fazd Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
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Erzurilm 
Aziz B. 
Nafiz B. 
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Eskişehir 
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Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
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Hakkı Tarık B. 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
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Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 
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Hakkı B. 
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Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
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Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
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Ahmet Hilmi B. 
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Dr. Fuat B.~ 

Kırşehir 
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Ali B. 
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Malatya 
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Amasya 
Esat B. 
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Refik Şevket B. 
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Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 
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Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
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Niğde 
Ahmet Vefik B. 
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Ordu 
Hamdi B. 
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Samsun 
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Fuat Şahin B. 
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İMemet Emin 1». 
Refct, B. 
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Rifat B. 
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Bayazıt 
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Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıffa B. 
Hasam Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 
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Ahmet Cevat B. 
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Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
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Sıra No 12 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçe kanununun 5 inci maddesile sarfına mezuniyet verilen 
600 000 liranın I 000 000 liraya çıkarılmasına dair 1/799 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 15X1- J 933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3275 

, B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Hudut ve Sahiller Sıhhat umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe kanununun 5 inci madde

sile sarfına mezuniyet verilmiş olan altı yüz bin liranın bir milyon liraya çıkarılması hakkında 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-XI-933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efeneim. 

Başvekil 
w İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe kanununun 5 inci madde

sile sarfına mezuniyet verilmiş olan ( 600 000 ) lira 1240 numaralı kanun mucibince inşa 
edilmiş olan Merkez hıfzıssıhha müessesesine ait Hıfzıssıhha mektebi, Serum enstitüsü, memur
lar ikametgâhı ve numune hastanesinde yeni yapılan paviyonun fennî ve sıhhî tesisatlarile bi
lûmum mefruşat, alât ve edevat bedelleri için şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavelename 
yekûnu 1932 senesi tediyatı çıktıktan sonra 1933 senesi için taahhüdat bakiyesi (1 564 022) 
liraya baliğ olmuş ve buna mukabil alınmış olan (600 000) liralık mezuniyete Rokfeller mü
essesesi tarafından teberru olunan (150 000) lira ile mezkûr müdürlüğün 1933 senesi bütçe 
kanununun io uncu maddesine tevfikan istikraz olunacak (500 000) lira da tahsisat olarak 
ilâvesinde mecmu tahsisat ( i 250 060 ) liraya baliğ olacaktır. Bu tahsisata nazaran taahhüt 
yekûnu ile tahsisat miktarı arasında (314 022) lira açık görülmektedir. Taahhüdün tahsisat 
harici kalmaması ve muayyen müddet zarfında tediyat icra edilebilmesi için salifülârz bütçe 
kanununun 5 inci maddesile verilmiş olan (600 000) liraya (400 000) lira ilâvesile mezuni
yet miktarının (ı 000 000) liraya iblâğı icap ettiğinden bu hususta tanzim kılman kanun lâ
yihası bu zaruretten doğduğunu ve munzam tahsisat mukabilinin de Hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünün fazlai varidatından ve ihtiyat akçesinden sarfol una cağını arzeylerim 
efendim, 

