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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Memurin kanununa ail bir lâyiha ile bir tezkerenin 
muvakkat bir encümende tetkik ve müzakeresi onan
dıktan sonra, 

Havaî seyrüsefere mahsus beynelmilel mukavele
ye işt irakimize, 

Anadolu ajansı ile taahhüt icrası için Hariciye ve
kiline salâhiyet verilmesine, 

Askerî memnu mın taka la rda yapılan ist imlâk be
dellerinin tesviyesi hakkındaki kanuna bir madde ek

lenmesine dair kanunlar ikinci defa olarak müzakere 
ve onandılar . 

Kütahya mebusu merhum Rasimin oklunun tah
sil ücreti hakkındaki lâyihanın birinci müzakeresi ya
pıldıktan sonra pazartesi günü toplanılmak üzere in
ikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kât ib 
Refet Mersin llize 

Haindi Ali 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Adliye harç tarifesi kanununda derişikl ik ya

pılmasına dair kanun lâyihası (1/1157) ( A d l i y e ve 
Bütçe encümenlerine ) 

2 — Bazı dairelerin 19,'U yılı bütçelerinde 1 54:5 500 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/1158) ( B ü t ç e encümen ine ) 

3 — Dang hastalığına, karşı memleketleri karşı
lıklı korumak için yapılan 25 temmuz 1934 tarihli 
beynelmilel mukavelenin tasdiki hakkında kanun lâyi
hası (1/1156) ( H a r i c i y e ve Sıhhat ve içtimaî muave
net encümenlerine ) 

1 -— Maarif vekilliği 1934 yılı bütçesinde 3 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/1159) ( B ü t ç e encümen ine ) 

5 — Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde müna
kale yapılması ve düyunu umumiye bütçesine tahsi
sat konulması hakkında kanun lâyihası (1 /1 4 6 0 ) 
( Bütçe encümenine ) z 

6 — Millî Müdafaa vekilliği 1934 yılı bütçesine 
2 500 000 liralık tahsisat konulmasına dair kanun 
lâyihası (1/1161) ( B ü t ç e encümen ine ) 

Tezkereler 
7 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 65 nci 

maddesi hükmünün noterlerin vazifesine nihayet ver

me işinde de cari olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (:$ 547) ( Adliye ve Maliye en
cümenlerine ) 

8 — Borçlu memur ve müstahdemlerin maaş veya 
ücretlerinin haczi için icra ve iflâs kanununun .'555 
nci maddesine güre yapılacak tebligatın hangi ma
kamlara yanılacağının tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3 548) ( A d l i y e encümen ine ) 

9 — Tokadın Mesudiye kazası merkez karakol 
efradından Bursalı Ahmedoğlu Rainizin ölüm cezasına 
çarpıl ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (1/546) 
( Adliye encümenine ) 

Mazba ta la r 
10 Ankara şehri otomatik telefon kanununun 

7 nci maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbata lar ı 
(7/1091) ( R u z n a m e y c ) 

11 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 36 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/1135) 
( Ru /nameye ) 

12 — Bazı kisvelerin giyilemiyeceğine dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1138) 
( Kil /nameye ) 

B Î R İ N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15,50 

BAŞKAN — General K. Özalp 

KÂTİPLER: Hamdi (Mersin), Haydar Rüştü (Denizli), 

BAŞKAN — Meclis toplanmıştır. Ruzname- i kişi seçilerek bu kanunu müzakere edeceklerdir, 
ye geçmeden evvel bazı kanun lâyihalarını tet
kik için bir kaç muhtelit encümen teşkili iktiza 
ediyor. Evvelâ bu hususta karar lâzımdır. 

Vilâyetler hususî idareleri kanunu lâyihası; 
Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maarif, Nafıa, Sıh

hat ve içtimaî muavenet encümenlerinden üçer 

HASAN FEHMİ (Gümüşane) — Bu kanun 
neye dairdir, anlayamadık. 

BAŞKAN — Vilâyetler hususî idareleri ka
nun lâyihası. 

SÜLEYMAN SIRRI Öztürk (Yozgat) — Ri
yasetten g'elen tezkere üzerine Bütçe encümeni 

74 



î : 11 3-12-1934 C : 1 
azalarını ayırdı, fakat davet edilmediği için 
toplanmadı. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyeden karar al
mak lâzımdır. 

Teklifi onay bulanlar ... Bulmayanlar ... 
Onay bulmuştur. 

Orman kanunu lâyihası Muvakkat encümeni: 
Adliye, Dahiliye Maliye encümenlerinden be
şer zat teklif ediliyor. Teklifi onay bulanlar ... 
Bulmayanlar ... Onay bulmuştur. 

Onayı kabul yerine kullanıyorum, henüz 
mecburî bir vaziyet ve Meclisin esaslı bir karan 

yoktur. 
İskân kanunu Muvakat encümeni: Adliye, 

Bütçe, Dahiliye, Hariciye, İktisat, Millî Müda
faa, Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Zi
raat encümenlerinden; yalnız Adliyeden iki, di
ğer encümenlerden üçer zat teklif ediliyor. Tek
lifi onay bulanlar ... Bulmayanlar ... Onay bul
muştur. 

