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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Âtatürkiin vefatı münasebetile Iran Meclisi Me-
busanmda irad edilen nutkun sureti okunduktan sonra 

Şûrayi devlet kanunu lâyihasının müzakeresine 
devamla 13 maddesi kabul edildi. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun bazı madde» 
lerinde değişiklik yapılmasına, 

Kaçakçılıktan başka tazı irttıtea* m|iaiitd£ft «do
ğan para cezalarından vaı g*çilebil«fce#ine düirHkttıun 
lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldı. 

Mübadil ve gayri mübadil ve muhacirlere müteal
lik kanunun bir maddesinin tefsirine lüzum olmadığı
na dair Bütçe encümeni mazbatası üzerinde cereyan 
eden müzakere neticesinde mazbatanın Adliye encü
menine tevdii kabul edilerek çarşamba günü toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi, 

Balkan vekili 
R. Ganıtez 

Kttib 
hfparta 

Kemal tJnal 

Kâtib 
Çoruh 

Ali Zırh 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — 1938 malî yılı muvazene! umumiye kanununa 

bağlı bütçelerin bazılarında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/1164) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Adlî evrakın Posta, telgraf ve telefon İdaresi 

vasıtasile tebliğine dair kanun lâyihası ve Nafıa *ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/1091) (Ruzna-
meye) 

3 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçelerin bazılarında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/1164) (Ruznameye). 

4 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi memur

larının teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe en
cümeni mazbatası (2/75) (Ruznameye) 

5 — Kırşehir, Yozgad ve Keskin mmtakalarmda 
yer sarsıntısından yıkılan ve harab olan binaların 
inşaat ve tamiratında kullanılmak üzere Kızılay tara
fından sevkolunacak inşaat malzemesinin Devlet de-

nmiryollarmda parasız nakledilmesi hakkmda kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1141) (Ruznameye) 

6 — Ordu, deniz ve jandarma subaylarile memu
rini hakkındaki 912 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/524) (Ruzna
meye). 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati ; 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTÎBLER — Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Şûrayı devlet kanunu lâyihası ve Dahi-
Uye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/185) \M 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Adliye encümenine giden mad

deler hakkında Encümen mazbatasını arzediyo-
ruz. 
Mazbata dört madde hakkmda beyanı mütalea 
ediyor. Mazbatayı resen müzakereye arzetmek; 
müzakereyi teşviş edebilir, tadil sırasile müza
kere edilmesi daha kolay olur. Onun için encü-

[1] 14 sayılı basmayazıya ek zabtın sonundadır. 

menin tadil ettiği ikinci maddeyi arzediyorum. 

MADDE 2 — Devlet şûrası reisi, daire reisi 
ve azaları: 

A - Yüksek mekteblerden mezun bulunub da 
40 yaşmı ikmal etmiş, 

B - Vekillik, umumî müfettişlik, elçilik et
miş, 

C - Tuğgeneral ve tuğ amiral ve daha yüksek 
rütbeyi ihraz eylemiş, 

D - Müsteşarlıkta veya valiliklerde bulun
muş, 

E - Temyiz mahkemesi reis ve azalıklarmda 
bulunmuş yahud bu memuriyetlere kanunen is-
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tihfc&k kazanmış, 

F - Vilâyetlerde en az üç Mite memuriyette 
bulunduktan sonra merkez daireleri umum mü
dürlüklerinde veya o dereoedeki memuriyetler
de yahud hukuk müşavirliklerinde hizmet et
miş, 

9 • Devlet şûrası ba^nuavinliğinde en az üç 
sene durmuş, olanlardan ilim, ihtisas ve tecrübe
leri!* teınayüs eylemiş zevat arasından Büyük 
Millet MeoEsince seçiMr. 

BAŞKATff — Bu ikmoi madde hakkında mü* 
talea varmr? 

ÖALİB FEKEL (Tokad) — Muhterem arka-
daflftT; bu maddenin Adlîye encümeninin yazık 
metainde (E) fikraBmda halbuki geşm cel
selerde Bütçe encümeninin metni 6 ncı fıkra 
okunduğuna göre bu metinde Devlet şûrası 
muaıvinlerinden azalığa intihab olunacakların, 
vilâyet memurluklarında lâakal 3 sene hiamet 
etmif bulunması kaydmm konmasını bendeniz 
tekhî etmiştim. Teklif ettiğim takrirde şu 
kayid vardi: Bu azalarm vilayetlerde 3 sene 
hizmet etmiş bulunması. Takririm mevkii 
müaakereye konularak kabul buyurulmuştu. Bu 
kayid Heyeti Umumiyece kabul edilmiş di-
mekti, binaenaleyh burada yapılacak şey, He
yeti Umumiyenin kabul etmiş olduğu bu 
kaydl bu maddeye ilâveden ibarettir. Görülü
yor ki,. Adliye encümeni bunu yapmış değildir, 
Heyeti Umumiyenin kararmı reddederek bu 
mazbatayı hazırlayor. Binaenaleyh bendenizce 
kabul edilmiş olan takririn bu hükmünün bu
raya ilavesi icab etmektedir. 

ADLİYE En. M. M. SALAH YARGI (Koca
eli — Lâyihanın ikinoi maddesi, Bütçe encü
meninin hazırladığı ikinci maddeyi Adliye en
cümeninin de kabul ederek Heyeti Umumi-
yeye arzı üzerine müzakere ceryan etmiş, bu 
sırada verilen takrirler arasında Gelib Pekel 
arkadaşımız da o maddenin 6 ncı fıkrada gös
terilen Şûrayı devlet başmuavinliklerinde en 
az 3 sene bulunanların da Temyiz azaiığına 
seçilebileceklerine dair olan fıkraya, bunların 
da 3 sene vilâyetlerde hizmetleri sebketmiş ol

ması kaydının konmasına dâir bir takrirle teklifte 
bulundular. Bu takrir nazarı itibare almdı ve 
Encüroene havale buyuruldu. Bu, Nizamnamei 
dahilinin şok sarih bir hükmüdür. Burada tak
ririn nazarı itibare almması ve o takrir mün-
derecatmmkabul edilerek Encümene verilmesi 
meselesi, yalnız maddeye ilâveden ibaret bir 
muamele, bir vazife tahmili demek değildir. 
Nazarı itibare alınan o takrir üzerinde Encü
men yeniden keyfiyeti tedkik ve müzakere eder, 
noktai nazarmı yine Büyük Heyetin tasvibine 
arzeder. Biz de nizamnamei dahilinin bu emri 
dairesinde vazifemizi ifa ettik. Yoksa başka 
bir meaefc ihdas ederek aml vszikmm yarp-
mayıb da ademi kabul suretile bir esba bt mu
cibe ve mütalea ile meseleyi arzetmiş olmadık. 

Nöktai nazarımızı şimdi okunan mazbatada ar* 
zettiğimiz gibi bendeniz de Encümen namına 
yine tekrar ediyorum gayet sarih bir kanuni 
vaziyet karşısmda bu teklifin kabulü imkansız* 
lığmı gördük. O da 1524 sayılı Dahiliye vekâ
leti memurları hakkmda bir kanun vardır. 
Bu kanunun üçüncü maddesi Dahiliye hizmet* 
lerinde bulunacak olanların oraya sureti in
tisabını ye ne suretle, terfi edeceğini göster* 
inektedir. Başmuavinlik, maaşatm tevhid ve 
teadülüne dair olan kanuna göre 80 lira.aylıklı 
beşinci derecede bir memuriyettir. Bu dere*-
oeye gelmiş olan bir zat gerek o kayde göre 
gerek ondan evvelkine göre, hiç bir yere in-
tisab edemez. Zaten diğer vekâletlerin de ayrı 
kanunları vardır. En fazla hatıra gelen idarî 
muamelata behre ve vukuf kesbetmek için da
hilî işlerde dahi hiç bir yere intisab edemez, 
Bunları belki kendisinin mezun olduğu mekteb 
itibarite 30 liradan başlayacak ve nihayet 40 
liralık bir kaymakamlığa tayin olunacak. Bi
naenaleyh bunu takyid etmeğe imkân yoktur: 
Röyle bir teklif kabul olünacağma başmuavin-
lerin Şûrayı devlet azası olmamalarını kabul 
etmek daha muvafık olur. Halbuki, Şûrayı 
devlette mülâzimlik îatbul edebilecekler hak* 
kında Heyeti Celüenizce kabul Duyurulan mad
deye göre vazifeler tesbit edilmiştir. 