t 
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Bütçe encümeni mazbatası 

7\ li. M. M. 
Bütçe encümeni 22 - XI -1933 

M. No. 9 
Esas No. 1/799 

Yüksek Ke isliğe 

Hudut, ve sahiller sıhhat umum mıüdürlüğii 1933 senesi bütçe kanununun 5 inci maddesinde ya
zdı 600 000 liranın 1 000 000 liraya çıkarılmasına dair olup Başvekâletin 15-XI - 1933 tardı ve 
0/3275 numaralı tezkeresile gönderilerek encümenimize havale buyurutau 'kanun lâyihası Sıhhat 
ve 1 ediınaî muavenet vekili \)r. Refik Beyefendi kazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Vekil Beyefendiden alman izahata ve bihişak esbabı ımıeihe mazbatasına nazaran 1240 uıumaralı 
kanuna, tevfikan Ankarada inşa edilmiş olan merkez lufzıssdılıa (müessesine ait hıfzıssıhha mıketehi 
ile Serum enstitüsü ve .memurlar ikametgâhı ve numune hastanesinde yeni yapılan paviyonuıı bü
tün fennî tesisatı ile al ât ve edevat ve mefruşatı için halen 1 564. 022 liralık tahsisata lüzum görül
düğü ve sene nihayetine kadar da bu miktara zamimeten 85 978 liraya ihtiyaç hâsıl olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu hizmetlere mukabil mezkûr idarenin 1933 bütçe kanununun beşinci ve onuncu 
maddelerde fazlai varidattan 600 000 liran m sarfına ve 500 000 liraya, kadar istikraz aıktiue salâ
hiyet verilmiş olup buna. Rokfeller müessesesinden vaki olan 150 000 lira yardım akçesinin de ılâ-
vesile 1 250 000 liralık bir tahsisatın mevcut olduğu ve arada 400 000 liralık bir açık bulunduğu ve 
bu açığın kapatılması İçin bütçe kanununun 5 inci maddesile fazlai varidattan sarfına salâhiyet 
verilmiş olan 600 000 liranın 1 000 000 liraya iblâğına zaruret hâsıl olduğu anlaşılmış olmakla lâ
yihanın encümenimizce aynen tkabulü kararlaştırılmıştır. Uunıuııî heyetin tasvibine arzediltneık üze
re Yüksek Reisliğe takdim olundu. 

Keis 
Burdur 
M. Şeref 

Erzurum 
Aziz 

M. M. 
İsparta 

M ük er re in 

(lazi Aııtep 
M. Nuri 

Kât ip 
Tokat 

Süre jj! ı<ı 

İstanbul 
Sade ili ıı 

Bursa 
Dr. (lal 

İ zili ir 
Kâzını 

' / ' 

M. 

(Jornm 
M usla fa 

Manisa 
Turı/ıtl 

.Klâziz 
/ / . Tahsin 

Sivas Sı\ ;ıs 
İtasını .1/. lûnrj 

UÜKÛMUTİN TEKLİFİ 

lfii.di.il re. sahiller sdıhal m» it DI müdürlü t) it. 1933 senesi hülee kaini mı nını 3 ine' ınaıldesilt sorfnnı 
nıczanijic! rrrilrniş olan (GIK) <>()()) liranın (I 000 OOO ) lirınja ih lâfını a. dair kamın lâı/ihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe kanununun 5 inci 
maddesile sarfına mezuniyet verilmiş alan (600 000) lira (1 000 000) liraya iblâğ olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Sıhhat ve içtimai muavenet vekili memurdur. 
12 - XI - 1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. İhı. Y. Ha. Y. Mal. Y. M l\ V. 
İsnıel, Zekâi N. Kaya Dr. T. Ifüşlü M. Abdülhalik Hikmet 

Na. Y. İk. V. S. İ. M. V. <!. İ. Y. 7A: V. 
Fual M. Celâl Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

» 
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Sıra No 13 
Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin , Arzuhal encü
meninin I3-V-I933 tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin 15 
sıra numarasmdaki kararın Umumî heyette müzakeresine 
dair 4/55 numaralı takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

1062 numaralı kanun tatbikatına müteallik Hopalı Bıyıklıoğlu Asım Efendi tarafından 
verilen istida üzerine Arzuhal encümenince alınan ve haftalık kararlar cetvelinin 13-V-933 
tarih ve 15 sıra numarasında neşredilen 7-V-933 tarihli kararın, nizamnamei dahilî ahkâmına 
tevfikan Heyeti umumiyece müzakere edilmek üzere ruznameye alınmasına yüksek müsaade
lerini rica ederim efendim. 10-VI-933 

Çankırı mebusu 
M. Abdülhalik 

Arzuhal encümeni mazbatası 

25 - XI - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 13 - V- 1933 tarihli haftalık mukarrerat cetvelinde 702 numara ile ya
zılı olan kararm Umumî heyette müzakeresine dair Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beye
fendinin vermiş olduğu takririn yüksek makamınızdan encümenimize tevdi buyurulması üzerine 
keyfiyet encümenimizce tekrar tetkik ve müzakere olundu: 

