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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hudut ta zuhur eden ihtilâfların halline dair Sov
yet Rusya ile münakit mukavelenin altı ay daha uza
tı lması hakkındaki lâyiha kabul edildi. 

(Havaî seyrüsefere mahsus beynelmilel sıhhî mu
kavele) ye iştirakimize, 

Anadolu ajansı ile on seneye kadar t aahhüt icrası 
için Hariciye vekiline salâhiyet verilmesine, 

Askerî menıtau mtn taka la rda yapılan istimlâk be
dellerinin tesviyesi hakkındaki kanuna bir madde ek

lenmesine dair kanun lâyihalarının birinci müzakere
leri yapıldı. 

Sonra Türkiye Cumhur. Reisinin soy adı kanunu 
kabul edilerek pazartesi günü toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi . 

eis vekili 
Hasan 

Kâtip 
Mersin 

Fer i t Celâl 

Kât ip 
Rize 

Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 ~- Askerlik mükellefiyeti kanununun 3f> ncı mad

desine bir fıkra e' J ö l e s i hakkında kanun lâyihası 
(1/I13!î) (Millî Müdafaa encümenine) 

2 — Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun 
lâyihası (1/1138) (Dahiliye encümenine) 

3 — Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 30 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/1130) (Bütçe encümenine) 

4 —- Kfcndi, Bey ve Pas?a gibi lâkal ve unvanların 
kaldırıldığına dair kanun lâyihası (1/1137) (Dahi
liye encümenine) 

Tezkereler 
5 — Ayvacık kazasının Kuzlu köyünden İsmailoğlu 

Memedin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/538) (Adliye encümenine) 

(i — Memurin kanununun müzeyyel maddesindeki, 
« Millî Hükümet enirinde » tabirinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (3 /539) (Memurin kanunu 
muvakkat encümenine) 

7 — Nüfus kanununun 11 nci maddesinin son fık
rası hükmünün harç tarifesi kanunu ile kaldırılıp kal
dırı lmadığının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 

(3/T)40) (Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

Mazbatalar 
8 —- Efendi, Bay ve I'aşa gibi lâkal ve unvanlar ın 

kaldırıldığına dair kanun lâyihası ve Dahiliye encü
meni mazbatası (1/1137) (Ruznameye) 

9 — (Jizli nüfusların yazımı hakkındaki kanun 
maddesinin uzat ı lmasına dair kanun lâyihası ve Da
hiliye encümeni mazbatası (1/1129) (Ruznameye) 

10 — Harp malûlleri tabirinin eşkiya müsademele
rinde malûl olanlara da teşmili icap edip etmeyeceği
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Millî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe enenme! 'eri mazbatalar ı 
(3 /404) (Ruznameye) 

11 — İktisat vekâleti 1934 senesi bütçesinde 10 000, 
Adliye vekâleti 1934 senesi bütçesinde 50 000 ve Ma
liye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 75 000 liralık müna
kaleler yapı lması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/1120, 1125, 1128) (Ruzna
meye) 

12 —• İstiklâl madalyası kanununun ikinci madde
sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (3 509) (Ruznameye) 

KATİPLER 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,40 

REİS — General K. Özalp 

Ferit Celâl (Mersin), Haydar Rüştü. (Denizli) 

REİS —• Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ — • Efendi, bcıj ve, jxışa tjibi lâkap ve un
vanların kaldırıldiğ-ına dair kanun lâifilıası 
(1/1137) [1] 

[1J 12 numaralı nuılbuia za-plın sonuıuhad/ır 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 
Arkadaşlar, eski devirlerden kalma, bugünkü 
demokrasi esasına uymayan bazı lâkaplar, un
vanlar, rütbeler, nişanlar, madalyalar var. 
Bunların bir an evvel resmî belgelerden ve ka-

40 



î : 8 26-11-1934 C : 1 
nunun karşısında kaldırılması, inkılâbımıza 
uygun bir hareket olacaktır. Hükümetiniz, 
böyle bir kanun hasırladı, yüksek huzurunu
za takdim ediyor. Ricamız, bunun takdimen, 
teı cihan bugünkü ruznameye alınmasıdır (Çok 
muvafık sesleri). 

REİS — Efendim, Vekil Beyin bahsettikleri 
kanun, gelmiş ve encümene verilmiştir. En
cümen mazbatayım yaptı ve riyaset makamına 
gönderdi. Müstaceliyet karan vermeden evvel 
bir defa kanu» baştan aşağı okunsun. Sonra 
müstacelen müzakeresi reye arzedilecektir. 

(Kanun lâyihası okundu) 
REİS — Kamun budur, efendim. Bunun ter-

eihan ve müstacelen ruzna/meye alınarak müza
keresini kabul edenler. . . . Etmeyenler ... Kabul-
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen valr um? 

BESİM ATALAY ( Aksaray ) — Arkadaş
lar; bir adam için en büyük mutluluk, yıllarca 
yüreğinin en derin bucaklarında sakladığı 
duygularının, sevgilerinin iş haline gelmiş 
olduğunu görmektir. Ne mutlu zize ki, küller 
arasından fışkıran koskoca ulusun yasalarını 
düzdünüz; ne mutlu size ki, öldü denen bir bu
dunun temel taşlarını attınız. 

Kurların görmediği yenmeleri, onurları top-
ladınız, tattınız. Gene kurların görmediği değiş
meleri pek kısa günler içinde iş haline getir
diniz. Düşte gören inanmaz. Yarın okuyacak
lar, bu büyük değişmeleri, bu yoktan yaradılış
ları bu kadar az günler içerisine nasıl sıkıştır
mış diye şaşacaklar, onu yapan, onu yaratana 
yürekten bağlanacaklar. 

înönünün çıplak dağlarında bin bir güçlük 
içeririnde bu değrmc^in, bu büyük ıılu.:un te-
meltaşını atan Çankayanın yalçın kayaları üs
tünde taş gibi, demir gibi, örsle bir millet dö-
ğen Atatürke benden sonsuz saygılar. (Okay 
sesleri alkışlar). 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Madde
lere geçilmesini kabul edenler .... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Efendi, bey, paşa gibi lâkap ve unvanların 
kaldırıldığına dair kanun 

MADDE 1 — Efendi, bey, beyefendi, paşa, 
hanım, hanımefendi ve hazretleri gibi lâkap 
ve unvanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın va
tandaşlar, kanunun karşısında ve resmî belgeler
de yalnız adlan ile anılırlar. 

TARIK US (Giresun) — Efendim, maddenin 
içindeki gibi sözü zaten «ağa» kelimesinin tat
bikatta burada dahil olduğu manasını verirdi. 
Bendeniz açıkça söylenmesini iltizam ettim. F /e r 
bir tereddüt varsa tasrih edilmesine lüzum var
dır. Ohalde ağa kelimesinin de dahil olması 
lâzımdır. Benim teklifim, ağa kelimesinin de 
ilâvesinden ibarettir. 

I DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanak
kale) — Efendim, kanunun istihdaf ettiği mana 
ve maksat, demokrasiyi kendine mal etmiş olan 

| bu yüksek milletin her hangi bir sınıf farkını 
i gösteren unvanlan tamamen yıkmaktır. Bina-
ı enaleyh ağa da, köylüler arasında az çok bir sı-
j ıııfı ifade eden bir unvan olması dolayısile bu

nun kaldırılmasına Hükümetle beraber encü
men de muvafakat ediyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Şimdi bir kelime ilâve etmek lâzım. Efen
di, bey ve ağa diye. 

SAİT AZMİ (Kayseri) — Atlarile anılır de
niliyor. Öz atla mı, soy adile mi? 

DAHİLÎYE E. M.'M. ŞÜKRÜ (Çanak
kale) — Evvelce kabul edilmiş bir kanun var. 
Hem öz, hem de soy adı ile anılacaktır. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Hacı kelimesi 
de kalkacak mı? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakkale) — 
Arzattiın efendim, evvelce kabul edilen kanun 
mucibince dinî unvanlar lâkap olarak kullanıla
mayacaktır. 

LÜTFİ MÜFİT (Kırşehir) — Ağa, efendi, 
bey kelimeleri kalktıktan sonra (Hacı) nm yeri 
kalmaz. Onun da tasrihini rica ederim. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakkale) — 
Efendim, tekrar edejâm; evvelce kabul olunan 
kanunla, yani soy adı kanunu ile dinî mak
sadı ifade eden kelimeler esasen kullanılmaz, 
eğer hacı kelimesi lâkap, yani soy adı olarak 
kullanılıyorsa buna da imkân yoktur. Bundan 
sonra delilerden başka kimse kendisini hacı di
ye tesmiye etmez. 

ABDÜLHAK (Erzincan) — Paşam, bu ka
nunla paşalık kalkıyor, jeneral oluyor. Bun
ların mütekait olanlarına da jeneral mi diyece-
giz? 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ ( Çanakkale ) 
— Jenerallerin bir kaç derecesi vardır. Birin
ci ferik, ikinci ferik, liva olmak üzere, bun
ların herbirinin lâkaplarının, yani taşıyacak
ları resmî isimlerin tayinini, Askerî şûraya bı
rakıyoruz. Mütekait olanlar için de tabiatile 
bir hak mevzuu olmak itibarile : Blütekait bi
rinci jeneral, yahut ne diyeceklersc mütekait 
ikinci ferik adını alacaklardır. Mütekaidin de 
mukabili bulunacaktır. Bu, Âli şûrayı askeriye 
düsen bir istir. 

HASAN' FEHMİ (Gümüşane) — Efendim, 
kanundan bu manalar çıkmaz, buyurduğunuz 
izah bu kanundan çıkmaz. 

KÂZIM (Diyarbekir) — Yalnız isim söylene
cek. Kadını ve erkeği nasıl anlayacağız? 

ŞÜKRÜ (Dölenerek) — Kadın ve erkek isim-
b r i malûmdur, Fransada dahi böyledir. 

REİS — Karşılıklı konuşmayın. 
CELÂL NURİ (Tekirdağ) — Efendim, en

cümenden bir sualim var. Bazı isimler erkekle 
' kadın arasında müşterektir. Meselâ eski isim-

— 41 — 
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lerden İsmet, İffet, Hikmet gibi isimler yeni 
isimlerden de Telkin gibi isimlerin erkek veya 
kadına ait olduğu nasıl tefrik olunacaktır? 
Lütfen izah etsinler. 

KÂZIM (Diyarbekir) — Ben de onu demek 
istiyorum. 

DAHİLİYE BAKANI ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Efendim, birinci madde gayet sarihtir. 
Biz Türklerde tegaılüp, sınıf ve tefevvuk ifade 
eden bir çok kelimeler kullanılmaktadır. Ka
nunda kullandığımız (gibi) kelimesile her mu
hitte kullanılan buna mümasil kelimeleri kal
dırmış oluyoruz. Çünkü yukarıda da söyledi
ğim gibi her memlekette muhtelif lâkap ve 
payeler pek çok olarak kullanılmaktadır, bun
ların ayrı ayrı zikredilmesi mümkün değildir. 
Binaenaleyh bu madde maksadı tamamile ifa
deye kâfidir. Bahusus Meclisi Âli ağa kelime
sini de maddeye kattıktan sonra. 

Mütekait jeneraller bu sıfatı taşıyabilecek
lerdir. Çünkü jenerallik bir çok bilgi ve sa
yı mütemadi neticesinde kazanılmış bir rütbe
dir. Mütekait te olsa bunu taşıması lâzımdır. 

Celâl Nuri Beyefendinin söylediklerini işite
medim. Lütfen tekrar etsinler. 

REİS — Celâl Nuri Bey! lütfen yakına gele
rek tekrar ediniz. 

CELÂL NURİ (Tekirdağ) — Efendim, eski 
ve yeni isimlerdeki hem kadın ve hem erkek için 
kullanılan bazı isimler vardır. Bunları kanunen 
nasıl tefrik edeceğiz? İffet, İsmet, Nimet ve Te
kin gibi. 

DAHİLİYE BAKANI ŞÜKRÜ KAYA (Döle-
nerek) — Bunları daha etraflı anlatabilmiş ol
mak için biraz uzun olmakla beraber esbabı mu-
cibeyi huzurunuzda okuyacağım: 

Lâkap ve unvanların kaldırılması hakkın
daki kanunun esbabı mucibesi 

Türk inkılâbının en açık (özeli) vasfı de
mokratik olmasındadır. Demokrasinin temeli 
ulusal üyeler arasında ne kanunda, ne teşrifat
ta, ne de muamelede hiç bir fark olmamasıdır. 
Türk tarihinin ilk çağlarında milletin fertleri 
arasında hiç bir fark yoktu. Göze görünen mevki 
ve makam farkları her kesin uhdesine verilen 
vazifelerden ibarettir ki, bu vazifelerin muhte
lif dereceleri arasında ehemmiyet itibarile fark 
olsa da vazifenin şerefi ve vazifeyi görenin hay
siyeti noktasından hiç bir fark yoktu. O devirde 
ulus adamları yalnız atları ile anılır, atlarının 
başına hiç bir sıfat ve paye eklenmezdi. İftihar 
olunan yegâne sıfat Türk ulusundan olmaktı. 
Bunun en parlak misali Atillânm Romalılara ver
diği sade, fakat büyük cevaptır. 