Mülâzimler arasından ilmî kıymeti haiz olan
lar müsabaka ile o yerlere tayin edilmişlerdir. 
80 lira maaşlı 5 nei derecedeki bir rütbeye gelin* 
ceye kadar asgarî bir müddetlene kadar hizmet 
edileceğini takdir buyurursunuz. Mülâzimlik-
ten başlayarak Şurayı devlette beşinci dereceye 
gelinceye kadar çalışmış olan bir adamın idarî 
ve kazaî mesailde mümarese ve behre kesbede-
ceğine şübhe yoktur. Mazbatada izah ettiği
miz veçhile Fransada mahallî usule göre Şûrayı 
devlette azahk.mhilâl ettiği vakit, evvelce, 3 de 
bir iken bu gün üçte iki nisbetinde başmuavin-
ler arasından seçilmektedir ve bu intihaba dair 
kanunlarına hüküm koymuşlardır. Şu halde Şû
rayı devlet kanunundan beklenilen vazaifi ifa et
mek için orada idarî ve kazaî mesail üzerinde se
nelerce çalışmış olanlardan da istifade; etmek 
lamadır. Bu lâyihanın isabeti hakkmda söz gör 
türecek uzun boylu izaha değer bir nokla yok
tur. Bu itibarla biz 3 sene taşrada hizmet etme
nin nazan itibare almmasmm muvafık olmadı* 
ğmt gördük ve bunun için fıkraya bir hüküm 
dercine lüzum görmedik. Şunu da ilâve edeyim 
ki, Fransadaki carî usuller tedkik edilirken bu 
da encümenimizde izah olunmuştu. Bilhassa ora
da muavinler vilâ^atta iş öğrenmek üzere bir 
takrnı vazifelere gönderiliyorlar. Fakat alâka
lan Şûrayı devletten kesilmiyor. Maaşlarını 
yine Şûrayı devletten alıyorlar, gönderildikleri 
işlerden başkaca maaş almıyorlar. Bizim temas 
ettiğimiz arkadaşlardan öğrendiğimiz malûmata 
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göre bu şekilde muamele yapmamıza imkan yok
tur. Çünkü Şûrayı devletten maaşını alırken 
staj görmek veyahud muamele öğrenmek gibi 
hususlar iğin vilâyetlere gönderileceklerine dair 
kanuna bir kayid korsak buradaki iş açık kalır 
ve muavinlere mevdu olan vazife yapılmamış 
olur M, onun tevlid edeceği mahzur, böyle iş 
öğrenmek için göndermekten doğacak faydadan 
daha ziyade olur. Bu noktai nazarlar bizim va
sıl olduğumuz ve Heyeti celilenize arzettiğimiz 
kanaatin şebekleridir. Takdir Heyeti muhtere-
menindir. 

GALÎB FEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; Devlet şûrası, Devlet müessesesinin en 
yüksek bir şubesini teşkil etmektedir. Memle
ketin en yüksek, en mühim işleri hakkında bun
lar ya mütalea dermeyan edecekler, yahud De-
avî dairesi halinde işleri tedkik edeceklerdir. 
Bu zatların memleketin idaresine ne dereceye 
kadar vukuf peyda etmeleri lâzım geleceğini 
zannederim çok kolaylıkla takdir edebiliriz. 
Memleketin idaresi içinde yuvarlanmamış bu
lunan zatlar, yalnız okudukları Mtablarla bu
nun künhüne vakıf olamazlar. Yalnız okuduk
ları Mtablar ve yaptıkları etüdler kâfidir, der
sek hiç şüphe yoktur ki Devlet şûrasma hukuk 
profesörlerini almak daha hayırlı ve münasib 
olurdu. Niçin Devlet şûrasma hukuk profesör
lerinden alma kaydmı koymuyoruz da, idarede 
şu şekilde, bu şekilde tecrübeler görmüş olan
ları tercih ediyoruz Arkadaşlar; Devlet daire
lerinde senelerce iş görenler, senelerce umum 
müdürlük* müsteşarlık yapanlar da acaba Dev
let şûrasında muavinlik yapanlardan daha az 
mı Devlet işlerine vukuf peyda ederler. Müste
şarlar için, umum müdürler için vilâyetlerde 
en az üç sene bulunmak şartmı koyuyoruz da 
muavinler için neden koymryalım. Ben teklifi
mi tekrar ediyorum. Takririmin kabulünü rica 
ederim. Takdir umumî heyetindir. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. 
Nazarı itibara alman takrir üzerine encüme

ne giden madde hakkmda encümenin yazdığı 
esbabı mucibeyi arzettim. Encümen mazbata 
muharriri de noktai nazarını izah etti. Şimdi 
encümenin mazbatasının bu madde hakkındaki 
fıkrasını tasvibi âlinize arzediyorum. Kabul 
ederseniz maddeyi reye arzedeceğim, etmezse
niz vaktile tadili nazarı dikkate alman madde
nin encümene verilmesi lâzımdır. Adliye encü
menince hazırlanan bu madde, encümen mazba
ta muharriri tarafından izah edilmiştir. Onu 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabiü edilmiştir. Şu halde encümen maz
batasında dermeyan 'edilen fikir tasvib edil
miştir. 

Şimdi maddeyi reyinize arzediyorum. Mad
de hakkında mütalea var mı?. Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesine aid verilen 
takrir nazarı itibare alınmamıştır. Şimdi maz
batanın (4) ncü fıkrasını reyinize arzedeceğim 
ve ondan sonra müzakere açacağım. 

4 — Lâyihanın üçüncü maddesine (Daire 
reisliklerine azadan seçilir) diye bir fıkra ilâ
vesi Refik înce (Manisa) tarafmdan teklif olun
maktadır. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 51 nci madde
sinde Devlet şûrası rüesa ve azasının Büyük 
Millet Meclisince seçilmesi hükmü mutlak ola
rak gösterilmekte ve bu lâyihanın üçüncü mad
desi de Teşkilâtı esasiye kanununun tesbit ettiği 
esaslara göre reis ve aza olacakların haiz olma
ları lâzımgelen vasıfları tayin etmekte olmasına 
binaen azadan başka reis olabilecek evsafı haiz 
bir zatm reisliğe seçilmesine mâni olacak tak
yidi bir hükmün lâyihaya konmasına lüzum 
görülmemiş, aza arasından reis seçilmesi imkânı 
zaten mevcud bulunmasmdan ve seçim salâhi
yetini haiz bulunan Büyük Meclisin Yüksek 
takdirini kullanacağı tabiî bulunmakla takrir 
kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Mazbatanın bu fıkrası hakkmda 
mütalea var mı?. Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet şûrasma reis, daire re
isi ve aza intihabı için yukariki maddede yazılı 
vasıfları haiz olanlar arasmda beş mislinden az 
olmamak üzere Başvekâletçe bir namzed listesi 
tertib olunur. 

Büyük Millet Meclisi Adliye ve Dahiliye en
cümenleri, Adliye ve Dahiliye vekilleri huzurile 
toplanarak liste ile mukayyed olmaksızın açık 
bulunan yerler için üç misli namzed ayırır. 
Meclis Umumî Heyetince bu namzedler arasın
dan seçim yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
m?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümenden gelen 14 ncü maddeyi arzedi
yorum. 