Belediye kanunu Muvakkat encümeni: Bu 
da buna taallûku olan encümenlerden ikişer zat-
ten teşekkül edecektir. Teklifi onay bulanlar ... 
Bulmayanlar ... Onay bulmuştur. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Gizli nüfusların, sayımı h)ıJ,-kıibdj(tJ;i ka
nun, müddetinin uzadıhnasıny, dair Uımun lâyihası 
re Dalıiliye encümeni mazbatası j l | 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Baylar, gizli nüfusun yazılması için bir 
kanunumuz vardı. İki defa müzakere edildi. 
İşlerim dolayısile Büyük Mecliste bulunamadım. 
İtizar ederim. Arkadaşlardan bazıları kıymetli 
mütalealanda bulunmuşlar. Gazetelerde hulâsa
larını okudum. Zabıtlar daha neşredilmediği 
için tamamile fikirlerini kavrayamadım. 

Müsaade buyurursanız, arkadaşlarımın müta-
lealarile birlikte tekrar Dahiliye encümenine ia
de edilsin. Orada bir daha müzakere edilerek 
huzurunuza gelsin (Onay sesleri). 

DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakka
le) — Encümen de istiyor. 

BAŞKAN — O halde reye koymağa hacet 
yoktur. Encümene veriyoruz. 

Ruznamede mevcut olan diğer maddeler 2 ta
rihinde tevzi edilmiştir. Henüz müzakere için 
muayyen müddeti geçmemiştir. Yalnız bu gün 
gelen bir kanım hakkında Dahiliye vekilinin 
mülâhazası vardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Baylar, büyük inkılâbımızın temellerin
den biri de lâik olmaktır. Lâik olmak demek 
Devlet işlerinde ve ulus işlerinde dinî tesiratı 
kaldırmak demektir. Biz Cumhuriyetin kuruldu
ğu günden beri buna dair ehemmiyetli kanunlar 
yaptık, kararlar verdik. Hilâfetin ilgası, mah
kemelerin birleştirilmesi, seriye mahkemelerinin 
kaldırılması, tevhidi tedrisat, medreselerin kal
dırılması, tarikatların ilgası, kanunu medenî ve 
buna müteferri bir çok kanunlarımız vardır. 
Fakat tatbikatta görüyoruz ki ve bilhassa Bü
yük Meclisin bize verdiği direktiflerden anlıvo-
ruz ki bunlardan bazılarının zamanı gelmiştir. 
Büyük arzunuzu yerine getirmek için bu gün 
birisini daha huzurunuza takdim ediyorum. 

Bu kanunun diğerlerine takdimen ve terci-

1| .// numaralı basmayuzı zaptın sonundadır. 

han müstaceliyetle müzakeresini kabul buyurur
sanız şimdi o kanunun konuşmasını yapabiliriz 
(Onay sesleri). 

2 — Ihızı kisvelerin (/edilmeyeceğine duir ka
nun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası [1 | 

BAŞKAN — Önce kanun bir defa baştan so
nuna kadar okunsun. Ondan sonra Dahiliye ve
kilinin bu gün müstaceliyetle ve tercihan müza
keresi teklifini reyinize koyacağım. Onayladı
ğınız takdirde müzakeresine başlayacağız, 

(Kanunun maddeleri okundu) 
BAŞKAN — Türe budur. Dahiliye vekilinin 

teklifi veçhile bu kanunun bu gün müstacelen 
ve tercihan müzakeresini onay bulanlar ellerini 
kaldırsın ... Bulmayanlar ... Kanun tercihan ve 
müstacelen müzakere edilecektir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var-
mı? 

HAKKI KILIÇ (Muş) — Baylar, bu gün 
yüksek huzurunuza getirilen kanun, hurafelere 
ve harafecileri temsil edenlere dair bir kanun
dur. Vakıa onlar, çoktan mezara girmişlerdir. 
Bu kanun onların üzerine taştan bir baskı va
zifesini görecek, onların hurafelerinin sızması
na mâni teşkil edecek; artık bu hurafeleri biz 
de, çocuklarımız da görmeyeceğizdir. (Okay 
sesleri). Baylar; bu kanun, büyük inkilâbımızın 
yarattığı kanunların en mübareklerindendir. 

Gönül arzu ederdi ki bu kanun, şapka ka-
nunile beraber gelsin. Fakat İç bakanı arkadaşı
mızın dediği gibi belki zamanı gelmemişti. 
Geç oldu, nihayet; oldu. Bütün hür fikirleri 
sevindirdi. Memlekette zaten fikir hürriyeti 
tamamen yayılmıştı. İslâmiyetin ruhunda bir 
kere teşkilât yoktur. Namaz meselesi var, imam 
vardır. Hususî bir sarık ve cübbe, kı
yafet yoktur. Faziletkâr ve bilgin bir 
kimse, mihraba geçer, halka namaz kıldırır. Bu 
gün de vicdanını bir ibadetle tatmin etmek iste
yenler , istediği mabede gider. 