Orta çağda Devlet rejimleri değişti, bununla 
beraber halkçılık mefhumu da eski saflığını ve 
temizliğini kaybetti. İnsanlar arasında esasını 
kâh dinden, kâh hurafelerden, kâh tegallüp, ta-
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sallût hırslarından alan farklar hâsıl oldu. Bu 
suretle mümtaz sınıflar meydana çıktı. Her bir 
sınıf kendine ve nesline ilâhî, hayalî sıfatlar 
ve lâkaplar izafesine başladı. Türkler kurunu 
vustaî cemiyetlerle temasları sırasında bu tesir
lerden kurtulamadı. O da sınıflara ayrılarak 
millet içerisinde bir hiyerarşi vücude getirdi ve 
kendisine halktan üstünlüğünü gösteren fuzulî 
bir takım lâkaplar ve payeler izafe etti. Ve bu 
lâkap ve payeleri silinmez bir hak gibi taşıdı 
ve bunları halkı ve hakkı ezmek için mütema
diyen kullandı. Vakıa bu gün Türk inkılâbı 
ve Cumhuriyeti kanun önünde her keşi müsavi 
yapmıştır. Bu gün hiç bir ferdin lâkabına ve pa
yesine güvenerek ve sığınarak hiç kimseden faz
la ve üstün hakkı yoktur. Yoksa da eski de
virlerin arta kalan bu lâkaplar ve tabirler kul
lanılmakla ulusal üyeler arasında eski sınıf 
ve tefevvuk hatıralarını uyandırmakta, milletin 
demokratik asîl ruhunu incitmektedir. Bun
dan başka Türk inkılâbını nakıs göstermekte
dir. İşte bunun içindir ki, gelişi güzel isimlerin 
önüne konulan kâh tevkiri, kâh tahkiri, kâh 
istihzayı tazammun eden, ağa, efendi, bey, beye
fendi, paşa, hazretleri gibi tabirlerin artık Türk 
camiası vasıflarından kaldırılması içtimaî inkı
lâbın zaruretlerinden olmuştur. Kanunun bi
rinci maddesi bunu tekit için yazılmıştır. 

Bununla beraber Türkler hususî muhabere ve 
muhaverelerde bir kimseye ve cemaate hitap 
ederken adın önünde gelmek şr.rtile erkeğe, ere 
yani erkişiye bay, kadına da bayan diye hitap 
edebilirler. Bu tabirler öz Türkçedir ve Türk
lerin ilk devirlerinde kullanılmıştır. Tefevvuk 
ve imtiyaz ifade etmez. Diğer yabancı memle
ketlerde her memleketin kendi dilile atları önün
de kullanılan tabirler gibidir. Hususî münase
betlerde muhabere ve muhaverelerde söz ve yazı 
arasında kullanılması kanuna ve kanunen icap 
eden esasa aykırı olmadiö'i gibi başka memleket
lerde kullanılması umumiyetle müteamel ve mü-
tearef olan âdetin yerini de dilimizde tutmuştur. 

Eskidenberi askerlik bir mesleki mahsus te
lâkki edilmekle beraber son asırda olduğu gibi 
uzun ve mütemadi tahsile, terbiyeye, gayet müş
kül ve ağır mümareseye tâbi değildi. Her hangi 
bir irade veya kararla hariçten bir adamın bu 
meslekin herhangi bir rütbesine alınması caiz 
görülürdü. Bundan başka maddeten askerlik 
meslekine girmesi mümkün olmayan nüfuzlula
rın tatmini için askerlikte tabiatile mevzubahsi 
zarurî olan derecelere muvazi üniformalı sivil 
rütbeler tesis edilmişti. 

Ulema arasında da ortodoks ve katolik ruha
nî teşkilâtından iktibas edilen payeler ve dere
celer ihdas edilmişti. 

Türkiye Cumhuriyeti bu rütbe ve payeleri 
filen ortadan kaldırmış ise de nihayet bu ilga bir 
teamülden ibarettir. Kanunî nıüeyyedesi yoktur. 
ikinci madde bunun için konmuştur. 
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Cumhuriyetin teessüsümden beri İmparator

lukta mevcut nişanlardan hiç biri verilmemiş 
ve hiç birimiz tarafından bu nişanların takıl
dığı görülmemiştir. Ancak bu da sırf teamüle 
müstenittir. Halkımızın gösterdiği bu fateileti 
kanunen de tekit etmek icabetti. Ancak muhaiı-
rebe meydanlarında kapanılmış madalyalar bun^ 
dan hariç olmak icabeder. İstiklâl madalyası ise 
evleviyetle hariçtir. Bunun içindir ki kamunun 
maddelerinde hiç bahasedilmemiştir. 

Yabancı devletlerin başkaı yabancı devldt 
tebaasına bir çok sebeplerle nişan vermeleri. 
vakidir. Cümhurijyetin teessüsünden beri Türk
ler demokrasiye bağlılıklarından bu nışanilan 
taikmamaktadırlar. Kanunun son fıkrası verilen 
ve badema verilecek olan ya,bancı Devlet w-
şanlairrnın taşınmasını menetmektedir. Bu nisan
ların takılması eskiden de Devlet tarafından 
ruhsata tâbi idi, Cumhuriyet idamesi şimdiye* 
kadar kimseye böyle bir ruhsat vermemiştir. An
cak ba<zı ahvalde Devlet reislerine ve Hükümet
lerinin Türklere verecekleri nisanları reddetmek 
te mümkün olmıyacağmdaln istenirse bunların 
bir hatıra olarak kabul edilebileceği, fakat aslıa 
taşmamıyateağı fıkrada gösterilmiştir. Kanun
larımızda ve dilimizde büyük inkilâplaır yapı
lırken Türk milletinin ve Devletinin en çok 
ehemmiyet ve kıymet verdiği ve en çok iftih?ir 
ettiği askerlik derecelerine ait unvavulajrda da» 
inkılâbın gidişi ile mütenafciı karşılıklaırını or
dumuzun ve erkânımızın evrensel ve Uluslar 
arası haiz olduğu kudret ve kıymeti de natearc 
itibare alarak bulmalk zaruridir. Liva^ ferik ve 
müşür rütbelerini ihraz etmiş zevaita lisanımızda 
derece farkı gözetilmiyerek alelıtlak pal? a den
mesi bir teamüldü. Bu unvanı taşıyanı pek çok si
vil hafttâ ağa,, paçallar olduğu gibi bu unvan 
bazı yabancı memleketlerde gelişi güzel bir çok 
kimselere verilmekte ve iltibasları davet etmek
tedir. Halbuki livalık, feriklik, müşürlük her 
medenî memlekette olduğu gibi biz de de çok 
yüksek bilgi ve büyük fedakârlıklarla kan ve 
can bahasına kazanılmış mevkilerdir. Bu mev
kilere sahip olabilmeleri haiz oldukları beynel
milel kıymeti ifade edecek bir tabirle anmak, 
kendilerine göstermek mecburiyetinde olduğu
muz hürmet ve muhabbetin delili ve ifadesi ol
malıdır. Binaenaleyh iltibasa çok yer veren es
ki zamanlardan beri ve her yerde muhtelif ma
nalarda kullanılan paşa tabiri artık tarihin 
sahifelerinde bırakılarak bu gün Türkiye 
demokrasisinde kullanılmaması lâzımgelir. Liva, 
ferik ve müşür tabirleri yabancı olmaktan sar
fınazar bu gün bu yüksek rütbe sahiplerinin 
kıymetini beynelmilel bir ölçü ile ifade edebi
lecek mahiyet ve manada değillerdir. Onun 
için dünyanın muhtelif dillerini konuşan her me
denî memlekette olduğu gibi liva ve ferik
lere ve birinci feriklere (General) ve müşürle-
re (Mareşal) denmesi zarurî görülmüş ve bu 

zaruret kanunun maddesile teyit edilmiştir. 
Liva ve feriklerin derecelerine ait tâbirlerle mü-
lâzim, kaymakam, ve miralay tabirlerinin kar
şılığı ise Âlî askerî şûraca tesbit edilerek İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik edilmesi esasının ka
bul edilmesi maksada daha muvafık görülmüş 
ve bu cihet kanunda tasrih edilmiştir. Kanunun 
esbabı mucibesi bundan ibarettir. Bu esbabı 
mucibeyi okuduktan sonra sorulacak bir takım 
suallerin cevaplan verilmiş oluyor. Maamafih 
arkadaşlardan sual soracak olanlar varsa cevap
larını vermeğe hazırım. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Efendim, 
efendim demeyim. Şükrü Kaya demin bir sor
guya, karşılığında eskiden alınmış olan paşalı
ğın yahut mukabili olan generalliğin kalabilece
ğini ifade ettiler. Bunda bir nokta var. Orası
nı söylemek istiyorum. Bizde jenerallık yahut 
bu gibi yüksek rütbe ancak millî iş içerisinde 
alman rütbe olmalıdır. Bundan evvelki gene
ralliği, memleket yıkımında, bilhassa çok âmil 
olanlardan esirgemek lâzımdır. Millî mücadele
nin ve Devletin verdiği generallik şayanı ka
buldür. Bundan evvelkini asla kabul edemeyiz. 

ŞÜKRÜ KAYA (Dahiliye vekili) — Tük 
ordusu bilinmez tarihten bu güne kadar hiç 
bir rejime bakmadan mütemadiyen kendi 
millî şerefini korumuş, ülkeler kazanmış 
bir teselsüldür ( Alkışlar ) . Binaenaleyh 
dün Şıpkada muharebe edenle öbürgün 
Yemen çöllerinde kanını akıtan arasında 
hiç fark olmamak lâzımdır. Zaten millî 
mücadeleden sonra verilen generallıklar ak
tiftir. Diğerleri bu gün hayatta yaşlarını, 
başlarını almış çekilmişlerdir, veyahut ta bir 
köşede oturmakta bulunan ihtiyarlardır. Vakti-
le memleketlerine güzel hizmetler yapan bu 
adamlardan bu güzel unvanın esirgenmesi zan
nederim ki, demokrasi prensibimize uymaz. Her 
yerde de olduğu gibi mütekaitlere, generallara 
kazandıkları rütbeleri vermek lâzımdır. Çünkü 
vaktile imparatorluk zamanında rütbe kazanan 
aktif paşalarımız da vardır. Bunlara bu unvan
ları vermezsek birtakım iltibaslara mahal ver
miş oluruz. General denilmesine müsaade et
meniz muvafıktır. Çünkü bizim ordumuz şerefli 
bir teselsül halindedir. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Ben anlata
madım. Ben memleket için kanını dökmüş, hiz
met etmiş olanlara generallik verilmesin deme
dim. Tâ Abdülhamit zamanındanberi bu unvanı 
taşımakta olan insanlar bu işe karıştırılmasın 
dedim. Vekil Beyin ifadesine nazaran ben ka
dir naşinas bir adam mevkiinde kaldım. Benim 
teklifim, hizmet etmeyip te bu unvanı avanta
dan almış insanlar içindir. Bunu ben tashih edi
yorum. Sizin de tashih etmenizi diliyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Arkadaşımın dediği tıpkı benim anladığım 
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gibi de olsa arkadaşımın inkılâba, Cumhuriye
te olan merbutiyetini ve hassasiyetini göstermiş 
olacaktır. Alınmağa lüzum yoktur. Dediği şekilde 
olursa bir çok iddialara yol açılır bu rütbe haklı 
olarak mı verilmiştir? haksız olarak mı verilmiş
tir? diye bir mesele çıkar ve işin içinden çıkıl
maz. Muhtelif makamlardan, muhtelif karar
lar alınmak lâzım gelecektir. Biz bunu böyle 
tesbit ettik. Zaten siviller paşalık unvanını ta
şımayacaktır. Askerlerden de tardedilenler var
dır. Bunlar da işin içinde yoktur. Fakat bu 
gün içimizde bulunan ve Cumhuriyet bütçesin
den tektüdiye almakta olan jenerallar varsa 
bunlar bu unvana hakikaten kesbi liyakat etmiş
lerdir. Bunları bu haktan mahrum etmemek lâ
zımdır. 

TAHSİN ( Aydın ) — Efendim, söz daima 
nıareşallar, generallar hakkında cereyan ediyor. 
Fakat memleket için kanını dökmüş, büyük hik
metler yapmış kaymakamlar, binbaşılar, yüzba
şılar ve mülâzimier var. Bunların hakkı ne ola
cak? Bunlar da eski unvanlarını taşımalıdırlar. 

REŞİT (Gazi Antep) — Eefndim, maddei ka
nuniye ile efendilik, beylik; paşalık kalkmıştır 
(Ağalık ta sesleri). Hayır efendim, ağalık; hacı
lık için kanunda bir madde yoktur. Vakıa Maz
bata muharriri Bey, Bunların kalktığını söyledi. 
Fakat bu, sözle olmaz. Maddeye girmesi lâzım
dır. 

TARIK US (Giresun) — Efendim, mazbata 
basılmadığı için şimdi arzedeceğim sözleri ma
zur görmelisiniz. Daha evvel okunup anlaşıla
madı. 

Türkiye içinde herhangi bir yurtdaş, hiç bir 
unvan almaksızın anılacaktır. Fakat Türkiyenin 
dışına her hangi bir memuriyetle gönderdiğimiz 
bir yurtdaş, orada kendisine müsyü dedirtecek 
midir, dedirtmeyecek midir? Yani resmî metin
lerde, meselâ; bir muaiıedename , bîr mukave
lename aktedüecektir. Bunun başına her hangi 
bir murahhasımız isminin yanına, müsyü yaz
dıracak mıdır, yazdırmayacak mıdır? 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Kendisi yaz
mayacaktır. 