MADDE 14 — İkinci daire: 
A - Dahiliye, Maarif ve Sıhhat ve içtimaî 

muavenet vekâletlerinin alâkalı oldukları işleri, 
B - Belediye kanunu ile Devlet şûrasma mev

du olub da idarî kazaya mevzu teşkil etmeyen 
hususları, 

0 - Vilâyet idaresi ve idarei umumiyei vilâ-
yat kanunları mucibince Devlet şûrasma doğru
dan doğruya veya itiraz yolile tevdi olunacak 
işleri, 

D - Cemiyetlerin amme menfaatlerine hadim 
cemiyetlerden sayılması için Hükümete vaki ola
cak müracaatları tedkik eder, 

E - Birinci derecede inzibatî ceza tayini Dev
let şûrasma aid olan işlerle vekâlet inzibat ko
misyonları kararlarına karşı vukubulan itirazlar 

1 hakkmda tedkikat yaparak karar ittihaz, 
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î* - Memurin muhakematı kanunu hüküm

lerine göre kararlar ita eder. 
BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reye 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe encümeninin 28 nci maddesi ki tevhidi 
içtihada aiddir. Adliye encümeninin bu husus
taki mütaleasmı evvelce arzettim. Emrederseniz 
tekrar okutayım (Lüzum yok sesleri). 

Buyurun. 
EDÎB ERGİN (Mardin) — Tevhidi içtihad 

müessesesi, bu gün Şûrayı devlette kabul edil
miş ve tatbik edilmekte bulunmuştur. îki dava 
dairesinden biri bir hak mevzuu üzerinde müsbet, 
diğeri de aynı benzeri mevzu üzerinde menfi bir 
karar verince, bundan sonra ikame edilecek bu 
nevi davalarda bu müsbet veya menfi kararlar
dan hangisinin tatbik edilmesinde isabet olaca
ğını bu günkü Şûrayı devletin alenî heyeti tev
hidi içtihad karan ile tesbit etmekte bulunmak
tadır. Bu tevhidi içtihad müessesesi Şûrayı dev
letin 10 -12 senelik kazaî bünyesinin lüzum gös
terdiği yine kazaî bir ihtiyacın neticesi olarak 
hâsıl olmuştur. Bu şeklin muhafazasını ve bu 
ihtiyacın tatmin edilmesini Bütçe encümeni pek 
lüzumlu görmüş olduğu içindir ki, lâyihaya 28 
nci maddeyi ilâve etmiştir. Bütçe encümeni ra
portörünün bu maddenin lâyihada ibka edilmesi 
hakkmda verdiği takrir bir evvelki celsede mü
nakaşa edilerek nazarı dikkate almması müta-
leası ile Adliye encümenine havale edilmişti. Ad
liye encümeni şimdi bu takririn muf admı kabu
le şayan görmüyor ve bunun için 4 sebeb gös
teriyor. 

Bu sebeblerin hukukî mahiyetlerinin idarî 
dava hâdiseleri üzerinde yapacağı tesirleri, bı
rakacağı neteiceleri arzetmeyi lüzumlu bulma
mak kabil değildir. Birinci sebeb olarak gös
terdikleri şudur. ( Tevhidi içtihad teşriî tefsirle 
adlî tefsir arasındaki farkı tesbit eden hukuk 
esaslarına aykırı bir keyfiyet olmasıdır.) Ben
deniz bu hukukî nokta üzerinde hukuk esasları
na aykırılık değil, bilâkis prensiblerde uygun
luk bulunduğu kanaatindeyim. Çünkü teşriî tef
sir dahi denilen kanunî tefsiri, teşriî kuvvet ya
par. Kazaî kuvvet, hukukî hâdiselerde bu tef
siri tatbik eder. Bu kanunî tefsir tıbkı bir ka
nun mahiyet ve kuvvetindedir. O derecede kuv
vet ki, hangi-tarihde yapılmış olursa olsun, esas 
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren (yal
nız icra edilmiş olan ilâmların tahakkuk etmiş 
bulunan neticeleri mahfuz kalmak şartile) hü
küm ifade eder. Adlî tefsir dedikleri kazaî tef
sir ise kendilerine arzedilib de kanunun lâf zile 
değil, ruhile de temas etmemiş olduğu anlaşılan 
hukukî meselelere münhasır kalmak ve ancak 
o dava tarafları hakkmda hükmü muteber ol
mak şartile hâkimler tarafından yapılan tefsir
dir. Kanunî tefsir bütün benzeri hâdiselerde 
tatbik edilir. Kazaî tefsir ise, yalnız hâkime 

arzedüen hâdiselerde tatbik edilir. Ve hâkim 
kendisine arzedilen dava hakkmda kanunun 
lâfzile veya ruhile bu hâdiseye temas eden bir 
hükmü ihtiva etmediğini görecek olursa hâ
kim kendisi bizzat vazii kanun mevkiin
de bulunmuş olsaydı o mesele hakkmda na
sıl bir kaide vazedecek idise ona göre 
ona göre hükmeder. Bu teşrihatrma göre, adlî ve 
kanunî tefsiri biri birinden ayıran hukuk esasla
rına, tevhidi içtihad müessesesinin ayken olduğu 
mütaleası varid olamaz. Biliyorsunuz ki lüzum 
hâsıl olursa hâkime kanun, vazn kanun olmak, 
olabilmek sıfat ve salâhiyetini esasen kabul et
miş bulunmaktadır. Tevhidi içtihad müessesesi 
bulunursa, adlî kuvvet teşrii kuvvete müdahale 
vaziyetine giriyor demek mahalsizdir. Kaldı ki 
bu gün tevhidi içtihad müessesesi hem Şûrayi 
devlette hem de .Temyiz mahkemesinde teşekkül 
etmiş ve işlemekte bulunuyor. Şimdi Devlet şû-
rasmdan bu müesseseyi yok etmekle Temyiz 
mahkemesinde, hüküm süren bu yolu kapamış 
olacak mıyız? Fakat denilebilir ki, bu gün Dev
let şûrasından, yarm da, Temyiz mahkemesin
den kaldıracağız. Bu, tecrübe sahası olarak Şû
rayi devletten evvel adlî sahada yapılsın. Eğer 
bunda amelî bir fayda görülürse o zaman Devlet 
şûrasında da bunun tatbikini yine ayrıca müna
kaşa ve tedkik edebiliriz. Tevhidi içtihad huku
ka faydalı bir müessese mi yoksa hâkimi kanaati 
hilâfında rey vermeğe sevkeden zararlı bir 
tesis midir? Bu, bu günkü hukuk telakkilerinin, 
yeni telürinlerile uyanmış bir teoridir ve henüz 
objektif halini alamamış bir rüşeyimdir. Hu
kukçular bile nazariyat sahasında henüz uyuş
muş değillerdir. Şimdi bu sübjektif telâkkileri 
objektif bir hukuk şeklinde tatbik etmekle idare
nin uğrayacağı tenkidleri arzedeyim. 

Bir daire içinde bir mesele hakkmda, meselâ 
ncü daireden müsbet, beşinci daireden menfi renk

te bir hak tevzi ediliyor. Bu vaziyette kim istemez 
M, işi müsbet hüküm veren daireye havale edil
mesin. onun için herkes bu istekle bin bir çareye 
baş vuracak ve davasnm o müsbet karar veren 
daireye havale edilmesi için çalışacaktır. 

Sonra Şûranın iki dairesinden birinde bu şe
kilde ikincisinden de ayni mevzulu dava için ve
rilen iki muhtelif karar, adalet tevziini bekleyen 
dava sahiblerinin itimdasızlığmı mucib olmasa 
bile Şûra kararlarına ittiratsızlık vasf mm vurul
masına sebeb olmaz mı? 