1] 22 sayılı basmayazı zaptın son undadır 
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İslâmlıkta aslolan budur. Binaenaleyh, res

mî bir şekilde imam tanımamakta çok haklıyız. 
Ancak, bu kanun gelirken isterdim ki, bir mad
de daha ilâve edilsin. O da hiç bir yerde artık 
manası kalmamış olan müftilerdir. Müftülük 
bu gün halk nazarında çok hakir görülen bir 
vazifedir. Çok defa kulağımla işittim. Hadi 
müfti sen de, müftüoğlu diyorlar. Bu kadar 
düşmüş bir adı kullanmakta bir mâna yoktur. 
Müftülerden bahsederken fetvaları da hatıra 
getirmeği lüzumlu buluyorum. Fetvaların bu 
aziz yurtta yaptığı cinayetlerin hepsini saysam 
saatlerce sizi yorarım. Fakat burada kültüre 
taallûk eden yalnız birini söyleyeceğim. O da 
İbrahim Müteferrikanın Üçüncü Ahmed zama
nında memlekete soktuğu matbaacılığı, Fetvacı 
Ahmed namında birinin bir fetva ile ortadan 
kaldırmasıdır. Bu yüzden kültürümüz iki bu
çuk asır geri kaldı (Yalnız o kadar mı? sesleri). 

Diğer hususlarda sizin hür fikirlerinize, ge
niş düşüncelerinize iştirak ederim. Fakat bu 
hususta bana yarıgar olun, artık gelecek nesil
ler ve gelecek nesiller bunlarla uğraşmasın; on
lara yalnız kültür sahalarını bırakalım. Bir 
kaç gün sonra intihabatın yenilenmesi için 
tabiî dağılacağız. Ayrılırken en son işlerimizden 
birisi de bu olsun. Müftü ve fetva, mademki 
lüzum yoktur, artık ortadan kalksın (Okay 
sesleri). 

Son bir ricam da bu kanunun bir an evvel 
kabul edilmesidir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Baylar, bu kanunu icab ettiren sebebin 
aslı, mahiyeti inkılâbın emrettiği bir zarurettir. 
Türkiye Cumhuriyetinin hatta Türkiye Devleti
nin bakasile alâkadar bir nizamı amme mesele
sidir. 

Lâik Devlet, bu zaruretleri gözetirken şu 
veya bu dinin ahkâmile alâkadar olmaz (Okay 
sesleri). Bu kararları verdiren sebepler doğru
dan doğruya milletin menfaatinin icab ettirdiği 
maddî ve gerçek sebeplerdir. Şu dinde bu kıya
fet vardır, bu dinde şu kıyafet vardır. Hakika
ten lâik olan Hükümetimizin aklından böyle 
bir endişe geçmemiştir. Bu yürüyen ve yürüme
si lâzımgelen canlı inkılâbımızın eseridir. tnkı-
lâb yapıldığı zaman onun gösterdiği zaruretler 
takib edilmez ve inkişafna yardım edilmezse o 
inkrlâb geri kalır, hatta geriye döner. İnkr-
lâb geriye döndüğü vakit, bu Türk camiasının 
nasıl bir akibete dücar olacağını tahmin etmek 
gayet kolaydır. İnkılâbın emirlerini yapmamak 
irticaa hizmet etmek, mürteci olmak demektir; 
İmparatorluğun kendi elile bu millete hazırla
dığı akıbetleri tekrar hazırlamak demektir. Bi
zim içimizden asla böyle bir adam çıkmayacak
tır (Okay sesleri, şiddetli alkışlar). 

Bu kanun şu veyahut bu ferde şu veyahut 
bu teşekküle karşı alınmış bir tedbir değil
dir. Umumidir ve zamanm, inkılâbın icab et

tirdiği bir zarurettir. Yani bu tedbir bu gün 
alınmazsa memleketin asayişi, akibeti vahim 
neticelere uğrar. Onun için bu gün bu kanunu al
mak lâzımgelmiştir. Onun için Meclisi Âliniz
den bunun müstacelen müzakeresi rica edil
miştir (Bravo sesleri). Kanunun birinci madde
si budur. İkinci maddesi ondan daha mühim 
ve memleketin nizamı ammesi ile alâkadar 
olan bir maddedir. Memleketimizde halkımızın 
ve milletimizin gerek lâik ruhunu, gerek 
millici ruhunu, istiklâl aşkını rencide etmeye
cek esbabı mucibeyi hazırlamak lâzımdır. 
Memleket bir gün fena vaziyetlerde kalıp ta 
Devlet ve Hükümetinizi müşkül vaziyette bı
rakmamak için bu lâzımdır. Hükümet etmek 
demek atiyi görmek ve icabını yapmak demek
tir. İtimadınıza mazhar olan Hükümetiniz bu
nu yapmadığı gün itimadınızı kaybetmiş de
mektir. Onun içindir ki memleketin duçar ola
bileceği bütün akıbetleri nazarı dikkate alarak 
bu birinci ve ikinci maddeleri huzuru âlinize 
takdim ettik. Bunun haricinde olan mesail bu 
günkü mevzuumuzun tamamen dışındadır. Eğer 
inkılâp bunu da icap ettirirse Hükümetiniz 
onda memleketin menafimi görürse hu
zurunuza böyle bir kanun derhal getirir. Ri
cam kanunun çerçevesi dahilinde kalarak ve 
bu kanunun icab ettirdiği esaslar dahilinde mü
zakerede bulunarak hükmünüzü vermenizdir. 
Hükümetin vazifesi Hükmünüzü yerine getir
mektir. 