TARIK US ( Giresun ) — Tercümede böyle 
bir kelime ilâvesine hakkı olmaması iâzımgelir. 

İkincisi, bu kelimelerin bu suretle kalkmış 
olmasından sevinmeyecek hiç bir arkadaş yok
tur. Hepsi de ayrı bir sınıf, ayrı bir zümre ifade 
eden kelimelerdi, yalnız bana öyle geliyor ki, bu
nun sakatlığı, bu sınıf ifade, bu kelimelerin bir
den fazla oluşunda idi. Efendi, efendinin yanın
da bey, beyin yanında ağa vardı. Bu şekilde ay
rı ayrı kelimelerin kullanılışı sınıf fikrini 
uyandırıyordu. Fakat bunlardan bir tanesi veya 
bunun yerine bir başkasını koyacak olsaydık 
ki mazbatada: Hususî konuşmalarda bay, bayan 
kelimelerinin kullanılacağı ifade edilmektedir. 
Ne mahzur görülmüştür ki resmî yerde de bu 

kelimeler kullanılmasın? Esbabı mucibeden öğ
rendiğimize göre tarihimizde ilk zamanlarda 
isimler mücerret olarak kullanılıyormuş. Fakat 
ne yapalım ki tarih ananesi içtimaî hayat içeri
sine konulduğu vakit bunu bir kelime ile empo
ze ve tavsif etmektedir. 

Bay kelimesini, hususi zamanlarda olduğu 
gibi, resmî olan yerlerde de bu kelimelerin kul
lanılmasında ne mahzur görmüşlerdir? 

Sonra nişan takmak meselesi: Nişan takıla-
maz, fakat hâtıra olarak kabul edilebilir denili
yor. Takılmayacak bir nişanı kabul etmektense, 
nişan kabul edilemez diyip kestirip atmak daha 
iyi olmaz mı? ( Doğru sesleri ) Bendeniz bu üç 
noktai nazar üzerinde encümenin veya Vekil 
Beyefendinin düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Esbabı mucibede arzettim, çabuk okudu
ğum için belki iyice anlaşılmadı. Türk kanunla
rında ve belgelerinde, mahkeme huzurlarında, 
ilâmlarda Türklerin böyle unvan taşıması de
mokrasi ve Cumhuriyet perensiplerile kabili telif 
görmedik bu güngü Cumhuriyet prensipleri ve 
bizim kendi ruhi asaletimizle kabili tevfık 
görmedik. Fakat taamül icabı olmak diğerlerine 
ittiba etmek için hakikaten bir kelime kullan
mak lâzım geliyorsa, tanınmiyan bir zatı çağır
mak lâzımgelirse başka başka sesler çıkar -
maktansa (bay) kelimesi kullanılabilecek söy
lenebilecek. Harice gelince, yabancı memleket
lere gittiğimiz zaman görürüz ki bazı yerlerde 
gosbodin, müsyü, mister, kiryos, şeydi gibi çok 
tabirler kullanılır. Bunları menetmek elimizde 
değildir. Bunlara müdahale edemeyiz. 

Ecnebi nişanlan bilmem dikkat buyurul-
du mu? esbabı mucibede okumuştum. Bazı ni
şanlar var ki; reddi o günkü vaktin nezaketi 
manidir. Meselâ bir yere gidilmiş bir camia hu
zurunda diğer murahhaslara bir hatıra olmak 
üzere birer nişan verilirken ben almam denemez. 
Alır bir hatıra olarak eamekânmda, dolabında 
muhafaza eder. orada kalır. Biz bu kaydi bu 
mevkie düşecek vatandaşları a >ır bir külfetten 
kurtarmak için kullandık. Bu haller olabilir ar
kadaşları ağır bir külfetten kurtarmak için 
kullandık. Bu haller olabilir arkadaşlar. Nasıl 
ki geçenlerde bir arkadaşımızın başından geç
miştir. Almamazlık olamaz, onun hatırını kırmak 
demektir. Bu gibi işler bilhassa elçiler için mü
himdir. Eğer nişanı kaldırırsanız başka bir şey 
ilâve ederler ki kanunda yeri bulunmaz. 

(Ne olabilir sesleri). 
DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ-

î la) — Hediye verirler, hâtıra diye. 
| ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Nişanı hâtı-
i ra olarak almıp saklamakla almamak arasında 
j bir fark yoktur. Bizim elimizde kanun olup ni-
j şan alınmasının yasak olduğu her keşçe bilindik-
I ten sonra, kimse bize nişan veremez. Dış mem-
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leketler tarafından, nişanlar ancak Hariciye ka-
nalile verilir. O zaman Hariciye, bizim mem
leketimizde nişan verilmesi yasaktır der, verdirt-
mez. Sefir ise der ki, bizim memleketimizde 
nişan almak menedilmiştir, alamayız. Nişanı alıp 
takmamakla almamak ikisi de ayni şeydir, fark 
yoktur. 

TARIK US (Giresun) — Bendenizin arzet-
tiğim nokta, ?resmî vesikalar üzerinde ecnebi
lerin verecekleri Müsyü kelimesini kabul edecek
ler mi, etmiyecekler mi meselesi idi. Madem 
ki, imzada kullanılmıyor bunu da almamak lâ
zımdır dedim. Mazur görsünler. 

Bay diye bir kelime kullanmak hiç bir sınıf 
ifade etmez. Bunda derece, sınıf mülâhaza et
miyorum. Çünkü her kese ayni kelimeyi söylü
yorum. Maamafih bunda musir değilim. 

Nişana gelince; ayni nokti nazarı arkadaşım 
Ziya Gevher izah ve teyit etti. Böyle bir şey 
verirlerse kalabalık arasında kabul ederim, er
tesi günü bir mektup yazarak, kanunlarımız 
müsait değildir der, iade ederim. Bence bunun 
katı olarak kanuna geçmesinde isabet vardır. 
Onun için arkadaşlarımın bunu tashih etmeleri
ni rica ederim. 

TAHSİN (Aydın) — Efendim, Devletler ta
rafından bir nezaketi siyasiye icabı olarak ve
rilmekte olan nişanların kabul ve ademi ka
bulü meselesi, oldukça mühimdir. Bu gibi nişan
ların verilip verilmeyeceğini tayin etmek vazife-
lerile mükellef olan Devletlerin bu hususa me
mur kimseleri, Türkiyenin böyle bir kanunu ol
duğunu her halde bilirler ve bileceklerdir. Fa
kat siyasî ahvalde meselâ, bir kaç Devletin na
zırları, bazı hususattan dolayı bir nişan aldık
ları halde, diğeri kabul etmezse, biraz yakışık
sız olur. Bunun, memleketimizde takılmasının 
memnu olduğunu bilen o memurun nezaket ica
bı onu vermesi halinde onu almamak veya ertesi 
günü iade etmek, pek nazik bir vaziyet doğura
bilir. O nişanı almak ve memleketi hakkında, 
kendi hakkında bir takdir ifade eden bu alâ
meti, dostlarına ve bildiklerine göstermek bil
hassa o memleket için iftiharı da mucip olabilir. 

Bendeniz diyorum ki, nişanın takılmasını 
kabul etmeyelim, ancak, bazı ahvalde nezaketi 
siyasiyeye uymayan bir hale de meydan ver
meyelim. Binaenaleyh, Vekil Beyin derpiş et
tiği gibi bir acık kapı bırakılması doğrudur. 

Sonra bu (Bay) meselesi malûmu âliniz bu
nun ipkasında, bu kanunla kabulüne mecburi
yet vardır. Çünkü bir adamın ismini bilmiyor
sunuz. Kendisini hey!... hey!... diyemi çağıracak
sınız? (Gülüşmeler). Elbette bay diyeceksiniz. 
Bu her millette böyledir. Yunanlılar (Kirye), 
Fransızlar (Müsyü), Bulgarlar (Gospodin) der
ler. Bizde de bunu kullanmaktan başka çare 
yoktur. Arkadaşların itirazları varit değildir, i 
Kanunun kabulünü rica ederim. i 
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DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Hakkı Tarık Us, bayın ve bayanın bu ka
nunda, ihtiyarî olarak kullanılmasının dercedil-
mesile iktifa edilmesini söylediler. Bendeniz, bu
nun için, fazla bir şey söyleyecek değilim. Ha
kikaten kanuna bunu geçirmek, her zaman kul
lanılması için bir zaruret halini alır. Halbuki 
(Us) dediğimiz zaman, hiç bir vakit kendisine 
böyle söylemekte mecbur değilim. Binaenaleyh 
aramızda daima yaşayacak olan bir şeyi kanuna 
koymamakta daha faide vardır. Bunu taamüle 
bırakacak olursak çok tabiidir ki, herkes yek
diğerine ve hiç tanımadığı bir kimseye hitap 
ederken isterse isminin evveline bir bay keli
mesi koyabilir. 

Nişan meselesine gelince; taşımayan bir ni
şanı ne diye alsın, alınmasında ne gibi faide 
vardır buyuruyorlar. Alan adamın vaziyeti hu-
susiyesi itibarile, bir zaman, mecbur olursa red
detmemek içindir. Hariçte bulunacak memurla
rımızı bu gibi vaziyetlerde korumak için konul
muş bir şeydir. Maamafih Yüksek Meclisiniz 
hâkimdir. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Alınmama
sını temin etmeniz daha doğrudur. 

Avrupada bazı saray âdetleri, nisan verilen 
adamların nişanla oraya gelinmesini emreder. 
Böyle ananeler vardır. Eğer siz sefirinize o 
Devlet tarafından nişan verildiği halde takma 
salâhiyetini vermezseniz merasime iştirak et
memek gibi fena bir neticeye intikal edilebilir. 
Kanun vardır, kanunda alamaz dersek daha 
doğru olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Bu meseleyi burada müzakere edenlerin 
hiç biri, ne nişanı almak ve ne de takmak heve-
sindedir. Bizim düşündüğümüz ileride bazı vazi
fe erbabına bir külfet tahmil etmemektir. Ama 
Büyük Meclis böyle bir külfet tahmil ederse, 
Hükümet te bunu tatbik ile mükelleftir. Mesele 
kalmaz. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Takrirleri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Hacı, hoca, hafız sözlerinin de konmasını tek

lif ederim. 
Urfa 
Refet 

Yüksek Reisliğe 
Ağa kelimesinin maddeye ilâvesini teklif 

ederim. ; j 
İsparta 

Mükerrem 

Başkanlığa 
(Molla) unvanının da yasak edilen unvanlar 

arasına yazılmasını dilerim 
Balıkesir 

Vasfi 
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REİS — Takrirlerden biri ağa kelimesinin de 

kaldırılması hakkındadır. 
DAHİLÎYE En. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakka

le) — Encümen de buna iştirak ediyor. Evvelce 
de arzetmiştim. 

REİS — Encümen iştirak ediyor. O halde 
bunu reye koymağa lüzum yoktur. Maddeye ağa 
kelimesi de konacaktır. 

Diğer bir takrir de hacı, hafız, hoca kelime
lerinin maddeye ilâvesi hakkındadır. Bir takrir 
daha vardır, okunacaktır: 

Yüksek Reisliğe 
« Bey, efendi, beyefendi, ağa gibi, üstünlük 

ve soysal özgü anlatan lâkaplar kaldırılmıştır». 
Birinci maddenin birinci fıkrasının yuka

rıdaki şekilde yazılmasını teklif eyleriz. 
Muş İsparta 

Hasan Reşit Kemal 
TARIK US (Giresun) — Takrirle? reye kon

madan evvel bir iki nokta arzedeceğim: 
Nişanların tamamen kabul edilmemesi hak

kındaki takririmi yazarken, sergilerden alınan 
madalyaların buna dahil olmadıeını arzetnıek is
terim. Bu şeklin, encümenin itirazına uğrama
ması lâzımgelir. 

Bir de okunan takrirlerde - Zannederim ki 
Refet arkadaşımızın takriridir - hoca kelimesi
nin de bu kelimeler arasına konması istenmek
tedir. Hoca, asıl olarak türkçe bir kelimedir 
ve nihayet bir talim ve tedris vasfrnı ifade eden 
bir kelimedir. Bilmem bunu ithal etmek, doğru 
bir sey olur mu? 

REtS — Şimdi ağa kelimesi hakkındaki tak
riri reye koymağa hacet yoktur, encümen de 
kabul etmiştir. 

Bundan sonra hacı, hoca hafız, molla keli
melerinin de kalkması hakkında bir takrir var
dır. Bunu da reyinize arzedeceğim. 

Hacı, hoca, hafız, molla kelimelerinin kalk
masını kabul edenler... (Gürültüler). 

SALÂH CİMCOZ (İstanbul) — Hoca müs
tesnadır, hocayı kaldıracağızda yerine mual
lim mi diyeceğiz 

SÜREYYA (Tokat) — Hoca kelimesi bura
dan çıkmalıdır. 

REİS — Kelimeleri ayrı ayrı koyacağım 
(Bravo sesleri). 

(Hacı) kelimesinin kaldırılmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hacı lâ
kabı kalkmıştır. 

(Hafız) lâkabının kaldırılmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hafız lâ
kabı kalkmıştır. 

(Hoca) kelimesinin kalkmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... 