Adliye encümeninin gösterdiği bu sebeb bel
ki rasyonel telâkki edilebilirdi; eğer Bütçe encü
meni raportörü takririnde (veya müesses bir 
içtihad tebdiline lüzum görüldüğü takdirde) kay-
dinin ilâvesini teklif etmemiş olsaydı. Esasen 
benim bu mütaleayı huzurunuzda temhid et
meme sebeb bu rapordan almış olduğum kana
attir. isabetsizliği anlaşıldığı zaman, müesses 
tevhidi içtihadın yine ayni heyet tarafından de-
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ğistirilnMei imkânı mevoud olduktaaı sonra, artık 
bu yoldu bir fikrî endişeye mahal kalır mı? 

Gösterilen ikinci sebeb, tevhidi içtihad karan 
istenilmesi istisnaî olarak tahassül edebilir. 
ancak ntaddffrrİTi son f dcrasmm tatbiki hakkmda 
hadi» ollır. Şûrayı devlet reisi de bu fikranm 
tatbikine* mahal ve meydan vermez deniliyor. Bu 
sebeb aıfcadaflanm çok zaiftir. ^ğer ıbu, istisnaî 
bir bal ise, eğer bu pek nadir olarak hadis ola-
caksay t i r id i igtdhad kararlarmm varanda fikrî 
endişeye; mahal kalır mı? 

Bir rişahzur daha; k»m*pwn metnine bir hü
küm koyanak ve sonra. Devlet şûra». Reisine, bu 
hiikanünl^tbikına imkân bırakma, diye mucib 
aebeb'mafbfttaema tavsiye mahiy€ftinde bir işaret 
koymak, Biknem kanun tekniğine ne dereceye 
kadar ujgun olur, 

Biz bugün bu vaziyette bulunuyoruz. Kanu
nun mestin* bu hükmü koyuyoruz. Adliye en
cümeni mazbatasında Şûrayi devlet, reisi böyle 
tevhidi içtihada sevkedileeek hâdiseler vuku
una meydan vermesin, diyoruz. 3 ncü sebeb 
olarak <$a; tevhidi içtihad müessesesi kaziyei 
muhkemi» hakkındaki umumî hükümlere uy
gun dusjıez, bir dairevi kendi kararlarına mu
halif bir karar vermek mecburiyetinde bulundur
mak gibi garib bir netice hâsıl eder deniyor. 
Kaziyei muhkeme, bir mahkemeden sadır olub 
artık bir daha itiraz veya herhangi bar şekilde 
tekrar ttdkiki imkânı bulunmryan katği karar 
demek, olduğuna göre, tevhidi içtihadın iyi ve 
faydak pir müessese olmadığı iddiasını isbata 
ve tevsüia medar bir hüccet şeklinde bulunma
sında bit sebeb görmüyorum. Çünkü kaziyei 
muhkeme,, sübjektif Bir dava karan üzerine 
tezahür eder ve bununla birlikde sübjektif ola
rak söner gider. Sonradan yapılacak tevhidi iç

tihad, önceki kararlar Üzerinde bir tesir bırak
maz. NiEJayet 4 ncü. sebeb olarak deniliyor ki, 
tevhidi ijtthad Şûrayı devlet reisinin noktai na
zarı denik olur ki, bu da garib bir neticedir. 
Hayır arkadaşlar; tevhidi içtihad Şûrayi devlet 
reisinin noktai nazarı demek değildir. Tevhidi 
içtihad bir heyette reylerin tesavisi halinde, 
bunlara bir hal çaresi göstermek için kabul 
edilmiş Yfe hukuk kaidesi demektir. Eğer böyle 
değilse, 4iğer tevhidi içtihad mazbatam söylen
diği gibi garib bir netiee ise bu bizi, tedMk 
etmekte teîduğumuz Bevlet şurası kanununda 
garib neŞeeîer bulunduğunu kabul etaıek ıstı
rarına düşürür. Bunu bir an bile'hatıra getirme
yiz. tfasll getirelim ki; kabul buyurulan 
maddefer* arasındaki 29 nci maddeye gö
re, Şurteyı Devlet teşkilâtında meveud 
azanın Ifaariystile verilir. Tesaviiara vuku
unda reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olu
nur. Eğ*p tevhidi içtihad karara Şûrayı Bevlet 
reisinin iltihak edeoeği fikir ile teessüs 'ede
ceği ve bu halin, garib olacağı zannedüiyorsa; 
bunu ilk fence Adliye encümeni, lâyihasının 20 

nci maddesinde teklif etmszdi. Ve teklif efaniş 
olsaydı Yüksek Heyetinim kabul etmezdi Bit 
naenaleyh, Adliye encümeninin bu kararının 
reddini, evvelki celsede; Yüksek Hayetimıne 
nazarı dikkate alman Bütçe encümeni rapor
törünün takririnin kabulünü Yüksek, tasvi
binize arzediyorum. 