TURGUT (Manisa) — Arkadaşlar, inkılâb 
umdelerimizin en kuvvetlilerinden biri olan 
lâikliğin memlekette tatbikat sahasında en 
esaslı ve en itinalı bir surette takibine ve de
vamına yegâne kuvvet olacak olan bu kanunu 
Hükümetinizin teklifinden dolayı tebrik ve te
şekkürden başka bir diyeceğimiz yoktur. An
cak benden evvel söz alan bir arkadaşımın de
diği gibi bu kanun biraz geç kalmıştır. Bir 
de bu kanunda muvakkat bir madde vardır. 
Bu muvakkat maddenin kalkmasını ve doğru
dan doğruya kanunun olduğu gibi derhal tatbi
katına geçilmesini arkadaşlardan rica edeceğim. 
Hükümetten bilhassa bu maddenin geri almma-
sını rica ederim. Sözüm bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Daha başka söz isteyen arka
daşlarımız vardır. Bir de müzakerenin kifaye
ti hakkında takrir vardır. Evvelâ kifayet tak
ririni reye arzedeceğim. Kabul edilmezse o va
kit söz vereceğim. 

İBRAHİM (İsparta) — Kifayet aleyhinde 
söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM (İsparta) — Cumhuriyet inkılâ

bımızın mana ve mefhumunu, Kılıcoğlu Hakkı-
dan dinlersek, hepimiz cayır cayır yanarız. 
Amma Devletimizin samimî ve yüksek ricali
nin ağzından dinlediğimizde - ki bunda Şükrü 
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Kaya da dahildir - o vakit ellerimizi değil, bü- I 
tün canımızı veririz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Evet nazariye ister ki, bir Devlet kurul
duğu vakit, bir sistem tutulduğu vakit, onun 
bütün icabatı hatta akıbeti de gözetilerek bir
den tam ve mütekâmil kanunlara ve kararlara 
raptedilsin, fakat Devlet her gün yaşayan bir 
uzviyettir. Her gün ayrı ayrı ihtiyaçları olan bir 
uzviyettir. Eğer bunda gecikilmiş ise ihmalden 
dolayı değil, vaktin gelmemiş olmasındandır 
(Çok güzel sesleri, alkışlar). Hükümetin bazı 
amme hizmetlerine taallûk etmek itibariîe aldı
ğı salâhiyet çok cüzî bir şeydir ve bu salâhi
yetin arkasında da büyük bir mesuliyet var
dır. Eğer Hükümetlere tatbik edecekleri bü
yük işler için bazı salâhiyetler verilmezse, 
vazifesini tamamile yapabilmesi çok müşkül olur. 
Ricam şudur ki, bu kanunda gerek müddet ve 
gerek ufak bir salâhiyet için Hükümetin iste
diğini ne bu Hükümetten ve ne de başka Hükü
metten lütfen deriğ buyurmayınız. Büyük ar
zularınızın tam husulü için bu lâzımdır. 

Lâiklik hakkında söylenilen iki arkadaş ara
sında geçen bahse gelince: Her halde lâiklik 
ve inkılâba merbutiyetin hassasiyetinin yüksek 
bağlılığından ileri gelmiştir. Ben de arkadaş
ları olmak itibariîe bundan sevindiğimi arzet-
mek isterim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini onay 
bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Maddelere geçil
miştir. 

Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanım 

MADDE 1 •— Her hangi din ve mezhebe 
mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve 
ayinler haricinde ruhanî kisve taşımaları ya
saktır. 

Hükümet, her din ve mezhepten münasip gö
receği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin hari
cinde dahi ruhanî kıyafetini taşıyabilmek için 
muvakkat müsaadeler verebilir. Bir müsaade 
müddetinin hitamında onun ayni ruhanî hakkın
da yenilenmesi veya bir başka ruhaniye veril
mesi caizdir. 

GENERAL KÂZIM SEBÜKTEKİN (Diyar-
bekir) — İzah etsinler, anlayamadım. 

RAGIB (Zonguldak) — İstisnanın lüzumu 
nedir; anlamak istiyorum? 

BAŞKAN — Bazı arkadaşlar izahat istiyor
lar. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ-
la) — Madde gayet sarihtir, vazıhtır. Müsa
adenizle bendeniz de bir defa okuyayım: (Her 
hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsun
lar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ru
hanî kisve taşımaları yasaktır (Gl-üzel sesleri). 

LÛTFİ MÜFİT (Kırşehir) — İkinci fıkra.. ı 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Hükümet, din ve mezhepten münasip gö
receği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin hari
cinde dahi ruhanî kıyafetini taşıyabilmek için 
muvakkat müsaadeler verebilir. 

ARUKOĞLU DAMAR (Adana) — Buna ne 
lüzum var? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Dö-
nelerek) — Bu müsaade müddetinin onu ayni 
ruhanî hakkında yenilemek veya bir başka ruha
niye verilmesi caizdir. 