Bu anlaşılmadı, tekrar reye koyacağım. 
ZİYA GEVHER (Çanakkaİe) — Bir kelime

ye müsaade buyurunuz. 
REtS — Reye konurken söz verilmez, usu

lü bozamam. Siz söyleyeceksiniz, başkası söy
leyecek, mesele uzayacak. 

ZİYA GEVHER ( Çanakkale ) — Hocadan 
maksat, mektep hocası değil, sarıklı manasına 
gelendir. 

REİS — Hoca kelimesinin kaldırılmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... 

Anlaşılmadı, tekrar reye koyacağım. 
(Hoca) kelimesinin kaldırılmasını kabul 

edenler ayağa kalksın... Kabul etmeyenler aya
ğa kalksın... (Hoca) kelimesinin kaldırılması 
kabul edilmiştir (Alkışlar). 

Molla kelimesinin kaldırılmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (Molla) 
kelimesi de kalkmıştır. 

O halde (Hafrz, hacı, hoca, molla) kelimele
ri lâkap olarak, paşa ve saire gibi kullanılama
yacaktır (Uğurlar olsun sesleri). 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Madde hep
sine şamildir. 

HASAN REŞİT (Muş) — Efendim, meselâ 
şarkta Cmir') kullanılıyor. Bu, hiç mevzubahs 
olmadı. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Biz, mir, 
mür bilmiyoruz. 

Kanunun birinci maddesi şu şekli almış olu
yor. 

ŞÜKRÜ (Bolu) — Hatip te aynidir efendim. 
REİS — Bir teklif daha var. Hatip kelime

sinin de buna ilâvesi isteniliyor. 
DAHİLİYE BAKANI ŞÜKRÜ KAYA (Muğ

la) — Efendim, hatip bu gün bütçeden maaş al
makta olan bir vazifenin ismidir. Müezzin de 
böyledir (Doğru sesleri). 

REİS — Maddenin aldığı en son şekli okutu
yorum. Lütfen dinleyiniz. 

MADDE 1 — Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, 
efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi 
ve hazretleri gibi lâkap ve unvanlar kaldırılmış
tır. Erkek ve kadın vatandaşlar, kanunun kar
şısında ve resmî belgelerde yalnız atlarile anılır
lar. 

REİS — Birinci maddede geçen ve sonradan 
Heyeti umumiyece ilâve edilen kelimeler öteki
lerden evvel yazılmıştır. Encümenin bu hususta 
bir deyeceği var mı? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakkale) — 
Bir mahzur yoktur. Muvafakat ediyoruz efen
dim. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Gidenin sı
rası olmaz. 

TARIK US (Giresun) — Reis Paşa müsaade 
ederseniz bir şeyi arzedeyim. Burada (hoca) 
kelimesi lâkap olarak kullanılamaz, bu demek 
değildir ki, talim vazifesi ifa eden bir adama de
nilemez. 

RECEP (Kütahya) — Tabiî, öyledir. 
HASAN REŞİT (Muş) — Paşa Hazretleri 

(Paşa da yoktur, hazretleri de yoktur sesleri). 
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Arkadaşlar, bu kanunla geriliğin son serpin

tisini de ortadan kaldırıyoruz. Eşelendikçe bu
nun içinden bir çok isimler çıkarılıyor. Onun 
için bendeniz « içtimaî hususiyet ve üstünlük 
ifade eden ağa, paşa gibi » cümlesinin maddeye 
ilâvesini istiyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA ( Muğ
la ) — Bu kaydi koyamk olursalk tefsire yer 
bırakır, ilerde vatandaşların raihatsız olmasına 
sebep olur. Resmî unvanı olaıraık kamunun huzu
runda, ilâmlatrda kullamılmifyacektır. Yoksa ben 
büyük kardeşime hususî ola.ra<k atabey diyebi
lirim. Bunlaır hususî ahvalde knlılanılıabilir. li-
sanımjtzdain bunları tamamen kaldırıyoruz değiil. 
Yani lisanımızda ağa, hey, hoca tabirlerini tama
men kaldıracak: değiliz. Bu gibi kelimeler ajr-
zetteğim gibi badema resmî ilâmlarda ve kanun
larda, geçmiy e çektir. 

TARIK US ( Giresun ) — ilâm yazılırken 
bir aıdanım hem kendisime hem karısına a)H 
hükümleri ihtiva edebilir. Bu gibi ilâmlıardaj 
soy adımn karısına veya, kocasına aijt olduğu
nu na.sı.1 ifafie edecektir? Enkiciı veyal haıtun 
kişi gibi tâbirlerini konul a,(caiktır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAVA ( Muğ
la) — Kanunu medenî, karı koca kabul etmr>tür. 

Ka<rı us, koca. us denir. Bu mevzu ile alakası 
yoktur. Bu, kamunun safkkirae aitttir. 

REİS — Mnıdde bir kere daıh?< okunsun rta 
reyinize arzedeceğim. 

Efendi, bey, pasa, gibi lâkap ve unvajrvljairm 
kaldırıldığına danr kanun 

MADDE 1 — Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, 
efendi, bey, beyefendi), paşa, hanım, hanıme
fendi ve hazretleri gibi lâkap ve unvaralar kal
dırılmıştır. Erkek ve kadın vatamda^laır, kanu
nun karşısında ve resmî belgelerde yalnız aft-
lariile anılırlar. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Efendim, 
bu madde hakkında bir söz söyleyeceğim. Mü
him bir noktaya taallûk ediyor. 

REİS — Madde hakkında bir takririniz yok
tur. Madde müzakere edilmiş şimdi reye arzedi-
lecektir. 

Sizin faydalı gördüğünüz her hangi bir tek
lifi yapmanıza birinci maddenin kabulü mâni 
değildir. Bir takrir yazarsanız ve bundan sonra 
bir madde olarak kabulünü istersiniz. Reye ko
nulur, kabul de edilebilir. Teklifinizi yapabi
lirsiniz. 

O halde birinci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler .. . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Sivil rütbe ve resmî nişanlar 
ve madalyalar kaldırılmıştır ve bu nişan ve ma
dalyaların kullanılması yasaktrr. Harp madalya
ları bundan müstesnadır. Türkler yabancı Dev

let nişanları da taşıyamazlar. 
REİS — Hakkı Tank Beyin bir takriri var

dır. 
Başkanlığa 

Yabancı nişanlarının alınması yasak olduğu
nu maddeye kestirme olarak yazılmasını dile
rim. 

Tarık Us 
TARIK US (Giresun) — Öbür arkadaşımızın 

teklifi ile aramızda bir fark vardır. O (Taşıya
mazlar) diyor, ben (Alamazlar) diyorum. 

HASAN FEHMİ (Gümüşane) — Efendim, 
bir noktanın tenvirini rica edeceğim: 

Hariciye memurlarına ait teşkilât kanunu, o 
memurlara bir takım unvanlar vermiştir. Sivil 
rütbeler burada lâğvediliyor. Esasen eski rüt
beler mevcut değildir. Teşkilâtı esasiye sinesi
ne almadığı için tabiatile hükümsüzdür. Bu 
ikinci madde ile Hariciye memurlarının rütbe
lerinin lağvı da kasdediliyor mu? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Hariciye memurlarına verilen unvanlar 
memuriyet unvanlarıdır. Kâtiplik gibi, şeflik gi
bi rütbelerdir. Bizim kaldırdığımız, ulâ sanisi, 
ula, vezir gibi sivil ve mücerret paye ve rütbe
lerdir. 

HASAN FEHMİ (Gümüşane) — Hariciye me
murları filen o memuriyette bulunmadıkları za
man da o unvanı taşımak hakkını haizdirler. 
Bu doğrudan doğruya rütbedir, çünkü o zat se
fir olmadığı halde sefir ve konsolos olduğu hal
de orta elçi rütbesini haizdir. Binaenaleyh ka
nun nakıstır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Bu kanunun onlara taallûku yoktur. On
lar fahrî unvanlardır. 

REİS — Hakkı Tarık Beyin, nişanların kabul 
edilmemesi hakkındaki teklifini reyinize arzede
ceğim. 

Teklifi nazar ıdikkate alanlar . . . Almayan
lar . . . Teklif nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Askerî rütbelerden adın başı
na gelmek üzere Müşürlere Mareşal, Ferik ve 
Livalara General denilir. Generalların derecele
rini gösteren unvanlarla diğer askerî rütbelerin 
karşılıkları Âli askerî şûra kararı ve İcra Vekil
leri Heyetinin tasdiki ile konulur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? 
TAHSİN (Aydın) — Maddede amirallar hak

kında bir şey yoktur (Âli şûra tayin edecek ses
leri). 

ABDÜLHAK (Erzincak) — Kanunda, Âli 
şûraya bırakılacak kısım, miralaydan başlar. 
Amiral için maddeye ayrı bir şey koymak lâzım
dır. 
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Miralaydan başlayan kara ve deniz askeri rüt
beleri hakkında Şûrayi askerî karar verecektir. 

SALÂHATTÎN (Kocaeli) —Efendim, madde 
denk değildir. Deniz kuvvetine mensup olan 
amiral hakkında maddede sarahat yok. 

Hava ve kara erkânı için sarahat vardır. Bu
nun bir noksan olduğunu mazbata muharriri 
bey arkadaşımız kabul etselerde bir tek kelime 
kanuna girse. 

Askerî şûranın vereceği karar miralaydan 
mülâzime kadar olan askerî dereceleri gster-
mektir. Amiralda bunda dahildir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ 
la) — Amiral ya livadır, ya feriktir. Bu gün 
kendisine paşa denmektedir. Burada birinci ve 
ikinci derece ferikler vardır. Fırkaya kumanda 
eden livanın dercccü başkadır, kumanda etme
yenin derecesi başkadır. Tıpkı amiral da böyle
dir. Âli şûranın birinci feriklere, miralaylara. 
kaymakamlara, mülâzimlere derece tayin ve Hü
kümette tasdik eder. Mesele hallolur. 

Yalnız deniz kısmında değişebilir, dereceyi 
korken buna amiral denebilir. Şimdi ayrıca ah
kâm koyacak olursak Âlî şûranın salâhiyetini 
tahdit etmiş olacağız. 

SALAH' CÎMGOZ (İstanbul) — Efendim,, 
bu kanun çıktığı g'ün nekadar bahriye liva ve 
feriki varsa bunların hepsine general demek 
mecburî olacaktır. Burada (amiral) kelimesini 
de kullanmak icap eder. Aksi takdirde karışık
lık olur. 

REİS — Buraya bir fıkra konabilir. Deriş 
mensupları için (General) yerine (Amiral) ta
biri konabilir. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakkale) 
-— Evet efendim. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA — General ve 
amirallar. 

TARIK US (Giresun) — Efendim, w : H e 
ye bu cümle ilâve edilirse, generala da amiral 
denebileceği suretinde bir mana çıkar. Bu 
mana çıkmamak için ferik veya liva olanlara, 
denizde bulunurlarsa amiral denebilir, t amu
da bir sey olsun. 

GENERAL KÂZIM (Diyarberi) — Efen
dim, bizim encümene verinizde hemen sindi 
çıkaralım. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakkale) 
— Maddenin tahrir tarzı maksadı temin eder. 
Birinci ve ikinci feriklerle livalara general ve 
bunlardan deniz kısmına mensup olan generalla-
ra amiral denir, müşire mukabil mareşal denir. 

MİLLÎ M. E. M. M. KÂZIM (Diyarbekir) — 
Bu maddeyi, Müdafaa encümenine istiyoruz. 

REİS — Maddeyi Dahiliye encümeni getir
miş olduğu için o encümen müdafaa ediyor. 
Dahiliye encümeni şöyle tesbit etmiş: 

(Deniz sınıfına mensup generallara ami
ral denir), 
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DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakkale) 
Bu, üçüncü fıkra olarak konacaktır. 
ABDÜLHAK ( Erzincan ) - Ufak bir sey 

söylemek; lazııngeliynr, Den i a suııfma mensup 
olan liva ve feriklere amiral denir demek la
zımdır. Burada general yoktur. 

ŞÜKRÜ (Devamla) ----- Zaten kara kuvvet 
lerîndeki liva ve feriklere general unvanını bu 
kanunla izafe ediyoruz. Denizde de liva ve fe
rik varsa bunlar da amiral unvanını alacaklar
dır. Maksadımız budur (Deniz generali denir 
mi sesleri). 

Ben asker olmadığın s için 
bilmiyorum. 

ALİ RIZA (Kastamonu) 
zabitleri: Mülâzım, vÜKbaşı, 
kaptan, kaymakama firkateyn 

askeri tabirleri 

Efendim 
binbaşı, 

ka ?.u, 
oı v-l 
mira

laya kalyon kaptanı denir. Liva ve feriğe de 
amiral denir. Mademki encümen, Şûrayi as
kerî generallann derecesini tayin edecektir di
yor, amirali arın da dereeesini onlar tayin ede
cektir. 

Nasıl liva ve feriklerin derecesi Şûrayi as
kerice ta^in edilecekse bunların dereceleri de 
Şûrayi askerice tayin, edilecektir. 

Bu kanunla livaya, ferika, birici ferika 
general diyoruz. Mademki bunların rütbeleri 
Şûrayi askeride tayin edilecektir. Amiralîerin-
ki de yani bahriyelilerin unvanı da orada tayin 
edilir. General ve saire gibi kelimelerin kıVla-
nd masında mana, yoktur. 