ADLİYE En. M. M. SAL&H YABGI (JCooa, 
eli) — Bütçe encümeninin hazırladığı lâr 
yihanm 28 nci maddesi, tevhidi iştihad. usulünün 
Devlet şûrası Deayî daĥ ŝi işlerinde- de kakülü 
hükmünü tazammun ediyor. Adliye <«KrnTfflffli-
nin metni müzakere edilmiş olması minıasabetile 
Eaif Karadeniz arkadaşımız bir takriri, nazarı 
itibare alınarak bu. madde encümenimize, ha*-
vale buyuruldu. Bizim evvelki tedkikatımızda 
böyle tevhidi içtihad meselesi görüşülmemi| ve 
lüzum da görülmernif olduğu için* yazılan, hu 
metin üzerinde tevhidi iotihadra lüaumlu olup 
olmadığı noktasından, encümende mükaittre et
tik ve epeyce tedkikatia bulunduk. Şimdi, ar
kadaşımız verdikleri izahatla. Eaif Karadenian 
teklifinin yerinde olduğunu uzum boçiu tafsil 
ettiler ve lâyihanın aynen kabulünü istediler 
ve buna sebeb olarak ta tevhidi içtihad kaidst 
sinin bu gün adliyede de meveud olduğunu; 
eğer bunun bir kıymeti, yoksa Şûrayi* devlette 
tecrübe edilecek yemde adliyeden taaidamlma* 
sini istediler. Evvelâ şunu amadeyim ila; bu 
gün tevhidi içtihad dediğimiz usulün hiç bir 
hukukî kıymeti yoktur ve hukuk ilmi prensibi** 
rinden hiç bir esasa istiııad eteaek mahiyetini 
aratmaz. Ve hiç bir devlet kanunlarında tevhi
di içtihad yolu diye mümasil işlerde tatbik, ma
hiyeti alan buradaM-veçhile kaz^saiakiyetirhaiz 
dava dairelerini meşgul edee^k bir iş yoktur. 
Bu gün arkadaşımızın verdiği izahat -ve*istinad 
ettikleri hukukî eserler ve hukuk iüejaaamm 
noktai nazarlarına biz^degirronesek izah* ediyor 
ruz ki, böyle bir emsal hiç bir yerd -̂ gösterilen 
mez. Temyiz mahkemesi teştelâtma daûrolan 
kanunun birinde tevhidi içtihad kajfdi vardır, 
fakat evvel emirde şjunu ayanaamın lâarmdc. 
Şûrayi devlet Deavi dftüfelerinin ister tek daice 
halinde, ister Devlet şûraaı raisinin, nraddek 
umuminin yahud daifreden birismhL gpistereeeğş. 
lüzum üzerine umunu heyette vaziyeti tatBokı et
sinler, mesele hakkında umumi heyete» kasar 
verilir. Halbuki makkemei temyizin tevhidi iş-
Ühad yolile ittibaa edeeeği karar, temyiz- Mm 
lerinin bir tedMk heyeti srf&tile, kasai salâhi
yeti haiz olmayarak verilmiş öten kaafaırtar arâ  
smdaki, tebayünün, uygunsuzluğun sefcebisrii, 
değil yalnız hukuk ve bilmem oeaaya aid oitoak 
itibarüe, ayrı ayrr hukuk hey^i'Umtwöyesi,.oev 
za heyeti umumdyesi hfdinde değö, bi*üıth*yet 
toplanarak 61 zat araitomda bu meıeieyi mimar 
kafa ederler ve bir rey ortaya konur. Fadwt era-
da hiç bir vakit bu ^ L meşalelerde b*aun tek 
bikı mecburidir, buna imtasal lâzrmgelir, <Bpt 
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hâkimin takdir aalahiyetmi ortadan kaldıracak 
bir flütüm yoktur. Bir kere şunu arzedeyim ki, 
îtijfkiye Cumhuriyeti, adH teşküâtı hakkmda son 
sözü «Sjttememiştir. Bunun hakkmda henüz 
l«tği bir karar verilmemiştir. Bu gün teşki-
ttm «dîiyede hangi mertebe ve derecelerdedir. 
bunun bjtfdanda katği karar henüz yoktur. Bir 
perti ionfrednde buna dair olan işaretler üze-
rine g^en iırtihttb devresinde Adliye vekâleti
sin ^KİJfeişyîblfeclise «evkettiği bir kanun, is
tinaf mahkemelerinin yeniden teşkili meselesi-
niıtaanugajü v« buna aid maddeleri ihtiva ey-
Hpasda. Adliye tercümeni bunun müaakereai-
ü t ^ e tgirtşti. £&ks& intihabın yenilenmesine 
1HWK »«dinıesi dtibaıilfi ve dwre değiştiği için 
mm&m&lmim biri, ne de Hükümet tarafm-
üsa tek»r bunun tedkik edilmesi istenil-
medi Kesele ıkadük oldu ve kaldı. Fa
kat 'hiç ü r zaman Türkiye Cumhuriyeti 
«do tesüBtte tek bir mahkeme vardır, 
oautt fevkinde Jffahkemei teniyiz tedkik ae-
p»ti.me*ûuddur ve benim teşkilâtım bundan 
ibarettir, .dememiştir. Bu günkü teşkilât ne 
g*i«*u**tler tahtmda teşekkül etmiştir, he-
phnieİB <malâra«dux. 340 tarihinde seriye mah-
keiBPİeri ijga edilmiştir, ftîüdevvan bir halde 
öhnê ran «hMau tahşiyeye aixi bir çok mesail 
fetvalara, müftöbih bükümlere ve saireye is
tinaden görülmekte iken mahkeme haline if-
ı*ğ olundu. -Mahkemeler miiçtemi halinde te-
jelHriU <tfi Elde .elemanlar mevcud değildi. 
Orada konulan işler -carî uaul dairesinde ted-
virdunurdu. Gene bayie nikah, .talâk, vasiyet, 
miras ve ggire gibi mesail hep ahkâmı seriye 
eaasmdan alınmış bükümler dairesinde tedvir 
ediîJyordiL Vaktaki 1926 tarihinde kanunu me
denî v« onu takib eden borçlar kanunu ve sa-
fckanualar sıralandıktan sonra artık bizim 
mektûî) olmayan ' her hangi içtihadlar, fetva-
lor^sssfcfye TnustenM-bir mevzuatımız kal-
pmnuytU'. Bütün mevzuatımız mektuba geçmiş-
*tte. 'Bujjtm bunajgbre liükümier verilmekte 
ve~i$ler yürümektedir. Binaenaleyh bu gün bir 
mesele1 ksrşifindayız. istinaf mahkemesi mem-
îekeiiınizde teşekkül edecek mi, etmiyecek mi? 
T?BfflimTBtfHt TH Hft *kfliTflrT vermek * lazımdır. Sim-
diye laflar ilmî mütafea olarak işitilen ve ya-
ü n l M ı r her halde istinaf mahkemesi le-
fcsde'MİûİM'bir ıtemayüKinmevcud olduğunu 
gfctteriyor. Skö©. d» istinaf mahkemesi teşek-
/k*l«dec4feUr. İŞimdi istinaf mahkemesi ilga 
etfilmiş -w itek d»re«41i mahkemenin fevkinde 
tfttUa i$eri .««Mnlaahigemei temyia gerek ke-
aayrt^e^eretoe keyfiyet itîbarifc. ınühim meş-
ip$fo\m-sKDt*ıw&e. 3O0 iira "»»̂ daha aşağı olan-
J a » ^ » a /jnaMotmesi ve :3<K> toadan yukan ol-
«*k,i*ib*üle 4iğer mâhkemetor baktığı tein 
.Mahfemi temynde de ımereü tedkik değişi-
?yor- .^Şiadi^öjîieıif ohıyor ki »ulh mahkemesi-
w,aMflar Mditeyi .Mahkemei,temyizde üçün-

cü hukuk dairesi, 300 İkadan yukarı olaülara 
4 ncü hukuk dairesince bakılmaktadır. 

Bunlar yardımcı mahkeme içtihadlandır. 
Temyiz mahkemesi M yüksek hâkimlerden te
şekkül etmiştir. Içtihadlarmm kitab halinde, 
mecmua halinde basıllb neşredilmesi şüphesiz ki 
hem halkı hem hükkâmı tenvir içindir. Bunlar 
yardımcı vasıtalardır. Bunlara müracaat edilir. 
Hukukşinasonm reylerine, profesörlerin, müel
liflerin içtihadlanna her zaman imtisal edilebi
lir. Fakat hâkimi katiyen bağlryamaz. Mevcud 
olan hakkı takdir mahfuzdur. Sonra hiç bir 
vakit hukukî iş ve bilhassa idarî kazaya mevzu 
olan meseleler, rica ederim, bir meselei riyaziye 
değildir, ulûmu müsbeteden değildir. Bu, zama
na göre, muhite göre, vaziyete göre telâkkiye 
göre daima değişebilir. Hukukta hayatiyet esas
tır. İnsan hayatı gibi. Hukuk mesaili de buna 
göre takdir olunmak lâzmı gelir. Böyle kilise 
halinde bir hüküm ortaya koyub ta, bu mesele 
hakkmda böyle karar verilecek, artık buna ben
zer ne çıkarsa bunu buraya baş, bas ta çıkar 
şeklinde telâkkiye yol açacak bir hükmün bu 
kanuna girmesini bir kerre ilmî krymet nokta
sından katiyen lüzumsuz görüyoruz. Kanaati
miz da bunlara istinad etmektedir. Şimdi buyu
ruyorlar ki bir takım şeyler var. 

HASAH" FEHKCt ATAÇ (Gümüşane) — Sa-
ded dahilinde olsun... 

SALÂH YARGI (Devamla) — Şimdi okunan 
mazbatamızda arzettik. Tevhidi içtihad için ne
reye müracaat edilmek isteniyor? Dava daireleri 
umumî heyetine,, ,Dava daireleri 5 er zatten mü-
rekkebtir. Bir de Devlet şûrası reisi girecek. 11 
zat olacak. 