Zannediyorum ki madde çok sarih ve açık
tır. Hükümet kendisine böyle bir salâhiyet al
mak istiyor. Demin arzettiğim gibi bunu ve
rirseniz kanunların tatbikında vüsat vermiş 
olursunuz. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Mabet 
ve ayinlerden bahsediliyor. 

Her gün bizim bilmediğimiz, onlarca ayin 
telâkki edilebilecek bir hâdise çıkarabilirler. 
Bunu ne ile tesbit edeceğiz? 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
Her dinde ayinler sabit şeylerdir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Her dinin kavaidi esasiyesi herkesin ma
lumudur. Dinler işlerini bitirmiş vazifeleri tü
kenmiş yeniden uzviyet ve hayatiyet bulamayan 
müesseselerdir (Okay sesleri, alkışlar). 

Binaenaleyh, şimdiye kadar meri ayini tes
bit etmek gayet kolaydır. Zaten din kitapla
rında da yazılıdır. Bu kitaplar bir sır değil
dir, ve kimsenin de inhisarında değildir (Tasvip 
sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Birinci maddeyi onay bulan
lar... Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Türkiyede kanuna tevfikan 
teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve spor
culuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gi
bi heyetler ve mekteplere mahsus kıyafet alâ
met ve levazım taşımak istedikleri zaman yal
nız nizamname veya talimatname ile muayyen 
tiplere uygun kıyafet, alâmet ve levazım taşı
yabilirler. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Türkiyede bulunan Türklerin 
ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, 
askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli 
kıyafet ve alâmetlerini ve levazımını taşımaları 
yasaktır. 

HACİM MUHİTTİN ( Giresun ) — Bisim 
memlekette yabancı memleketlere aid bazı ro
zetler taşınıyor. Bu maddede onlar da var mı
dır? 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA — Var. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Onay 

bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 
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MADDE 4 — Ecnebi teşekkül mensuplarının 

kendi kıyafet, alâmet ve levazımları ile Türki-
yeyi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyetince 
tayin olunacak mercilerin müsaadesine tâbidir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 5 — Türkiye Devleti nezdinde me
mur bulunanların kıyafetleri beynelmilel meri 
âdetlere tâbidir. 

Müsaadei mahsusa ile g-elen yabancı memle
ketler kara, deniz, hava kuvvetlerine mensub 
kimselerin resmî üniformalarını nerelerde ve ne 
zaman taşıyabilecekleri İcra Vekilleri Heyeti 
kararile tayin olunur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Onay bulma
yanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir bir nizamname yapılır. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayanlar... 

Onay bulunmuştur. 

MADDE 7 — Birinci maddenin hükümleri 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay 
sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun 
neşri tarihinden itibaren meridir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Onay bulma
yanlar... Onay bulunmuştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kanunun heyeti umumiyesini onay 
bulanlar... Bulmayanlar... İttifakla onay bulun
muştur. 

Bu gün müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Meclis çarşamba günü saat 15 te top
lanacaktır. 

Kapanma saati : 16,25 

T. B. M, M. Matbaası 



Sıra No n 
Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanunun müddetinin uzatıl

masına dair kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (l/l 129 ) 

T. C. 
Başvekâlet 3-XI-'934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3177 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Oizli nüfusların yazımı hakkındaki kanun müddetinin uzatılmasına dair Dahiliye Bakanlı

ğınca hazırlanan ve Bakanlar Heyetince l 4-XI- 1934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun layihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Mucip sebepler 

2576 sayılı gizli nüfusların yazraıı hakkındaki 'kanun 1 eylül 1934 tarihinde .bütün belediye
lere ve muhtarlara tebliğ edilmiş olduğundan 15 birinci teşrin 1934 tarihine ikadar gizli do
ğum, ölüm ve evlenme vakalarını bildirmemiş olanların kanunun 4 ncü 'maddesine »öre- ceza 
vermeleri ve 5 nci maddesine göre de muhtarların,' azaların ve ıbelediye memurlarının cezalan
dırılmaları lâzımgelm ektedir. 

1 nci teşrinin 15 ine kadar* gizli doğum ve ölüm ve evlenme yazımı işini gerek halk ve ge
rek Hükümet teşkilâtı lâzım olan ehemmiyeti vererek 2 865 216 gizli doğum, 1 726 701 gizli 
ölüm ve 890 593 gizli evlenme yazılmış ise de memlekette daha hayli miktarda gizli doğum ve 

1 ölüm ve evlenme kaldığı gelen cetvellerin mukayeseli tetkikine!an ve (halkın arkası 'kesilmeyen 
müracaatlerinden anlaşılmaktadır. 

9 Bu müddet içinde bütün nüfus teşkilâtı ve yardımcı suretile diğer Devlet daireleri bu işin 
- arkasını almak üzere geceli gündüzlü çalışmışlar ise de müracaatin çokluğu bunun arkasını al

mağa inukân vermemiştir. 
Halikın Ibu gizli nüfus va/kalarını yazdırmak üzere gösterdiği alâka tam yerinde olup bu giz

li nüfus işinin arkasını alacak mahiyettedir. 
Halikın bu alâkası kesilmeden *bu işin sonunu almak memlekete çok hayırlı bir iş olacağından 

cezasız yazım müddetinin 1 şubat 1935 tarihine ve belediye reis ve ımemurları ile muhtar ve , 
ihtiyar heyeti azalarının cezalandırılması işinin de 1 şubat 1935 tarihine ikadar uzatılması muva
fık görülmektedir. 