YUSUF (Denizli) - Müdafaai Milliye en
cümenine gitsin ve tetkik edilip gelsin. 

REİS ----- Ali Rıza Bey bir takrir veriniz, re
ye koyalım. 

HASAN FEHMİ (Gihnrmne) - . Efendim, 
encümene gitsin, süratle tetkik edilir, beş daki
ka sonra gelir. 

REİS — Kanım Dahiliye encünıenininden 
geçmiştir. Şimdi bunun müzakeresi cereyan et
mektedir. Diğer encümenlere gitmesi, bir takmı 
kayıt ve şartlara tâbidir. 

HASAN FEHMİ (Gün ılışan e) - Meslek e ta
allûk eden bir hükümdür. 

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) Efendim, 
usul hakkında. Bir kanun hakkında verilen 
müstaceliyet kararı, bij' defa müzakereye tâbi 
tutulması demektir. Bu, o demek değildir ki 
başka encümene verilemez. Müdafaa encümeni 
istiyor; gitsin, gelsin. 

REİS — Bunun için Heyeti umumiye karar 
verebilir. Ben do radarı doğruya gönderemem. 
Tekrar ediyorum, bu lâyiha Dahiliye encüme
ninde tetkik edilmiş ve oradan gelmiştir ve o 
encümenin teklifi, müzakere edilmektedir. İJ>i.ğer 
bir encümende tetkikini istiyorsa, Heyeti umu-
miyenin reyine arzederiz, karar verirse gön
derilir, 



t : 8 26-11-1934 C : 1 
Başkanlığa 

Deniz rütbelerindeki paşalara amiral denil
mesini teklif ederim. 

, Kastamonu 
Ali Rıza 

Yüksek Başkanlığa 
3 üncü maddenin Millî Müdafaa encümeni-

mizce tertip edilmek üzere encümenimize veril
mesini arz ve teklif eylerim. 

Diyarbekir 
Kâzım 

REÎS — Evvelâ, encümene verilmesini iste
yen teklifi reye koyacağım. 

RECEP (Kütahya) — Encümenin çabuk 
getirmesini rica ederiz. 

REİS — Encümen 3 üncü madde7/i istiyor. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 3 ncü maddeyi Millî Müdafaa encümenine 
veriyoruz. 

RECEP (Gütahya) — Bu gün getirmelerini 
rica ediyorum. 

REÎS — Bazı kisvelerin geyilmeyeceği hak
kında kanun lâyihası gelmiştir. Encümende mu
amelesi bitmemiştir. Başka gün müzakere 
ederiz. Şimdi diğer maddenin müzakeresine 
geçiyoruz. 

2 — Bolu mebusu îs»ı\a-î! Hakkı Benin, mu 
Jıacir ve mültecilerin aümrük muafijieli hak
kındaki kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
İskân kanunu muvakkat ve 'Dahiliı/e encümen
leri mazbataları (2/108). [1] 

REÎS — Encümenin mazbatasını kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Ifeı/eli mahsusaea Devle! hi-m< ! re mü
esseselerinde kullanılmamalartna karar verilip 
kendilerine tebliğ edilmeyenler hakkında kanun 
lâuiheısı re Dahiliı/e, Milli Müdafaa ve Adliı/e 
encümenleri mazbataları (t '1130). [2] 

REİS — Bu kamunun mü^ta^e1 en mü^Ikeresi 
için encümen teklifi vaürdır. Teklifi kabul eden
ler. . . Etmeyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Kamunun heyeti ıımumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

REŞÎT ( Gazi antep ) — Efendim, bu ( he
yeti mahsusa) ca haklarında, kaıraır verilen, 

kuvayı milliyeye iştiralk etmeyenler. Ve kuvayı 
millijye aleyhinde bulunup düşmanların fikrine 
hadim olanlar komisyon karatrile memuriyetten 
çıkanlmışlardır. Ondan sonra verilen biır karar 
üzerine Âli komisyon teşkil edildi. Oraya mü
racaat edenler oldu ve o komisyonun da müddeti 
bitti. Şimdi bu kanun çıkarılıyor ki, aleyhle
rinde karar verilipte şimdiye kadar müracaat 

[1] 6 numaredı matbua zaptın sonundadur. 
[2] 7 numaredı matbua zaptın sonun dadı r. 

etmeyenler Şûrayi devlette haklarını arasınlar. 
7 8 senedenberi aleyhlerinde verilen bir 

kafan şimdiye kadar bilmiyen kimse nasıl olar 
bilir? Benim şalhsî kataaaıtim, Türkiyenim tak
sime uğnyaralk ortadan kandırılmasını isteyen 
ve kuvayı milliyenin aleyhinde bulunanlar 
derecatı mehakimden geçmiştir, komisyonlar 
tetkik etmiştir. Bunlar hakkındaki kararlar Şû
rayi devletçe refedilse bile, bence, onlar mücrim
dir, haini vatandır. Bugün şunu kurtar, öbür-
gün onu kurtar... Böyle uğraşacağımız yerde 
bunların hepsini birden affedelim, gitsin. 
Bugün memuriyette bulunan öyleleri vardır ki 
Kuvvayi milliye aleyhinde casusluk yapmışlar
dır. Fakat ne çıkar. Büyük şefimiz Atatürk, 
herkesin ayan altın mı, gümüş mü, bakır rnı 
meydana çıkarmıştır. Bugün bakır olan ara
dan zaman geçmekle altın olamaz. Benim ka
naatim budur. Meclisi Âli hâkimdir, isterse 
kabul eder, isterse etmez. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTÎN (Kocaeli) 
— Efendim, lâyihanın gerek Hükümet tarafın
dan yazılmış olan mucip sebeplerini gösteren 
kısmında ve gerekse Adliye encümeni mazba
tasında maksadımız çok açık olarak ifade edil-
miştar. Bizim, gerek askerî mensuplar ve ge
rek sonra kabul edilen kanunla millî savaş 
aleyhinde bulundukları anlaşılanlar için, Dev
let hizmet ve müesseselerinde kullanılmamak 
karannı vermeğe salahiyetli olan her iki he
yeti mahsusaların haklı olarak verdikleri ka
rarları, herhangi bir suretle, ortadan kaldır
mak veyahut zaman geçmekle onu nisyana ba
ğışlamak ve affetmek gibi hiç bir kastımız yok
tur. Bunlara karşı kanunun gösterdiği ceza, 
bütün nefret hislerini taşıyarak Hükümet te 
bu lâyihayı tetkik eden encümenler de ayni 
hassasiyeti muhafaza etmişlerdir ve bundan hiç 
şaşmamayı da esas ittihaz etmişlerdir. Yalnız 
görülüyor ki, kanunun adından da anlaşılaca
ğı üzere, kendisine tebliğ olunmamak ve baş
ka suretle haber alamamak dolayısile böyle bir 
cezaya uğradığını anlayamayanlara, adalet 
noktai nazarından bir itiraz, bir müracaat 
hakkı veriliyor. Bu takdirde bir itiraz varit 
olabilir: Efendim nasıl olur sekiz, on sene zar
fında duyamazmış. Böyle ihtimallerle mesele
ler olmaz. Lâyiha tanzimine saik olan hakikî 
sebepler mevcuttur ki Hükümet böyle bir lâyi
ha tanzim etmiştir. Bu lâyiha, Dahiliye, Mali
ye encümenlerinde tetkik edilmiş ve nihayet 
Adliye encümeninizde adalet bakımından gayet 
yerinde bularak bazı tadillerle tasvibinize ar-
zetmiştir. Reşit Beyefendi ile esas itibarils his
siyatımızda ve düşüncelerimizde hiç bir farkı
mız yoktur. Biz vakit geçmekle ortadan kal
kan meseleleri affetmek gibi şeyleri düşünme
dik. Yalnız o heyetlere de lâyuhtilik izafe 
etmedik. Böyle bir iddiada da değiliz. Her 
hangi bir hata veya bir hükme vâsıl olmak için 
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istinat ettiği delillerin yanlış olması varit ola
bilir. Âli karar heyeti ihdas edilirken kendi
sine verdiğiniz müddet içinde bir meseleden hiç 
haberi olmadan itiraz etmemiş olan bir kim
seye bugün kısa bir müracaat salâhiyeti ver
mekte hiç bir beis yoktur, bilâkis adalete hiz
meti vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) — Bir kanunu 
mahsusla Büyük Meclis bir heyeti mahsusa inti
hap -etti. Millî mücadeleye iştirak etmeyenleri 
birer birer tetkik edip kararlarını verdiler. Son
ra Âli heyet unvanile ikinci bir kanunla ikinci 
bir heyet teşkil edildi. Bu adamlar haberdar 
olmamışlar, her iki heyetin kararından haberdar 
olmamışlar. Bunlar ismen malûm mudur? 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN (Kocae
li) — Efendim, kanunlarda muayyen bir isim 
tasrih etmek icap ederse ona göre de bir kanun 
yapılabilir. Fakat burada böyle bir vaziyet yok
tur. Teşkil edilen heyeti mahsusalar, tetkikat 
yapmışlar. Fakat huzurlarına getirerek muha
keme etmemişlerdir. Bu kanun Âli karar heye
tine müracaat edipte itiraz haklarını dermeyan 
eden ve o itiraz hakları reddedilenlere yeniden 
bir müracaat kapısı açmıyor. Heyeti mahsusa 
kararından tebliğle ve saire ile haberdar ol-
mavan kimselere, o vakit kabul ettiğimiz itiraz 
salâhiyetini bu kanunla da vermek suretile ada
leti denk bir şekilde kabul etmiş oluyoruz. Bu
nun zannederim ki, itiraz götürür hiç bir yeri 
yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) — ismen ma-
lûmsa malûmatı var demektir. İsmen malûm de
ğilse kanun hayal üzerine yapılıyor demektir. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTÎN (Koca
eli) — isim meselesi ne demektir? Böyle mü
racaat edenlerle böyle bir vaziyetin mevcudiyeti 
anlaşılmıştır diyor, bize, encümende Hükümet 
namına izahat verenler, kanunun bu şekilde tan
zimine saik olan hali tasrih etmişlerdir. Yoksa 
ismen diye bir şey sormak bizim hatırımızdan 
geçmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) — Paşam, ka
ra günlerde karşımda gülümseyenlere ben mer
hamet edemem. Ben de Reşit Beyin fikrine iş
tirak ederim. 

ADLİYE E. N. SALÂHATTÎN (Kocaeli) — 
Lâyihada böyle bir şey olsaydı, biz de kabul et
mezdik. Bu lâyihayı kabul eden encümenler de 
kendileri kadar bu hissi taşır. 

RECEP (Kütahya) — Arkadaşlar, Büyük 
Meclis her meselenin konuşması esnasında o me
selede esasa tesir yapan bütün noktai nazarla
rın avni zamanda tesiri altında bulunuyor. Biz 
mevzu dolayısile iki esas fikrin tesiri altındayız. 
Birisi, inkılâp bağlılığı anane haline gelmiş olan 
sadakatimizi kuvvetle muhafaza etmek, ikincisi, 
yurtta en büyük ışık ve esaslı temellerden biri 
olan adalet fikrine sıkı bir surette bağlı kalmak. 

Bunlara sadık kaldığımız takdirde bu mesele
nin de halli kolaylaşır. Millî mücadeleye işti
rak etmeyenlere ve menfi hareket edenlere he
yeti mahsusalarca cezalar tertip edilmiştir. Bu ce
zaların tertip edilip tatbik edildiği zamandan 
bir zaman geçtikten sonra Büyük Meclis bir ka
nun yapmış, Heyeti mahsusa dediğimiz heyetler 
adalet ve mahkeme usullerini normal bir şekilde 
yapmadıkları için umumî kanaatle bir takım 
masum oldukları zannedilen yurttaşlar vardır. 
Heyetin ceza tertip ettiği ve müttehim tuttuğu 
bir çok kimselerin masum olduğu görülmüştür. 
Bu masumları meydana çıkarmak için Meclisçe 
âli komisyon teşkil ettirilmiş ve denmiştir ki : He
yeti mahsusa tarafından şu veya bu şekilde töh
met kararı alanlardan masum olduklarını iddia 
edenler varsa şu müddet zarfında haklarını bir 
defa daha aramak için müracaat etsinler. Bu 
müddet bitmiş, şimdi bir takım yurttaşlar için 
ikinci bir defa daha müracaat etmek ve hakkını 
aramak fırsatı verilmişti, bunun için de bir 
müddet tayin edilmişti, fakat biz, heyeti mah-
susanm ittiham ettiği kimseler arasında bulun
duğumuzu o zamanlar bilmediğimiz için bittabi 
ikinci defa müracaat edemedik. Gel zaman git 
zaman, 15 sene 16 sene evvel vücude gelmiş olan 
heyeti mahsusanm ittiham ettiği adamlar me-
yanında kendisinin de bulunduğunu görüyor, 
fakat ikinci müracaat müddeti de bittiği için 
şimdi müracaat ediyor, esasen bu tetkik yolu
nu açmak suretile Âli komisyona kabulü mua
melesine benzer. Bizim müracaat etmek hakkı
mızı teslim ediniz. Bu doğrudur. Vatanın mü
dafaasında sadık kalmak gibi millî hislerimiz 
üzerinde çok büyük tesirler yapan bir mevzu esa
sen yoktur. 