Bir kere böyle ihtilaflara mahal vermemek 
için ve bir birine mübayin karar çıkmaması için 
- maddî ve görünür bazı mahzurları göz önüne 
alarak - Dava dairelerinin vazifelerini esas iti-
barile tefrik ettik. Dördüncü dairenin vazifesi 
sırf malî işler, vergi kanunlarına vesaireye mü
teallik işlerdir, beşinci daire bu mevzu haricin
deki idarî davalara bakar, Yalnız olabilir ki 
yeni çıkan bir malî kanunun tatbikatında henüz 
ne mükellefler ne de memurlar lâyiküe işleri 
kavrayamadıklarından bir çok ihtilâflar zuhur 
edebilir Ve neticede dava adedi çoğalabilir. 
Bunun neticesi olarak işler Şûrayi devlette biri
kerek sürüncemede kalabilir. Buna mâni olmak 
iç^ kaoranen Devlet şûrası reisine bir salâhiyet 
kabul edildi. Ve beyeti celile tasvib buyurdu. 
O işlerin bir kısmını işi az olan daireye verir. 
Fakat bu vazife muvakkattir. Ayrüma keyfiye-
îTbir kerre iki daire arasında ayni mesele için 
birbirine zıt, mütebayin ve mütearız kararların 
zuhurunu oldukça önleyecek bir tedbirdir. Biz 
mazbatamızda dedik ki 11 kişilik bir heyeti 
umumiyede ser İM dairenin kararlarında arar 
edeceklerini fetraedersek bu heyete bariçden il-
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, tihak edecek olan yalnız Şûrayı devlet reisidir. 

Binaenaleyh o hakem vaziyetindedir. Böyle 
olunca Devlet şûrası reisinin bir hakem olarak 
bu İM evrak üzerinde vereceği hüküm makul 
olsun. Binaenaleyh bu işi reise vermek hukukî 
hakimdin garibdir. Afıvlarma mağruren Çün-
ki Edib Kemal arkadaşım garibdir diye söyle
memizi yolunda görmemeye sebeb telâkki etti
ler. Teaaviiara zuhurunda reisin tarafmda bu
lunduğu taraf racihdir. Diğeri ise heyeti umu-
miyede İstişarî mahiyette idareten tedkik edilme
si kabul edilen işlerdir. Yoksa sırf kazaî mahi
yette olan ve dava daireleri işleri üzerinde 
değildir. O idarî işlerde tesavii ârâ zuhurunda 
hakikaten reisin bulunduğu tarafın racih te
lakki edilmesi bir çok kanunlarda kabul edil
miştir. Fakat kazaî mahiyette olan işlerde re- -
isle bir aza muavininin reyinde fark yoktur. 
Çünkü her ikisinin de kazaî salâhiyeti vardır. 
Bunun, biz. hukukî kıymeti bakımından her 
halde işin böylece bırakılmasını doğru görmek
teyiz. 

Yin« Edib Kemal arkadaşımız, bu günkü 
mevzuata göre tevhidi içtihad vardır, buyur
dular. > Biz buna kail değiliz, Zaten meri ka
nun hükümlerine göre müstaceliyet işini en 
mühim meselelerden birisi olarak kabul ettik. 
Çünkü dava hakkı kabul edilen bir şahsm ika
me ettiği davanm hangi mecliste ve nasıl bir 
usulü muhakeme dairesinde, ne şekilde cere
yan edeceğini kendisi bilmez. Bu, reisin takdi
rine bağlıdır, ister heyette tedkik ettirilir, is
terse afini heyete havale edilerek vekilleri mu
vacehesinde murafaası icra edilir. Bizim bunu 
kaldırmak için gösterdiğimiz usulü muhake
meyi, Hükümette, diğer tedkik eden encü
menlerde, Heyeti eelileniz de o maddelerin 
geçmiş! olması dolayısile, kabul ve tasvib et
tiğinden dolayı bunda isabet edildiğini anlıyo
ruz. Demin arkadaşlarla konuşurken bir şey 
hatıra geldi. Arkadaşlar, hukukî işler bu ka
dar miŞnasil hâdisatta imtisal mecburiyetini 
bir madde halinde koyabilecek derecede sala
hiyet veremez. Dünya hukukşinaslarmın top
landığı; Cemiyeti Akvam, mütecavizin tarifini 
yapmak için birbirine girmiştir. Bir mütecavi
zin tarifini herkes bilebilir, fakat bunun ta- I 
rifi için dünya birbirine girdi. 

BÜTÇE E. M. M. RAlF KARADENİZ (Trab
zon) —* Arkadaşlar; bu mesele Bütçe encüme
ninin 28 nci maddesi bidayeten burada müza
kere edilirken epeyce münakaşa edilmişti, şim
di vukubulacak münakaşaların da bir kısmı 
zaten malûmunuz olan sebeblere matuf bulun
maktadır. Bütçe encümeni bu 28 nci maddeyi 
korken hayata uygun amelî faydası olacağına 
kanaat getirdiği bir hükmü koymuş bulunduğu 
içindir ki Adliye encümeninin Yüksek heyetçe 
nazarı itibare almarak kendisine havale edilen 
takririn tekrar , eski noktai nazarında ısrar ede- 1 
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rek Yüksek huzurunuza gelmiş bulunması ben
denizi bir daha niçin bu maddenin buraya ko
nulduğunun esbabını izaha mecbur etti. Eğer 
bu izahatı vermezsem Bütçe encümeninin bu
raya koyduğu bu hükmün, olsa da olur, ol
masa da olur gibi bir manası olduğu zannedile-
cekti. Halbuki biz Bütçe encümeninde bu 
hükmü koyarken bunun amelî bir çok fayda
lan olduğuna kani olduk ve bir çok misallerle 
anladık ki lâyihada bu hükmün yer bulması ha
kikaten lâzımdır. 

Bir defa arkadaşlar, şunu arzedeyim M; ge
rek Adliye encümeninin yazılı mazbatasında 
gerek onu tazvihan burada izahat veren maz
bata muharriri arkadaşımızın sözlerinde söyle
nen şeylerde amelî hayata katiyen dokunulma
mıştır. Sadece nazariyattan, sadece farazi 
yelerden bahsedilmiştir. Ve bu meyanda hula
saten denilmiştir ki, tevhidi içtihadın hukukî 
faydası yoktur ve mahkemei temyizde tatbik 
edilen bu mevzuatta yoktur. Ve o faydasız bir 
müesesedir. Halbuki arkadaşlar, hukuk sadece 
nazarî mütalealar insan zihinlerinin ve düşünce
lerinin tatmini için kurulmuş bir müessese de
ğil, amelî ve fayda verici ve hayata kabili tat
bik kaidelerden ibarettir. Şimdi burada isbat 
edeceğim ki, mahkemei temyizde tatbik olunan 
bu mevzuattan çok faydalar görülmüş ve görül
mektedir. 

Arkadaşlar, kanunu medenî çıktığı zaman 
orada iktisabı müruru zaman mevzubahs oldu. 
On senelik bir kayid vardı, bu on senenin tatbi
kinde müşkülât çıktı. Çünkü on sene bir adam 
bir gayrimenkulu tasarrufu altmda bulundurur
sa artık o mal onundur. Bu on sene kanunun 
neşrinden evvel mî başlar, sonra mı başlar? Bu * 
noktadan ihtilâf çıktı. Kanun bunu açık ifade 
etmiyordu. Mahkemei temyizin bir dairesi di
yordu ki, on sene kanunun neşrinden itibaren 
nazarı itibare alınacak. Diğerleri ise hayır bu 
bir intizamı amme kaidesidir. Bundan evel ge
çen zamanlar da nazarı itibare almacak; dava 
epeyce devam etti. Bir daire açılan davaları 
reddediyor, vatandaş malmı elinde emin görü
yor, diğer daire açılan davaları dinliyordu. Kimi 
kaybediyor, kimi kazanıyordu. O zaman va
tandaşlar ; bu nasıl kanun, nasıl devlet, nasıl 
mahkemei temyiz... Bu sözleri dinlemek her hal
de hoş birf şey değildi Nihayet temyiz mahke
mesi tevhidi içtihad yaptı, işi halletti Şûrayi 
devlette de buna mümasil kararlar çıkmıştır. Ay--
ni vaziyette bulunan iki arkadaş Şûrayi devlet
ten birisi müsbet, diğeri menfi karar almışlardır. 
Vatandaş buna şaşmıştır, ikimizin vaziyeti ayni 
olduğu halde o öylede benimki niye böyle değil.. 
Baş vurulacak daha yüksek makam da yok. Bu
rada Arzuhal encümeninize her gün baş vuru
yorlar, misal gösteriyorlar, falanm işi şu şekilde 
halledilmiştir, benim işim de ayni olması lâzım-
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gelirdi. Halbuki Şûrayi devlet aleyhime karar 
verdi diyorlar. Şûrayi devlet kararında 
müstakildir, bozulamaz diye Arzuhal encümeni 
reddediyor. Bu hoş bir manzara mıdır?.. Arka
daşlar, görülüyor ki, bu müesseseden faide görü
yoruz. Kendisinden fayda gördüğümüz bir usu
lü niçin kaldırıyoruz. Dünyanm hiç bir yerin
de yoktur dediler. Biz de bir devletiz. Bütün 
işlerimiz yanmda Türk devleti Türk milleti 
emin olabilir ki, hukuk tekâmülâtımız ve mevzu
atımız diğerlerinden daha ileridir. Gıbta edi