Bu müddeti uzatmaik üzere hazırlanan ilişik dört maddeli kanun projesinin (müstaceliyetle 
çıkarılması arz ve rica olunur efendim. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1 1129 

25 -XI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanun 
müddetinin uzatılmasına dair Dahiliye bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Heyetince 
14 -XI -1934 te Yüksek Meclise .sunulması ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile 
birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâletin 
15-XI-1934 tarih ve 3177 sayılı tezkeresi En
cümenimize havale buyurulmuş olmakla Nüfus 
umum müdürü Beyin de bulunduğu 19 - X I -1934 
teki toplantımızda okundu ve iş hakkında konu
şuldu. Nüfûs kütüğüne yazdırılmamış __ doğum, 
ölüm ve evlenme vakalarının yazılması yolunu 
gösteren 2576 sayılı kanunun meriyet mevkiine 
girmesinden itibaren birinci teşrinin on beşine 
kadar 2 865 216 gizli kalmış doğum, 1 726 701 
ölüm ve 890 593 adet nüfusça kayitsiz kalmış ev
lenme yazıldığı anlaşılmış ve kanunun bu hayırlı 
neticesi Encümence memnuniyetle karşılanmıştır 

Bu itibarla vasıtaların eksikliğinden dolayı he
nüz tamamlanamayan bu işin başarılması için 
kanunda yazılı müddetlerin uzatılması teklifi \)u 
defa kabule değer görülmüş ve hatta müddetin 
1 haziran 1935 tarihine kadar uzatılması daha el

verişli sayılmış ise de kanunlarda tayin olunan 
müddetlerin zaman zaman uzatılmaması hususu
nun teminini iltizam eden Encümenimiz vali ve 
feamyakamların hafekile çalıştırılarak bu işin tayin 
edilen müddet içinde başarttırılması hususunda 
Hükümetin dikkat nazarını celbetmeği bir vazife 
bilmiştir. , 

Yapılan değişiklikle kanun lâyihasının Ulu he
yete sunulmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Dahiliye E. R. 

Kâ. 
Kütahya 

Memet 

Aza 
Rize 

Esat 
Aza 

Zonguldak 
Rifat 

Reiv V. N. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

Aza 
Of yan K. 

İzzet Ulvi 
Aza 

Trabzon 
Fatin 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Çorum 

/ . Kemal 

Aza 
Ordu 

İsmail 

(S. No, 11) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kamın 
müddetinin uzatılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2576 sayılı « ( M i nüfusların 
yazrmı» hakkındaki kajntunun 1 nci maddesin
deki gizli doğum, ölüm ve evlenme vakalarının 
belediyelere ve muhtarlara bildirim ve bunların 
cezasız yazım müddeti 1 - II - 935 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 2 nci madde
sindeki gizli doğutm,ölüm ve evlenme defterleri
nin belediyeler ve muhtasarca; vali ve kayraual-
kamlara verilmesi ve 5 nci maddedeki cezaların 
tatbik edilmesi müddeti 1 -II - 935 tarihine kar 
dar uzatılmıştır. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini Bar 
kanlar Heyeti yürütür. 

Bş. V. 
îsmet 

Da.V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Abidin 
S. İ. M. V. 

Dr. Refik 

Ad. V. 
$ Saracğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 
G. t V. 

Ali İlana 

14 - XI -1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 

Fuat 
lk. V. 

Zr. V. 
Muhlis 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRMESİ 

Gizli nüfusların yazımı hakkındaki 2576 sayılı 
kanun hükümlerinin 1 hazırım 1935 tarihine ka-

d\ar tatbik edilmesine dair kan\un lâyihası 

MADDE 1 — Gizli nüfusların yazımı hakkın
daki 2576 sayılı kanunun birinci maddesinde 
yazılı müddet 1 haziran 1935 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 8 nci madde
si hükmünden başka hükümleri işbu kanunun 
neşri tarihinden itibaren tatbik olunur. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 8 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« 1 haziran 1935 tarihinden sonra gizli do
ğum,, ölüm ve kayıp ve evlenme vakası haber 
verenlere alınacak cezanın yarısı, tahsisat alın
masına ve başka merasim icrasma lüzum görül-
meksizin mahallî idare heyeti kararile verilir ». 