Reşit arkadaşımızın buyurduğuna temas ede
yim. Heyeti mahsusa kararı almış, kanun mu
vacehesinde ak yüzle çıkmış memurlar var. Bu, 
olacaktır arkadaşlar. Tasvip ettiriniz kanun
lar ve âdil yollarda, tetkik yollarında imtihan 
verdikten sonra ak yüzle çıkan bir arkadaşa 
bizden şeref farkı olmayan bir vatandaş naza-
rile bakarız. 

RElS — Maddedelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilip kendi
lerine tebliğ olunamayan kararlara karşı 
alâkalılara itiraz edebilmeleri hakkında 

kanun 

MADDE 1 — 347 ve 854 sayılı kanunlara 
göre heyeti mahsularca aleyhlerinde karar ve
rilenlerden bu karar kendilerine tebliğ olunma
masından dolayı Âli karar heyetine müracaat 
edemeyenlerle bunlardan ölmüş olanların miras
çıları bu kanunun hükmü yürümeğe başladığı 
günlemecinden itibaren altı ay içinde Şûrayi 
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devlete yazı ile müracaat ederek itirazda bulu
nabilirler. 

Bu yolda yapılacak itirazlar Şûrayi devlet 
Mülkiye dairesince ayni günlemeçten itibaren 
en çok bir yıl içinde 1289 sayılı kanuna göre tet
kik edilerek karara bağlanır. Bu kararlar ka
tidir. 

Şu kadar ki, bu kabil kimselerden hakların
daki karar günlemecindenberi Ulusal sınırlar dı
şında yaşamakta olanlarla bu gibilerden ölenle
rin mirasçıları birinci fıkrada yazılı itiraz hak
larını kullanamazlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri günlemeeinden 
muteberdir. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN (Kocaeli) 
— Efendim, maddede geçen günlemeç tarih de
mektir. Tarama dergisinde yazılmıştır. Baş
bakanlıktan basılmış ve dağıtılmış kâğıtta da 
bu tabir kullanılmıştır. Biz de burada tarih 
olarak kullandık. 

ŞÜKRÜ (Bolu) — Vaziyet alâkadarlara teb
liğ edilecek mi? 

REİS — O madde kabul edildi. 
Maddeyi Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Bakanlar Heyeti memurdur. 

RASİH ( Antalya ) — Bakanlar Heyeti ta
birini, teşkilâtı esasiye kanununda tadilât ya
pılmadan kabul edemeyiz. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN (Kocaeli) 
— Resmî tezkerede bu şekil kabul edilmiştir. 
Bakanlar tabiri, kullanılmaktadır. Burada usul 
meselesi mevzubahs olamaz, 'i'eşkilâtı esasiye 
kanunundaki İcra Vekilleri Heyeti manasını, 
Bakanlar Heyeti ifade ederken, niçin tereddüt 
ediliyor? 

REİS — Tabirdir, kelime değildir. 
SÜLEYMAN SİRSİ (Yozgat) -^ Hiç bir ka

nun, teşkilâtı esasiyeye nıünafi olamaz, hiç 
bir maddesi ihmal edilemez. Teşkilâtı esasiye 
kanunu İcra Vekilleri Heyeti tabirini kabul et
miştir. Bu tabir değişmedikçe şimdi mevzubahs 
olan tabirler fazladır. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN (Kocaeli) 
— Maksat kanunun ruhudur. Bakanlar Heyeti 
kullanılmakla kanunun ruhu değişmiş değildir, 
muhafaza edilmektedir. 

REİS — Bakanlar Heyeti tabiri yerine es
kisi gibi İcra Vekilleri Heyeti tabirinin yazıl
ması teklif ediliyor. İcra Vekilleri Heyeti ta
birinin yazılmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Anlaşılamadı, tekrar reye koyuyorum. Bu ka
nunda Bakanlar Heyeti yerine İcra Vekilleri 
Heyeti yazılmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. O halde maddeyi encüme

nin yazdığı şekilde kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu tabir bu kanunda kabul edildi, fakat 
bundan sonra Meclise gelecek kanunlarda mut
laka böyle yazılacaktır diye bir mecburiyet 
yoktur, 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümenine verdiğimiz üçün
cü maddeyi encümen hazırlamış, getirmiştir. 
Madde okunacaktır efendim. 

MADDE 3 — Askerî rütbelerden adın başına 
gelmek üzere kara ve havada müşürlere mare
şal, Birinci Ferik ve Livalara general, denizde 
birinci ferik, ferik ve livalara amiral deni
lir. Generallarm ve amirallann derecelerini gös
teren unvanlarla deniz müşürleri unvanlarının 
ve diğer askerî rütbeleri karşılıkları Âli askerî 
şûrası karan ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki 
ile konulur. 

(Bakanlar heyeti olsun sesleri) 
REİS — Evvelki kanunda kabul edilen tabir, 

burada İcra Vekilleri Heyeti tabirinin kullanıl
masına mâni değildir. 

Encümenden gelen bu maddeyi reye arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Kanunun 
umumî heyetini reye koymazdan evvel, burada 
Dahiliye bakanı Bay Şükrü Kaya ile kafamızın 
ayrı olduğuna imkân ve ihtimal olmayan, fakat 
buradaki ifadede başka türlü anlaşılan ve bil
hassa zapta geçsin diye tasrih ettikleri bir nok
taya temas etmek isterim. 

Dediler ki, ağa kelimesini, bay kelimesini biz 
bir rütbe, bir unvan ve bir sınıf olarak kaldırı
yoruz. Yoksa ağa kelimesi memleketin, şurasın
da, burasında hususî olarak kullanılır. Misal ola
rak ta ağa kelimesi yerine ağabeyi aldılar. Evim
de ve hususî olarak ağama, ağabey deyebili-
rim, buna kimse bir şey deyemez, dediler. Ha
kikat te böyledir. Fakat bizim geçen maddedeki 
kastımız ağalığı, efendiliği filen, mutlak olarak 
kaldırmaktır. Bunu yalnız sözle değil, bir ka
nunla, kuvvetle, mücadele ederek kökünden 
atmak, kaldırmak istiyoruz. Tabiatile Dahiliye 
bakanı benim gibi düşünmüyor, demeyeceğim. 
Bunun asla imkânı yoktur. Bu cihetin düzeltil
mesini kendisinden diliyorum. 

51 
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DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ

la) — Bütün unvanlar, unvan olarak kalkmıştır. 
Yoksa manaları lisanımızdan kaldırılmış değil
dir. Maksadım budur. Bunlar badema unvan 
olarak kullanılmayacaktır. Fakat demin dedi
ğim gibi ağabey tabiri hususî işlerde ve meselâ 
çocuğun babasına beybaba demesi gibi, kanunun 
buna bir tesiri yoktur. Maksadımız at alınırken 
bu tabirlerin kullanılmamasıdır. Yoksa bunlar 
lisanımızdan kalkmayacaktır (Doğru sesleri). 

TARIK US (Giresun) — Bundan evvel Yük
sek Meclisin kabul ettiği kanunun son maddesi 
de İcra Vekilleri Heyeti yerine Bakanlar He
yeti tabiri kabul edilmiştir. Şimdiki kanunda 
icra Vekilleri Heyeti tabirini ipka etmeğe lüzum 
var mıdır? Buraya Büyük Meclisin dikkatini 
celbetmek istiyorum. Bundan evvel kabul edi
len tabirin burada da kullanılması lâzım değil 
midir? 

REİS — Efendim, bu tabir umumî ve bundan 
sonra gelecek kanunlara şamil bir şekilde reye 
arzedilmedi. Öyle olsaydı o vakit teşkilâtı esa
siye kanunundaki tabirin de ve bütün kanunlar
daki tabirlerin de tadil edilmesi lâzım gelirdi. Ve 

. . . . > . . . 

resmî bir tabir olurdu (Doğru sesleri). Halbuki 
bu cümlenin kabul edilmesi o kanuna mahsus
tur. Bizim reye koyduğumuz o kanuna mahsus 
ve onunla mukayyettir. Ati için, umum için 
bu tabirin değişmesi teşkilâtı esasiye ve diğer 
kanunlardaki tabirlerin de değişmesini istilzam 
eder. Ama benim reye koyduğum bu değildir. 

RASIH (Antalya) — Efendim bir nokta. Ba
kanlar Heyeti diye bu gün teşkilâtı esasiye ile 
tayin edilmiş bir heyet var mıdır? Böyle bir isim
de bir heyet yoktur. 

REİS — Efendim, o kabul edildi ve izah edil
di. Meclis o cümleyi öyle kabul etti. Fakat 
diğer cümle üzerinde Meclis musir değildir. Ke
lime üzerinde bu günkü halde Meclis musir değil
dir. Fakat paşa kelimesi resmen buraya gelirse 
sileriz. 

Şimdi kanunun heyeti umumiyesini reye ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Bu gün müzakeremiz bitti. Meclis perşembe 
günü saat 15 te toplanacaktır. 

Kapanma saati : 17,35 

. . . < . . . . 

ı 

T. B. M. M. Matbaası 
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Başvekil 
/. İnönü 

Lâk a t) ve unvanların kaldınlması hakk mdaki kanunun esbabı mueibcsi 

Türk inkilâbnıın en açık (Özeli) vasi'ı demokratlık olmasındadır. Demokrasinin temeli ulusal 
üyeler arasında ne kanunda , ne 1 esri Tatla, ne de muamelede İne bir farkı oima .ması di r. Türk ta 
rihinin ilk çağlar ında milletin fertleri arasında İne kir fark yoktu, höze sürünen mevki ve ma
kimi farklar ı herkesin uhdesine verilen vazifelerden ibaretti ki ku vazifelerin rn.uktelif dereceleri 
aras ında 'ehemmiyet i t ibarilc fark olsa da vazifenin şerefi ve vazifeyi gürenin haysiyeti noktasından 
hiç k i r fark yoktu, o devirde İH us adamları yalnız adlar ı ile anılır, adlarının başına hiç kir sıfat 
ve paye eklenmezdi. İft ihar olunan yegâne sıfat Türk u lusundan olmaktı. Bunun en parlak mi
sali At ikilim Romalılara verdiği sade fakat büyük cevaptır. 

Orta. çağda, Devlet, rejimleri değişti, bununla beraber .halkçılık mefhumu da eski saflığını ve 
1 om izi iğin i kaybetti . İnsan la r arasında esasını kâh dinden, kâh hurafelerden, kâh iagallüp, tasal
lut h ı rs lar ından alan farklar hâsıl oldu. Bu suretle mümtaz sınıflar meydana çıktı, h e r bir sı
nıf kendine ve nesline ilâhî, hayalî sıfat lar ve lâkaplar izafesine başladı. Türkler kurunu vıısiaî 
cemiyetlerle temasları sırasında. İni tesirlerden kurt nlamadı. O da sınıflara ayr ı larak millet, içe
risinde kir Hiyeraşi vüende getirdi ve kendisine halktan üs tünlüğünü gösteren fuzulî kir takım. 
lâkaplar ve payeler izafe etti ve ku lâka]) ve payeleri silinmez kir hak gibi taşıdı ve bunlar ı halkı 
ve hakkı ezmek için mütemadiyen kullandı. Vakıa bu gün. Türk înkilâkı ve Cumhuriyeti kanun 
önünde herkesi müsavi yapmıştır , h u gün hiç kir ferdin lakabına ve payesine güvenerek ve sığına
rak biç. kimseden fazla, ve üstün kakla yoktur, yoksa, da eski devirlerden arta, kalan ku lâkaplar 
ve t «.birler kullanılmakla Ulusal üyeler arasında eski smıf ve tefevvuk hat ı ra lar ını uyandırmakta . 
milletin demokratik asîl ruhunu incitmektedir. Dundan başka Türk inkilâkmı nala s göstermekle
dir. İşte bunun içindir ki gidişi güzel isimlerin önüne konulan kâh tevkiri, kâh, tahkiri , kâh is-
tihzayi tazammun eden, efendi, boy, beyefendi, paşa, hazretleri gibi tabirlerin artık Türk camiası 
vasıflarından kaldırılması: içtimaî iukilâbııı za rurret terinden olmuştur. Kanunun birinci maddesi 
bunu teyit için yazılmıştır. 

Dununla, beraber Türk le r hususî muhabere ve muhavere lerde bir k imseye ve cemaate h i t ap 
ederken adın önünde gelmek şarfile erkeğe, ere yani erkişiye bay, kad ına da. kayan diye h i t ap 
edebilirler. Du tâbir ler öz türkçodi r ve Türkler in ilk devir ler inde kullanı lmışt ır . Tefevvuk ve 
imtiyaz ifade etmez. Diğer yabancı memleketlerde kor memleket in kendi dikite adlar ı önünde 
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'kullanılan tab i r le r gibidir. Hususî 'münasebetlerde muhabere ve muhavere lerde söz ve yazı anısın
d a ikullanılması kanuna ve k a m u m ieap eden esasa aykır ı (ılımadığı gabi başka, •memleketlerde 
kul lanı lması umumiyet le müteamel ve mütearef olan adetin yerini de dilimizde tu tmuş tu r . 