lecek hukuk müesseselerimiz, hürmet edilecek hu
kukçularımız ve ibret alınacak esaslarımız var
dır (Bravo sesleri). 

Sonra arkadaşlar, yine hayattan misaller ar-
zedeyim; bir mesele çıkıyor. Gavrimenkul sa
tışı resmî senedle olur. Hangisi? Noterin de, ta
pu dairesinin de vardır. Hangisi nazarı itibare 
alınacaktır? Biri mal almıştır, fakat noter sene-
dile, öteki tapu senedile. Mahkemei temvizin 
bir dairesi noter senedini muteber addediyor, 
öteki bir daire ise ancak tapu resmî seneddir di
yor. Böylece de benim malım elimden gidiyor, 
Mahkemei temyizin heyeti umumiyesi tevhidi 
içtihad kararı veriyor. Kanşiklığm önüne geçi
yor, Rica ederim bu vaziyetten kurtulmak lâ
zımdır. Palan memleket şöyle yapıyormuş, bu, 
böyle kanun koymuş, rica ederim, bizim memle
ketimiz bir tecrübe sahnesi ve milletimiz hukukî 
nazariyeleri tecrübe için tatbik edileceği bir ce
miyet değildir. Başka memleketleri burada bi
ze misal olarak gösteriyorlar. Bu tecrübeler 
bize pahalıya mal olur, bir vatandaşın malı elin
den bir toprak parçasmm elden gitmesi bazan 
bir aile ocağını yıkar. Sonra tevhidi ictihad don-
miş bir kaidedir, bir kdişecür diyorlar. Halbu
ki, hukuk mütemadiyen hareket eder bir mües
sesedir, hayata tatbiki bakımından mütemadi
yen inkişaf eder, diyorlar, kilise yoktur, diyor
lar. Siz tevhidi içtihad kararı vereceksiniz, bi
naenaleyh ona diğer daireler ittiba edeceklerdir, 
bunun neticesinde hukuk tekâmülünden geri ka
lacaktır, diyorlar... Evet hukukta tekâmül var
dır, fakat sıçrama yoktur. Nasıl ki, hayatm içti
mai kaideleri yavaş yavaş değişiyorsa o da öyle 
hayat ile beraber yavaş yavaş değişir. Bir mem
lekette bir âdetin değişmesi kaç senede olur? 
Biz dedik ki, tevhidi içtihad karan yürümezse 
ayni heyet bunu hissederse onu değiştirir. Ve 
hukuk yine böylece hayat ile birlikte tekâmü
lüne devam eder. Görülüyor ki, nazarî sahada 
da bu mütalealarm kuvvetli yeri yoktur. 

Diğer söyledikleri esbabı .mucibeler hakkmda 
uzun boylu Yüksek huzurunuzu işgal etmek iste
miyorum. Hepsi nazaridir, biç biri şu arzetti-
ğim derdlere deva olacak mahiyette değildir. 
Onun için Bütçe encümeninizin ve orada tecrübe 
görmüş arkadaşlarınızın ve hayattan misal alan 
arkadaşlarınızın teklif ettiği bu usul mahkemei 

temyizde de meridir, orada faide görmüşüzdür, 
Şûrayi devlette de aynen vardır, niçin bunu kal
dırıyoruz? Onu kaldmnayalmı, Fakat, takdir 
Yüksek heyetinizindir. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Muhterem 
heyet huzurunda bu mesele kâfi derecede mü
nakaşa edilmiştir. Gerek geçen celsede, gerek 
bu celsede tevhidi içtihad müessesesinin lüzu
mu veya ademi lüzumu hakkmda kâfi derece
de söz söylenmiştir. Eğer bu g\m kürsüye çı
kan muarız arkadaşlarım şimdiye kadar müna
kaşa mevzuu olmamış bazı noktalara istinad 
etmiş veya bazı yeni deliller ileri sürmüş ol
masalardı tekrar söz almryacaktım. ilk önce 
Edib Kemal Ergin arkadaşımızın temas ettikle
ri delillere aid mütalealanmı arzedeyim: 

Bay Edib Erginin, geçen celsede söylenen 
sözlere temas ederek yaptıkları mütalea intakı 
hak kabilinden bir şeydir. Bunu esasen biz de 
ifade ettik. Adlî tefsir ancak İM tarafı ilzam 
eder, Fakat her şeyden evvel o kararı veren 
mahkemeyi ilzam eder. Yani o mahkeme bir 
meselei hukukiye hakkmda kanunda müphem 
ve gayrivazıh gördüğü bir maddeye şu veya 
bu manayı vermek suretile karar verdikten son
ra mümasil hâdise de artık başka bir karar ver
memektedir. Halbuki tevhidi içtâhadla ne olu
yor? Bu kararı vermiş olan mahkemeye 
(sen içtihadını değiştireceksin) diye bir heye
tin karan ile bir ilzam yapılıyor. O heyet ken
disinin de dahil olduğu halde birinci reisin ri
yasetinde toplanmış ve 4 ve 5 nci dairelerden 
mürekkeb Deavi daireleri umumî heyetidir. Ar
kadaşımın çok güzel izah ettiği gibi bu heyet 
tevhidi içtihad kararı verecektir. Burada bir 
mahkemenin kararmm aksine gitmesini emret
mek vardır. Umumî heyet ya birinci, ya ikinci 
dairenin kararı hilâfma içtihadı tevhid ede
cektir. Artık mümasil meselelerde buna göre 
hareket edilecektir. Bu hal kaziyyei muhkeme 
esasma mübayindir. Demin de arzettiğim gibi 
mahkeme karan iki taraf i ilzam eder, başkası
na- müessir değildir, fakat her şeyden evvel ka
ran veren mahkeme mülzemdir. Bu şekil ka-
ziyei muhkemenin mahiyeti ile aykırı bir hal 
akyor. 

Edib Ergin arkadaşımız şimdiye kadar mev-
zubahs olmamış bir meseleden daha bahis bu
yurdular. Hâkimin vazn kanun rolü oyna
ması hakkındaki kanunu medenimizin bir ve
ya ikinci maddesindeki meşhur hükümden bahis 
buyurdular. Fakat mevzuumuzla alâkası olup 
olmadığı noktasına temas buyurmaddar. Biz 
hukuku amme sahasında münakaşa yapıyoruz. 
Bahis buyurdukları madde ise hukuku hususi
ye sahasında hâkime verilen bir salâhiyeti gös
teren maddedir. Bununla alâkası yoktur. 