Mezkûr kararda dahi yazılı olduğu veçhile Rasim Asım Efendi ile Murtaza kaptanın 1929 se
nesinde Hopadan portakal yükleterek Batuma göndermiş olduklan motörlerd avdet ederken Rus 
memurlarının icra etmiş oldukları taharriyat neticesinde iki tayfa üzerinde 220 dolar bulmaları 
üzerine bu tayfaları hapisle diğer tayfaları hudut haricine çıkarmış ve motörü de eşyasile beraber 
zaptetmislerdir. Bunun üzerine motor sahipleri Batumda Acaristan âli mahkemesine müracaat 
etmıelerile cereyan eden muhakeme neticesinde motorun kendilerine iadesine karar verilmiş ve 
âli mahkemece verilen ve katı mahiyette olan ilâma istinaden sahipleri motorun iadesini istedik
leri halde Sovyet memurları mahkemenin ilâmını tanımayarak motörü vermemişlerdir. Bunun üze
rine mahkemece tasdik edilen bu haklarının tanınması için motor sahipleri TesMti zarar komisyo
nuna müracaat etmişlerse de komisyon, mahkemenin bu baptaki kararının bilâhare tadil edildiği 
cihetle motorun müsadere edilmiş olduğunu Batumkançılarlığmıızm yazışma atfen ileri sürerek mü-
raoaatlerini reddetmiş ve bunlar bilâhare Devlet şûrasına müracaat etmişlerse de Şûra da komis
yonun bu ret kararını tasdik etmiştir. Bunun üzerine mezkûr motor sahiplerinin vekilleri Meclisi 
Âliye müracaatta bulunmuşlardır. Arzuhallerinin encümenimize tevdi buyurulması üzerine encü
men bu baptaki dosyayı getirterek meseleyi tetkik ettikte: Bu iş hakkında Batum konsolosu Menı-

T. B, M. M. 
Arzuhal encümeni 

Karar No. 2 
Esas No. 4/55 
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duh Kemal Bey tarafından Hariciye vekâletine evvelce gönderilen mektupta, arzuhal sahiplerinin 
ifadeleri aynen teyit edilmekle beraber o vakit motorun kendilerine teslim edilmemesine mebni mo
tor sahiplerinin konsolosluğa vaki müracaatleri üzerine kararm ajanlığa da tasdik ettirilerek sa
hiplerine verilmiş olduğunun sarahaten yazılı olduğu görülmüştür. 

Ortada kaziyei muhkeme halini almış olan bir hükmün, bir müddet sonra her hangi bir sebep 
ve tesir dolayrsile hak sahiplerinin aleyhine döndürülmüş olması encümenimizce kanunî bir mahi
yette görülmemiş ve binaenaleyh mezkûr motor ilie derunundaki eşya bedelinin Rus emvalinden 
verilmesi lâzımgeleceğine karar verilmiştir. Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyefendinin bu 
defaki takrirleri üzerine o vakitler Batumda şehbenderlik etmiş olan Hariciye vekâleti dördüncü 
şube müdürü mumaileyh Memdııh Kemal Beyle halen vekâlet evrak müdüriyetinde bulunan Sait 
Bey encümene davet edilerek keyfiyet tekrar istizah ve istiknah olundukta: Meselenin yukarıda. 
tasvir edildiği tarzda ve encümenin takdir ve kanaati dairesinde cereyan etmiş bulunduğuna ve 
binaenaleyh mahkemenin bu baptaki sarih ve lâzımülinfaz olan hükmünün mahallince tanınma
ması hiç bir kanunî şekil ve vaziyete uygun olmayıp her hangi indî bir sebebe istinat ettirilmiş ve 
kançılarlığın mahkeme kararının bilâhare tadil edildiği hakkındaki işarının ise mahallî memurla
rından alelade vaki olan bir istifsar üzerine verilen cevaba matuf bulunmuş olduğuna encümeni
mizce bir kat daha kanaat hâsıl olmuştur. 

Dahilî nizamnamemizin 57 noi maddesine tevfikan tanzim edilen bu mazbatamız Umumî ve Bü
yük Heyetin âli tasvip ve takdirine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Arzuhal Kn. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Rize istanbul Muğla lîursa ITakâı-i Kayseri 

K. O. 
Atıf M. Ziya Nuri M. Fehmi ibrahim A. Terfik 

Aza Aza A zil Aza. Aza 
Yoy.̂ at İsparta Mardin Van (iazi Amtep 
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