MADDE 4 — Bu 
muteberdir. 

kanun neşri tarihinden 

MADDE 5 — Bu kanun 
kanlar Heyeti yürütür. 

hükümlerini Ba-

>*•»» 

(S. No, 11) 





S. Sayısı: 22 
Bazı kisvderin j ^ ^ w ^ ^ * ^ H « ^rir kanun lâyihası ve 

Dahilîye encümeni mazbatası (I/II38) 

T, C. 
Başvekâlet 26-M1934 

Kâmrtar müdürlüğü 
Sayı: 6ı3229 

Bazı kisvelerin geyîleftteyfc<*e#kıe dtâ*1DaWlr!N VeMitfğinee hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetiene 25-XJ-934 tarîMade Yüksek *4#eitse &m tearişftelan kanun lâyihası esbabı m u-
cibesile birlikte Yüksek höztırtona s«^l«t$$tur, 

Başvekil 
f, fnönü 

Esbabı mucibe 
Din ile Devletin ayrılığını ve dinî a k M ^ r m DfN«İet ^i^feti ,haricinde sn*f vicdanî bir mahiyette 

kalıp memleketin Devlet hayatında dinin hiç bir tesiri olmamasını yani lâyiklik esasını inkılâbın ve 
rejimin ana umidesi tanımış olan Cumhuriyet Hükümeti 'bu-yolda'-attığı adımların tabiî bir netice 
ve icabı oleırak ruhanilerin dinî kıyafetlerini ancak âyinler esnasında taşıyıp âyinler haricinde 
her hangi bir ferdin taşıyabileceği kıyafetlerde bulunma»!' hususunu; lüzumlu görmüş ve bu ga
yenin temini için bağlı kanun lâyihasını Büyük Meclise sunmuştur. Sunulan lâyihada izcilik, 
sporculuk, avcılık gilbi maksatlar için kanunen vüctitJöStâ izm olanı toplulukların kıyafetlerinin Hü
kümetçe muayyen tiplere tâbi tutulması ve böyle topluWfcterm ve efradın ecnebi siyaset, askerlik 
milis kıyafetlerini andırır kıyafetleri ve alâmetleri ta^ayaa&aEaali&rı ve memlekete misafir olarak 
gelecek ecnebi teşekküllerin ziyaretlerinin müsaadeye tâbi tutulması ve memurem yahut ruhsatlı 
olarak Türkiyede bulunan ecnebi kara, d©niz ve hava kuvvetleri mensuplarının resmî kıyafetleri
ni taşıyabilmeleri hususunun daıhi Hükümetçe tanzim ve tayin edilmesi de düşünülmüştür. 

Lâyihanın ruhanî kıyafetlere dair olan birimci ma*Mettnden maksat ne olduğu yukarıda da arze-
dilmiş ve Cumhuriyet Hükümetinin bu hükmü kabul etaökfce teşkilâtı esasiye kanunumuzla müey-
yet ve akalliyetler için de .ayrıca hususî hükümlerile tahınraış olan ve esasen Türk inkılâbının ana 
umdelerinden bulunan vicdan, serbestisi hajkfcını tahdit yollm bir müdahale mevzubahs olmayıp bu 
hüküm ile takip edilen gaye bilâkis vicdan hürriyetini takviyeye matuftur, çünkü ehemmiyetsiz 
kıyafet müsavatsızlıkları dolayısile memleket amme nizammı muhil olabilecek ihtimallerde halkm 
huzur ve sükûnunu korumaktan ye Türkiyede yan yanaysşayan insanların birbirlerine karşı medenî 
ve insanî saygılarla yaşayabilmelerini ve her türlü 90#^duk ve geçimsizlik bahanelerinin bertaraf 
edilmesini teminden ibarettir. Binaenaleyh Ibu kanunun hedefi Cumhuriyetin srnırtlan içinde yaşa
yan insanların herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa ofeunlar serbestii vicdan hususunda tam bir 
müsavata mazhariyetlerini ekseriyetten olsun, akalliyettfâı okran, yafeaneı bulunsun, yerli olsun Türki
yede vicdanî hürriyetin lüzumsuz bir kasnı tahdidi asla d/üşünülmeksizin Türkiyede herkesin dinî 
hürriyetin tazimi hususumda müsavat üzere nizamı ammenin icaplarına tâbi tutulmasını temin et
mektedir. 

Bu müsavatı ve lâyiklik umdemizi reneide etmeyecek surette ancak 1 nci maddenin ikinci fık-
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rası ile her mezhelbe hürmetlkârlık nişanesi olmak üzere teklif ettiğimiz mahdut ve muvakkat müsa
ade usulünü ka'bulde ibir mahzur görmemekteyiz. 

Teşekküllerin kıyafetlerini tanzim hususuma değince memleketimizde günden güne inkişaf et
mekte olduğu.memnuniyetle görülen spor faaliyetleri ile kamuıen mubah diğer topluluiklarm faa
liyetlerinden millî ıbirOıiği ve millî hissiyatı inıeitk'i gösterişlerle ve alelhusus e^ıuebi siyaset ve em
peryalisttik ve askerlik teşekkülleri ile l l l i iba&ı^^ şurada 
burada görünmelerinden hatta bilmeyerek ve isieıneyerek' dahi olsa bile esef verici ateülâmeller ile 
amme nizamını ihlâl edecek vaziyetlere nihayet verip ilerisi için de daha müessef neticelerin hudu-
suna mâni olmaktan ibarettir. Millî birliği ve millî duyguyu incitip tahrik edici kıyafetlerin ve alâ
metlerin taşınmasını menetmekle ve ecnebi teşekküllerile iltibaslı kıyafet ve alâmetlerin memleket
te serbestliğine mâni olmakla Gümhuriyet Hülkûşneti en tabiî ve en lüzumlu 'zabıta tedibirlerindıen 
sayılacaik hükümler koymuş olduğuna kanidir. Binaenaleyh hu 'kısım hükümlerin daihi pek lüzum
lu zabıta tedbirlerinden addedilmesini Hükûmeti,miz Büyük Milleıt Meclisinden ehemmiyetle rica 
etmektedir. Bu tedbirler Türkiyede Ceşokjkülıü kanunen caiz olan ve Türkiye kanunlaırmııı himaye 