Hskidenberi askerlik bir mesleki mahsus telâkki edilmekle beraber son asırda olduğu gabi uzun 
ve mütemadi tahsile, tenli iyeye, gayet müşkül ve »ğır mümareseye tabi değildi. Her hangi bir ira
de veya. karar la hariçten b i r adamın bu meslekin her hangi bir rütbesine alınması caiz görülürdü, 
bundan başka maddeten askerlik meslekine girmesi mümkün olmayan nüfuzluların ta tmini için asker
likte tabiat ile mevzubahsi zarurî olan derecelere muvazi üniformalı sivil rütblcr tesis edilmişti 

Ulema arasında da ortodoks ve katolik ruhanî t eskil fitin dan iktibas edilen payeler ve dereceler 
ihdas edilmişti. 

Türk iye Cumhuriyet i bu rütbe ve payeleri filen o r tadan kaldırmışsa da nihayet bu ilga bir tea
mülden ibaret t i . Kanunî müeyyedesî yoktu . İkinci madde b u n u n için konmuştur . 

Cumhur iye t in teessüsündenberi impara tor luk ta mevcut n işanlardan hiç biri verilmemiş ve hiç bi
limiz ta ra f ından bu nişanların takı ldığı görülmemiştir . Ancak bu da sırf teamüle müstenit t ir . Hal
kımızın gösterdiği bu fazileti kanunen de teyit etmek icap etti. Ancak muharebe meydanlarında. 
kazanılmış veyahut her hangi bir meslek ve sanatta yüksek iktidar göstererek elde edilmiş madalyalar 
bundan hariç olmak icap eder. İstiklâl madalyası ise evleviyelle hariçtir. "Bunun içindir ki, kanu
nun maddelerinde hiç. bahsedilmemiştir. 

Yabancı devletlerin başka yabancı Devlet tebaasına bir çok sebeplerle nişan vermeleri vakidir. 
Cumhuriyet in teessüsündnberi Türkler demokrasiye bağlılıklarından bu nişanları tak m anlakladırlar . 
Kanunun son fıkrası verilen ve badema verilecek olan yabancı Devlet nişanlarının taşınmasını menet
mektedir, 

Hu nişanların takı lması eskiden de Devlet t ara tından ruhsata, tâbi idi. Cumhuriyet idaresi 
şimdiye kadar .-kimseye böyle bir ruhsa t vermemiştir. Ancak bazı ahvalde Devlet Reislerine 
ve Hükümet le r in in Türk le re verecekleri nişanları reddetmek te •mümkün olmayacağından istenir
se bunlar ın bir ha t ı r a olarak kabul edilebileceği, faika t asla, t aş ınmayacağı f ık rada gösteril
miştir . Kanunlar ımızda ve dilimizde büyük inkılâplar yapıl ırken Türk' milletinin ve Devlet inin 
en ço'k ehemmiyet ve kıymet verdiği ve en çok if t ihar ettiği aslkerliık derecelerine ait unvan
larda da. inkılâbın gidişi ile mütenas ip karş ı l ık lar ım ordumuzun ve erkânımızın evrensel ve 
uluslar arası haiz olduğu kudret, ve kıymeti de nazarı i t ibare a la rak bulmak zarur idir . Liva, 
ferik ve müşür rütbelerini ihraz etmiş zevata lisanımızda, derece farkı gözeti ı lmeyerek alelitlâk 
paşa denmesi b i r teamüldür . Hu unvanı taşıyan pek çok sivil hat ta ağa, paşalar olduğu gibi bu unvan 
bazı yabancı memleket lerde gelişi güzel bir çok kimselere veri lmekte ve il t ibasları davet etmek
tedir . Halbuki livalık, feriklik, m ü ş ü ı l ü k her medenî memleket te olduğu gibi bizde de çok yük
sek bilgi ve büyük fedakâr l ık lar la kan ve can pahas ına kazanı lmış mevkilerdir . Hu mevkilere 
sahip olabilmeleri haiz olduklar ı beynelmilel kıymeti ifade edecek bir tabir le anmak, kendileri
ne göstermek, mecbur iyet inde olduğumuz hürmet ve muhabbet in delili ve ifadesi olmalıdır. Bi
naenaleyh iltibasa çok yer veren eski zamanlardan beri ve he" yen le muhtelif manalarda kulla
nılan paşa. tâbiri ar t ık tar ikin sayıfalarına b ı rakı larak bugün Türk iye demokrasisinde kullanıl
maması lâzımı gel ir. l ava , ferik ve müşü r tabi i ler i yabancı olmaktan sarf ınazar bugün bu yüsek rüt
beler sahiplerinin kıymetini beynelmilel bir ölçü ile ifade edilebilecek mahiyet ve manada değil
lerdir. Onun için dünyan ın muhtelif dillerini konuşan ker medenî 'memlekette olduğu gibi liva 
ve feriklere ( Jenera l ) ve müşür! ere (Maraşal) denmesi zarurî görülmüş ve bu zaruret, k a n u n u n 
maddesi le teyi t edilmiştir. Liva vre feriklerin derecelerine ait tâkîr ler le mülâzim, k a y m a k a m ve 
mira lay tâbirlerinin karş ı l ığ ı ise .Âli askerî şûraca tesbit edilerek İcra Vekilleri Heyet ince tasdik 
edilmesi esasının kabul edilmesi maksada, daha muvaf ık görülmüş ve bu cihet; k a n u n d a tasr ih 
edilmiştir. 

(S. No. 12) 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/1137 

Karar No. 10 

26-XI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Efendi, bey, paşa gibi lâkap ve unvanların kal
dırılmasına dair Dahiliy vekilliğince lıazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 25 - XI -1934 tc Yük
sek Reisliğe arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
nın esbabı mucibesile birlikte gönderildiğini bil
diren Başvekâletin 26 - XI -1934 tarih ve 6/3231 
sayılı tezkeresi Encümenimize verilmiş olmakla 
26 - XI -1934 teki toplantımızda okundu ve iş 
konuşuldu. 

Hükümetin bu bapta söylediği sebeplere ta
mamen iştirak eden Encümenimiz kanun lâyiha
sının aynen kabulünü tasvip eylemekle meselenin 
Ulu heyetin yüksek görüşüne sunulmasına karar 

/erildi. Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Da. E. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza 

Antalya 
Rasih 

Aza 
Rize 
Esat 
Aza 

Amasya 
İs. Hakla 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 

Reis V. M. M. Kâ. 
Çanakkale Kütahya 

Şükrü 
Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 
Aza 

Giresun 
Münir Akkaya 

Aza 
Muş 

Memet 
Aza 

Adana 
Ali Münif 

Aza 
Samsun 

Zülfü 
Aza 
Ordu 

Hasan Reşit İsmail Çamaş 
Aza 

Şöbin Karahisar 
Vasfi Raşit Sevig 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Efendi, bey, paşa gibi lâkap ve 'unvan
ların kaldırıldığına dair ka

nım lâyihası 
MADDE 1 — Efendi, bey, Beyefendi, pa

şa, hanım, hanımefendi ve hazretleri gibi lâ-
ıkap ve unvanlar ıkaldırılmıştır. Erkek ve ka
dın vatandaşlar, Ikanunun karşısında ve resmî 
belgelerde yalnız atlarile anılırlar. 

MADDE 2 — Sivil rütbe ve resmî nişanlar 
ve madalyalar kaldırılmıştır ve bu nişan ve 
madalyaların ıkull anılması yasaktır. Harp 
'madalyaları bundan müstesnadır. Türkler ya
bancı Devlet nişanlarını da taşıyamazlar. 

MADDE 3 — Askerî rütbelerden adın ba
şına gelmek üzere nıüşürlere maraşal, (birin
ci ferik, fer iık ve livalara jeııeral denilir. 
Jenerallerin ve amirallerin derecelerini göste
ren unvanlarla diğer askerî rütbelerin karşılık

ları Âli askerî şûra kararı ve 
Heyetinin tasdikile tesibit edilir. 

İcra Vekilleri 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu (kanun nesri tarihinden aııu-

MADDE 5 — Bu ıkanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

25 - XI -1934 
Ad. V. M. M. V. 

Zekâi 
Ha. V. V. Mal. V. 
S. Kaya Fuat 
' Na. V. Ik. V. 

Ali Celâl Bay ar 
G. 1. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis Krkmen 

Bş. V. 
İsmet İnönü 

Da. V. 
S. Kaya 
' Mf. V. 
Ab i din 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

»C*<i 

(S. No. 12) 
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Sıra No 6 
Bolu Mebusu İsmail Hakkı Beyin muhacir ve mültecilerin 
gümrük muafiyeti hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin 

3 üncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
İskân kanunu muvakkat ve Dahiliye encümenleri 

mazbataları (2/108) 

30-IV-1933 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hariçten gelecek muhacirlerin getirecekleri emvalden; gümrük resminden muaf olacak kıs
mın ithalinde aranılacak vesikaların: Türk konsoloslarile veya ecnebi resmî makamlarından 
veya cemaatı islâmiyeden tedarik ederlerken bir çok masraf ihtiyar etmelerini ve muhtelif 
müşkilâtı mucip olduğu muhacirlerin hicret esnasında pasaport aldıkları zaman tâbi tutulduk
ları muamelelerden anlaşılmaktadır. Binaenaleyh bu hususa mütealik gümrük resmi muafiye
tine ait kanunun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında olduğu gibi aşağıda yazıldığı 
şekilde Hududu millimizin serbest gümrük kapılarından girecek muhacirlerden kendi mesu
liyetleri altında şahsen veya müştereken verecekleri beyannamelerin vesika gibi kabul edilmesi 
maslahata uygun ve daha makul olacağından 25-III-1934 tarih ve 2396 numaralı kanunun 
dördüncü maddesinin üçüncü fıkrasının son satırında: tesbit edilecek vesikayı göster
meleri cümlesindan sonra (veya şahsî veya müşterek verecekleri beyannameler vesika gibi 
kabul olunur.) Cümlesinin ilâvesi suretile tadilini teklif ve kabulünü rica ederim efendim. 

Bolu mebusu 
İsmail Hakkı 

BOLU MUKUSU İSMAİL HAKKT REYİN 
TEKLİFİ 

( 25 -III -1934 tarih ve 2396 numaralı kanu
nun dördüncü maddesinin üçüncü fıkrasının son 
satırında: Tesbit edilecek vesikayı göstermeleri 

cümlesinden sonra muhacirlerin şahsan veya müş
tereken verecekleri beyannameler vesika gibi 
kabul olunur). 

İskân kanunu Muvakkat encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
îskân enenmeni ' -̂  ~> • V - 1 i)H'•/ 

Karar No. /> 
Esas No. 3 1<)ti 

Yüksek Reisliğe1 

Muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyeti mebusu İsmail Hakka Bey tarafından verilen 
hakkındaki kanunun dördüncü maddesinin kanun teklifi encümenimizce müzakere edildi: 
üçüncü fıknasmm değiştirilmesine Idatir Bolu Mezkûr kanunun dördüncü maddesinin üçün-
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çü fıkrasına ilâve edilecek kısım hakkındaki Aza Aza Aza Aza 
mütaieaya eııeümenimizce de iştirak «edilerek Kdirue M araş Bolu Kars 
teklif aynen kabul'edilmiş ve havalesi mucibin- Şeref - Kaınk N u.ri î. Ual;L-> Ömer Kâmil
ce Dahiliye encümenine tevdi kılınmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. Aza Aza Aza. Aza 
İs. Miı. Kıı. İteisi M. M. N. Kâtip Zonguldak Bursa (VbHibeıvkel lAfa 

Erzurum .Bursa IBursa h'ifai Uef'il,;, Naci l'.eheji 
Dr. Hakkı Şîvasî h'üstü lîiiştii 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. Ji. M. M. 
-Dahiliye .encümeni ' i /?,'? - A V - 19,'>1 

Karar No. 9 
Esas No. 2/108 

Yüksek Reisliğe 

Bolu mebusu İsmail Hakkı Beyin; muhacir
lerin getirecekleri mallardaki gümrük resmi ara
nılmayacak kısım için Türk konsolosları, ecnebi 
resmjt makaımlajrı veya; islâm cemaatleri tara
fından verilmiş vesikalar istenmesi muhacirlerin 
bir çok masraflara katlanmalarına sebep oldu
ğu cihetle yalnız muhacirler tarafından verile
cek beyaînname ile iktifa olunmasını teminen 
2396 sayılı kanunun dördüncü maddesinin ona* 
göre değiştirilmesini isteyen; takriri encümeni
mize havaPe buyurulmuş olmakla, takrir sahibi
nin ve Gümrükler umum müdürü ÎBeyin de bu
lunduğu 15 - XI - 1934 teki toplantımızda okun
du ve iş konuşuldu. İşbu takririn veril mbsinden 
sonra, çıkaın iskân jkainununun '34 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasında « ISınırlatrda belli kapılar
dan başka yolardan girmeğe mecbur kalmış 
olan muhacirler ve mülteciler getirecekleri mal
lar için bir beyanname verirler. Aksi sabit olun
caya kadar bu beyaînname muafiyet için mute

ber olur. KapılardaiTL gelecek •muhaci;rileriıL ve 
mültecilerin nizg/misiamesinde şekil ve mahiyeti c~ 
ri gösterilecek bir vesika göstermeleri yahut yal
nız veya rtoplu bir beyanname vermeleri kâfi
dir» denmesinle göre muhacir ve mülteciler o 
yekdiğerine 'taınıajmen (muadil kıymette sayılacak 
olan vesika, veya beyanname vermek im'kâ'm 
bahşolunmuş bulunduğundan müzakere mevzuu 
kailmadığına kairar verildi. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis R. V. Al. M. Kfıl ip 
Tekirdağ (Janakkak- Kütahya 

M. Faıjık Şükrü Meme! 
Aza Aza Aza Aza 

A. Karalı işar (Jorııın Ordu Zoıunıhkîk 
İzzet Ulvî t. Kemal İsmail lîifal 

Aza Aza Aza .Aza 
Rize Traıltzotı Bursu Ordu 

'Esal Fatiıı Emin, Fikri Alime/ İhsan. 



Sıra No 7 
Heyeti mahsusaca Devlet hizmet ve müesseselerinde kul-
lanılmamalarma karar verilip kendilerine tebliğ edilmiyenler 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Millî Müdafaa ve Adliye 

encümenleri mazbataları ( l / l 133) 

/. c. 
Başvekâlet 15-X/- / 934 

Kararlar M iidürlüğii 
Sayı: 0/3175 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

î it yeti ınahsusaca Devlet hizmet ve nuusseselerinde kullanılmamalarına karar verilip ken
dilerine tebliğ edilnıeyenh r hakkında hazırlanıp Bakanlar Heyetince 13-XI-i934 günleme-
cinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nmcibesile birlikte 
Vüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Rsbabı mucibe, lâyihası 

l Tl usul. savaştan ayrı kalan gelmiyen asker mensupları ile mütareke sırasında, bu savaş aleyhinde 
bir lakım hareketleri görülen mülkiye m em ur] arı hakkında. 347 ve 854 sayılı kanunlara göre teşkil 
edilen heyeti malısusalarca verilen kararlardaki haksizi ilki arı düzeltme nıüracaalleri üzerine yapılan 
2515 sayılı kanun ile bir Âli karar heyeti kurulmuştu. 

Bu heyetin bitiremediği bazı işler hakkında dr, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir takını iti
razlar toplandı. 

Cumhuriyetin 10 ncu yıl dönümü münasebetile neşredilen al kanununun bir maddesine konan hü
küm ile Âli. karar heyetinin tetkikini bitiremediği evrakın Şûrayı devlet Mülkiye dairesince tetkiki 
kabul olunmuş ve bir kısmı da böylece bitirilmişti. 

Haklarında Heyeti mahsusalarca .karar verildiği halde ıbu kararlar kendilerine tebliğ olunmadı
ğından haber alamayarak Âli karar heyetine itiraz haklarını kullanamadıkların bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu hal, Heyeti mahsusaların, teşkiline dair olan kanunların güttüğü maksat içinde bir kısım yurt-
daşhırnı haklarım aramalarına mâni olmuştur. 

Bu lâyiha, zikredilen bu hakları yerine gel irmek için ıhazırlanmıştır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dalı ili]/e encümeni 21 - XI - 193-1 

Karar No. 8 
Esas No. 1/1130 

Yüksek Reisliğe 

Heyeti mahsusaca Devlet hizmet ve nüiessesele- i'ade etmeleri muvafık görülm>e<miş o lduğundan 
r inde kullamlma.malarrna karar verilip kendileri- kanun lâyihasının o yolda yazılarak l 'lu heyete 
ne bu ka ra r tebliğ edilmeyenler hakkında hazır- sunu lmasma ha ra verildi. 
lan ıp Bakan la r Heyetin-ee 18 - XI - 1934 gün- Yüksek Reisliğe arzolunur. 
1 emecimle Yüksek Meclise sunulması karar laş
t ı r ı lan k a n u n lâyihasının esbabı mucibesilc bir
likte gönderildiğini ibikli ren 15 - XI - 1934 ta
rih ve 3175 saydı Başvekâle t tezkeresi birleşik-
1 e file ıberaiber encümenimize verihniş olmakla 
19 - X I -1934 de 'ki toplant ımızda oikundu ve iş 
hakk ında konuşuldu . 

Hükümetçe gösterilen esbabı mucibeye işti-
i'aık eden encümenimiz k a n u n lâyihasını esas 
itİbarile kabule değer görmüştür . Ancak karar 
tarihinden sonra da memleket, haricinde yaşamak
ta devam etmiş bulunanlar ın bu kanundan isti-

Mülî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafcm encümeni 22 -XI- 1931 

Kmiar No. 7 
Esas No. 1/1130 

Yüksek Reisliğe 

Heyet i mahsuısaca Devlet hizmet ve müessese- bu hamından istifade etmemeleri hakkındaki kay-
lerinde kullanılmamalarına karar verilip kendile- di de muvafık olduğundan işbu kanunun kabulü-
rine tebliğ edilmeyenler hakkındaki kanun lâyi- ne ka ra r verilmiştir Adliye encümenine veril-
hasının ve esbabı mucibesnnin gönderildiğine dair m ek: üzere Yüksek Iveisliğe sunulmuştur . 
olup Dahiliye encümeni mazbatasile encümenimi- j \ i . M M. Reisi M. M. Kât ip 
ze verilen Başvekâletin 15 - X I - 1934 tarih ve (iiresun Uiyarbekir ( iümüşane 
6/3175 numaral ı tezkeresi encümen im izce okuna- Kâzım Kâzım Hevkel, 
rak görüşü ldü : Elâziz Klâziz Kar s 

Hükümet in es'babr mueibesile Dahiliye encü- Fuat Ziıja Alım\el tiaffel Mnltilliıi\ 
meni mazbatası çok yerinde görülmüş ve Dahi- Kastamonu Malatya. İstanbul 

Da. b). Reisi 
Tekirdağ 

Kâ. 
Kütahya. 
Meme t 

Aza 
Amasya 

Esat 
Aza. 

Ordu 
İsmail 

Reis V. 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Malatya 
Muttaüp 

Aza 
Anta lya 

Basili, 
Aza. 

Zonguldak 
Rifat 

M. M. 
Çanakkale 

tiiiltrü 
Aza 

Çorum 
/. Kemal 

Aza, 
Muş 

Hasan Reşit 
Aza 

Trabzon 
Falın 

Üye encümeninin memleket haricimle katanların A. Rıza M. Nedim Ali Sadetti 

(S. No. 7) 



Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye c ne ilin eni 
Karar No. 6 
Esas No. 1/1130 

24 - XI -11)M 

Yüksek Reisliğe 

Heyet i iinahsusalarea Devlet hizmet ve mü
esseselerinde kul lanıkı ıamalar ına ka ra r verilip 
kendi ler ine tebliğ edilmeyenler hakkında ha
zır lanan ve Bakanlar Heyetince Yüksek Meclise 
Başvekilin 1 5 - X I - 19:54 tar ih ve G/3175 sayı
lı yazısı ile sunulan kanun lâyihası eneümeni-
mize havale edilmekle, Dahiliye ve Millî Mü
dafaa encümenler inin ımazbatalarile birlikte -oku
na rak görüşü ldü : 

Lâyihanın hazırlaııınıası sebebi hakkında Hü
kümet in ileri sü rdüğü -düşünceler yüksek adalet 
••bakımından yer inde ıbir teklif o lduğunu »ören 
e ne ümeuiııniz lâyihayı d iğer encümenler gibi 
kabule değer bulmuştur . Encünıeniınıiz, kanu
nun adı ile birinci maddesinde teklifteki esas
lardan aykır ı 'olmayan ve sebepleri aşağıda kı
saca gösterilen bazı değişikl ik yapmışt ır . 

Bun la r d a : 
A - Heyet i nıahsusaların kurulmasına da i r 

olan ve maddede s a v d a n yazılı bulunan ka
nunla ra göre ibu heyetlerce aleyhlerinde ka ra r 
veril ipte bu k a r a r l a r kendi le r ine tebliğ edilme
yenler için hu kanun la itiraz hakkı verilmek
tedir . Bu salâhiyeti ifade eden kanun ibare
si nd ek i (Tebliğ) sözü en geniş tarzda usulü ka
idelere göre anlaşıkmasî -maksattan uzaktır . 
Asıl maksa t , heyeti iinahsusalarea verilen ka
r a r d a n alâkalının b i r suretle haber a İmanı iş 
olmasıdır . Yoksa adlî tebligat hakkındaki usulü 
meras ime (benzetilmemiş olsa hile hakkındaki 
k a r a r ı öğrenerek evvelce Ali k a r a r heyetine 
müracaa t l a i t irazda bulunmuş olanların bu ka

nunla yeni bir müracaa t t a bulunmalar ı münıkün 
olmadığından t a tb ika t t a ayıklık ve kolaylık 
temini için i t i razda bulunabilecekler için (Âli 
ka ra r heyetine müracaa t edemeyenler) kaydi-
nin açrkça yazılması, 

B - 1289 sayılı k a n u n d a , i t iraz salâhiyeti , 
a leyhlerinde k a r a r veri lenlerin mirasçı lar ı için 
de kabul edildiğinden ve ıbuuıın da aile şeref 
ve haysiyetini k o r u m a k bakımımdan faideli 
ve adalete dayan ı r bir b ü k ü m olmasından bu 
kanun la da mirasçı lar için bir i t iraz salâhiye
t inin kabu lü münas ip olacağı düşünülerek mad
deye hüküm konması , 

C - Dahiliye encümenince konan ve pek ye
rinde olan madden in son f ıkrasına yukar ık i fık
ra ile denk olmak için nıirasçı kayd in in de ilâ
ve olunmasından ibaret t i r . 

Bıı değişikliklerle lâyihanın, acele -olarak 
görüşülüp kabu l buyuru lmas ın ın B ü y ü k Mec
lisin lTımıımı heyet ine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmasına encümen kilizce, söz bir
liği ile k a r a r verilmiştir. 

Ad. K. Rs. M. M. Kâ t ip 
(Jorunı Kocaeli Trabzon 

Salâhattin Raif 
Aza Aza Aza 

Anta lya (Janakkale Kocaeli 
Haydar Osman Niyazi Raytp 
Aza Aza Aza Aza 

Erzincan Balıkesir 
Naman A. Terfih Abdülhak Vasıf 

(S. No. 7) 
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JLÜKÜMTCTI.N TUK l/İKİ 

Jlülfeti malısusaea Devlet hizmet ve miu ssese-
I e rinde kullamlmamalarına harar verilip heıı-

düerine tebliğ edilmeyenler hakkında hanun. 
lâyihası 

MADDE 1 — 347 ve 854 numaralı kanunlara 
göre heyeti mahsusaca cezalandırılanlardan hak
larındaki kararlar kendilerine tebliğ olunma
yanlar bu kanunun hükmü yürümeğe başladığı 
tarihten itibaren altı ay içinde Şûrayi devlete 
yazı ile müracaatle itirazda bulunabilirler. 

Bu yolda yapılacak itirazlar Şûrayi devlet 
Mülkiye dairesince ayni tarihten itibaren en 
çok bir yıl içinde ve 2515 sayılı kanuna göre 
tetkik edilerek karara bağlanır. Bu kararlar 
katidir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Bakanlar Heyeti memurdur. 
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IIeifeti mhlıs-ıısa hırca Devlet hizmet ve neni .s.s<-sete
rinde, l;ullanıl,m,a.nualıuriiia, karur verili}) işba ka

rar I, cııdi! erine tebliğ edilme itenler İmi; kında 
hancın, lâifilıa.sı 

MADDE 1 — 347 ve 854 sayılı kanunlara gö
re Heyeti mahsusalarca aleyhlerinde karar veri
lenlerden haklarındaki kararlar kendilerine teb
liğ olunmayanlar bu kanunun hükmü yürüme
ğe başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Şû
rayi Devlete yazı ile müracaatla itirazda bulu
nabilirler. 

Bu yolda yapılacak itirazlar Şûrayi devlet Mül
kiye dairesince ayni tarihten itibaren en çok bir 
yıl içinde ve 1289 sayılı kanuna göre tetkik edile
rek karara bağlanır. Bu kararlar katidir. 

Ancak haklarındaki karar tarihindenberi 
memleket haricinde yaşamakta olanlar birinci 
fıkradaki müsaadeden istifade edemezler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Bakanlar Heyeti memurdur. 

(8. No. 7) 
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Ilı İleli mahsusalarca ahalilerine. r< rilip Lenıh-
ierhıe lehli// ohııımatıau hararlara harsı alâh'a-

lılarvn itiraz edebilmeleri lıahk-tvda Lıeıeıeıı 
lâyihası 

MADDE 1 — 347 ve 854 sayılı kanunlara 
göre heyeti mahsusalarca aleyhlerinde karar 
verilenlerden bu karar kendilerine tebliğ olun
mamasından dolay Âli karar heyetine müracaat 
edemeyenlerle bunlardan ölmüş olanların mi
rasçıları bu kanunun hükmü yürümeğe başladığı 
günlemecinden itibaren altı ay içinde Şûrayi 
devlete yazı ile müracaat ederek itirazda bulu
nabilirler. 

Bu yolda yapılacak itirazlar Şûrayi devlet 
Mülkiye dairesince ayni günlemecten itibaren en 
çok bir yıl içinde 1289 sayılı kanuna göre tet
kik edilerek karara bağlanır, Bu kararlar ka
tidir. 

Şu kadar ki, bu kabîl kimselerden hakların
daki karar günlemecindenberi Ulusal sınırlar di- i 
şında yaşamakta olanlarla bu gibilerden Ölen
lerin mirasçıları birinci fıkrada yazılı itiraz hak
larını kullanamazlar, ! 

i 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi gibi 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi gibi — 

(S. No. 7) 