e ve muaveneti kendilerine daima açık bulunan her türlü kanunî teşekküllerin vücut ve faaliyetleri
ni engellemek maıksıadından katiyen uzaktır, MaJis&t- ^millî birliği' incidici ve millî duyguyu tahrik 
ve iğzaib edici vaziyetlere mâni olmaktır. Kaımn/uın birinci ve ikinci- maddelerindeki hükümlerin tat
bikini neşri tarihinden itibaren üç ay sıonraya'b^akimafctain malosat dahi alâkadarların yani hü
kümlere vaziyetlerini uydurabilmeleri için mut taç oldukları tedarikler ve tedbirler hususunda 
ağır ve sıkışık vaziyetlere düşmemelerini ve 'geniş geniş yeni kanunun hükümlerine vaziyetlerini 
uydurmalarını mümkün kılmaıktır. 

Dahiliye encür 

T. B. M. M. 
Ü0ıilvye encümeni 
Esas No. 1/1138 

Karar No. 12 ı 
Yüksek 

Bazı kisvelerin geyilımeyeceğine dair Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce 25 - XI - 1934 tarih ve 6/2329 sayılı tezkeresi 
encümenimize verilmiş olmakla okundu ve iş 
hakkında konuşuldu. 

Bu bapta Hükümetçe beyan olunanı sebeplere 
iştirak eden encümenimiz kanun lâyihasını aynen 
kabul ederek müstacelen ve tercihan konuşulmak 
üzere Ulu heyetin tasvibine arzına karâr vermiş
tir. 
Dahiliye E. R. R. V. M. M. Kâ. 

Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale Kütahya 
Cemü M. Faik Şükrü Memed 

Aza Aza "Aza 
Şebin Karahisar Giresun Ordu 

Vrnfi Raşid Sevig Münir Akkmya Ahmet thsaM 

neni mazbatası 

3 - XII - 1934 

Reisliğe 

Aza 
Ordu 

ismail CtPmktts 

Aza 
Samsun 

Zühtü 

Aza 
Adana 

Hilmi 

Aza 
Amasya 

İsmimi Hakkı 

Aza 
Muş 

Hkvsan RmU 

A(za 
Bursa 

Emin Fikri 
Aza Aıza Aza Aza 

Trabzon Zonguldak Zonguldak Samsun 
F. Özyer Halil Itifrnt Vurdar Zühtü 

A|za Aza Asa 
Çorum Amasya Adana 

/. Kemîal Alpsar Esat Ali Münif 
Aza Aza 

Antalya Zonkuidak 
Rasıh B. Var dar 

( S. Sayısı : 22 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun 

HADDE 1 — Her hangi din ve mezhebe 
mensup olurlarâa olsunlar ıuaanilarin mabet 
ve âyinler haricinde ruhanî kisve taşımaları 
yasaktır. 

Hükümet her din ve mezhepten münâsib 
göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin ha
ricinde dahi ruhanî kıyafetini taşıyabilmek için 
muvakkat müsaadeler verebilir. Bir müsaade 
müddetinin hitamında onun ayni ruhanî hak
kında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye ve
rilmesi caizdir. 

MADDE 2 — Türkiyede kanuna tevfikan te
şekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve spor
culuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi 
heyetler ve mektepler mahsus kryafet, alâmet 
ve levazrm taşımak İstedikleri zaman yalnız ni
zamname veya talimatname ile muayyen tip
lere uygun kıyafet, alâmet ve levazım taşıya
bilirler. 

MADDE 3 — Türkiyede bulunan Türklerin 
ve yabancıların, yabancı memleketlerin siya
set, askerlik ve milis teşekkülleri ile münase-
betli kıyafet ve alâmetlerini ve levazımını taşı
maları yasaktır. 

MADDE 4 — Ecnebi teşekkül mensupları
nın kendi kryafet, alâmet ve levazımları ile 
TürkLyeyi ziyaret etmeleri, tcra Vekilleri He-

yetince tayin olunacak mercilerin müsaadesine 
tâbidir. 

MADDE 5 — Türkiye Devleti nezdinde me
mur bulunanların kryafetleri beynelmilel meri 
âdetlere tâbidir. 

âüsaadei mahsusa ile gelen yabancı mem
leketler kara, deniz, hava kuvvetlerine men
sup kimselerin resmî üniformalarını nerelerde 
ve ne zaman taşıyabilecekleri icra Vekilleri He
yeti kararı ile tayin olunur. 

', MADDE 6 — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir bir nizamname yapılır. 

MADDE 7 — Birinci maddenin hükümleri 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay 
sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun 
neşri tarihinden .itibaren meridir. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasma tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Bş.V. 
/. tnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf.,V.. : 
Abidin 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 

Ha.V.V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
öt. I. V. 

Ali Bana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Fuat 
îk.V. 

Celâl Bayar 
Zr. V. 
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