Raif Karadeniz arkadaşa gelince; Arkada
şım çok güzel buyurdular ve en yeni nazariye
lerden mülhem olarak hukukun hayata intibak 
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etmesi lâzımgelen kaideler olmasmı ileri sür
düler. Biz de ayni şeyi ileri sürdük. Ayni şe
ye kaniiz. Bunun haricinde, hayata intibak et
meyen bir şeyi hukuk kaidesi olarak tanımıyo
ruz. Realist hukuka inanmış olanlar bu ka
naate sahibdirler. Bendeniz tamamen bu dü
şüncedeyim. Bu gün Fransız cemiyeti için ya-
pilmış bir hukuk kaidesinin Türk cemiyetine 
kabili tatbik olmadığına herkes kadar, belki 
herkesten fazla kani olanlardan biriyim. Bu 
kanaatle yüksek huzurunuza arzediyorum ki; 
hukuk, realize edilmesi lâzımgelen kaidelerdir. 
Mücerred bir hukuk kaidesi tanımıyoruz. O 
hukuk felsefesi olabilir ve ancak felsefenin ro
lü âlimlere direktif vermek mahiyetinde oldu
ğuna göre ancak böyle telâkki edilebilir. Yok
sa kanunlara girecek kaidelerin tabiatile tat
bik sahası bulması ve hayatiyeti haiz olması 
lâzımdır. Aksi halde tatbik edilmeyecek demek
tir ve binaenaleyh böyle bir kaide yoktur. 
Şimdi buradan çıkacak netice, hukukun haya
tiyeti haiz olması için hayatm icablarma ve 
hâdiselerle ihtiyaçlara uyabilecek bir elastiki
yet ve kabiliyette olması icab eder. Bu nasıl 
olabilir? Hukuk bir taraftan teşriî makaniz-
ma tarafmdan, diğer taraftan hâkimlerin içti-
hadları ve öbür yandan örf ve adat denilen ve 
kanunun sakit olduğu hallerde tatbik edilmek
te bulunan bir takım kaidelerle, diğer taraftan 
ilmin gösterdiği direktiflerle teşekkül eder. Teş
ri makanizması bir çok formalitelere tâbi olma
sı dolayısile ağır yürüyen bir makanizmadır. 
Hayatta hâdiselerin icablarma uygun olarak bir 
hukuk kaidesinin değişmesi lâzımgeldiği zaman 
bu gayri mahsus bir şekilde, fakat bu gibi for
malitelere tâbi olmayan ve hâdiselerle daha 
yakm temas halinde bulunan hâkimlerin içti-
hadları ile daha kuvvetli bir şekilde yapılabilir. 
Ve hâkimlerin içtihadları hayatm icablarma 
nekadar uygun olursa ve samimiyet ifade eder 
mahiyette ise hukuk kaynağı o kadar canlı olur. 
Raif Karadeniz arkadaşımızın istediği de zaten 
budur. Tevhidi içtihad müessesesile bizim iste
miş olduğumuz sert sıkı kaidelerle bütün hâ
kimleri sıkmakdansa hâkimlere serbest içtihad 
imkânı vermek ve onlara hâdiselerde ufak tefek 
hususiyetlerle de nazarı dikkate almak şartile ev
velki hâdiseler arasmdaki içtihad farkı denile
bilecek farkları o hadiselerin hususiyetine uy
gun, hakkaniyete ve adalete uygun kararlar 
vermek neticesine varır. Şimdi Temyiz mahke-
mesile Devlet şûrası arasmda bu itibarla tevhi
di içtihad bakımından mevcud olan farkı Yargı 
arkadaşım çok güzel izah ettiler. Bendeniz bu 
mesele üzerinde geqen celsede biraz maruzatta 
bulunmuştum. Bu bakımdan bu meselenin iki 
yüksek mahkeme arasmda içtihad farkı itiba-
rile haiz olduğu ehemmiyeti arz edeceğim. Ar
kadaşlar, Temyizdeki heyeti umumiye büyük 
heyeti umumiyedir. Buradaki ise iki dava daire-
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si heyeti umumiyesidir. Yalnız iki dairenin iç-
timamdan müteşekkildir. Daireler bidayeten 
ve sureti katiyede yani işin esası hakkında da 
adlî sahaya intikal edersek adlî mahkemeler, 
ilk mahkemelerin, asliye mahkemelerinin verdi
ği karar mahiyetinde kararlar verebilen mahke
melerdir. Binaenaleyh tevhidi içtihad kararı bu 
mahkemeleri ilzam edince artık içtihad yolu 
kapanmış olur arkadaşlar. Temyizde vaziyet 
böyle değildir. Temyiz mahkemesi temyiz mer
cii sıfatile meseleyi tedkik eden bir heyet olması 
dolayısile tevhidi içtihad kararları ancak Tem
yiz dairelerini ilzam eder. Yoksa mahkemeler 
tevhidi içtihad kararlarına rağmen onun hilâ
fına karar vermekte serbesttirler. Halbuki Şû
rayı devlet Dava daireleri Bidayet mahkemesi 
vazifesini gören idarî mahkemeler olduğuna gö
re işin esası hakkmda da karar verirler. Bu 
suretle tevhidi içtihad kararları birinci ve ikin
ci daire kararlarmı takyid etmiş olur. Bu, ka
nun yapmakdan farksızdır arkadaşlar. Eğer 
Heyeti celileniz mahkemelere kanun yapmak 
hakkmı vermek istiyorsa bunu yapalım. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ha
yır, hayır, böyle sey olur mu 

ALİ RIZA TÜREL (Devamla) — Bir hâdise 
hakkmda tevhidi içtihad kararı yapıldı mı 
daireler onun hilâfma karar verilemiyecekler 
demek olur ki bu da objektif bakımdan kanu
nun ilmî bir tarifi olur. 

Sonra arkadaşım en son ehemmiyetle temas 
buyurdular ki amelî kıymet bakımından hâdi
seye ne nazarla bakmak icabeder meselesi hak
kmda bir kaç söz arzedeyim. Hâdise heyeti umu-
miyeye o şekilde tasvir edildi ki sanki birinci 
daire ile ikinci daire bütün meseleler üzerinde 
mütemadiyen ihtilâf halinde kalacaktır ve bu 
daima vatandaşların hak ve vicdanını rencide 
edecektir. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Tat
bikata inelim, görürüz ki birinin ak, dediğine 
diğerinin kara dediği haller vaki olabilir. Buna 
karşı iki dairenin vazifeleri katği surette birbi
rinden ayrılmak sureti ile ve diğer bazı hü
kümlerle bu lâyihada tedbirler alınmıştır. 

Binaenaleyh bu vazife ayrılığı devam ettiği 
müddetçe bir içtihad farkı olmıyacaktn*. Bel
ki bu, dairelerden birine verilen işlerin fazlalı
ğından hâsıl olabilir. Fakat bu da istisnai va
ziyetlere münhasırdır. Demek oluyor ki, bu ıs
tırabın birinci sebebi teşkilâta vazifelerin fena 
tevzi edilmesine aiddir. Bunu ıslah buyurursa
nız mesele kalmaz. 

Diğer sebebi de; bu adamlar hâkimdir, hü
küm verme sanatma vakıf kimselerdir. Bu iti
barla birinin ak dediğine diğerinin kara demesi 
için ciddi, çok ciddi bir sebeb olmak lâzımdır. 
Ya kanunda, brinin başka diğerinin başka bir 
mana vermesini mucib bir vuzuhsuzluk var de
mektir ki, bu vuzuhsuzlukların izalesi için 
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teşriî tefsir yolu açıktır ve bir çok tefsirler 
de Meclise gelmektedir. Bu itibarla tatbikat
ta büyük mahzurları vardır diye yapılan 
itirazın bendeniz varid olmadığı kanaatın-
dayım. Görülüyor ki birinin ak dediğine diğe
rinin kara dediği haller vaki olabiliyor. Fakat 
bu niçin vaki oluyor, neden dolayı vaki ola
bilir bunun sebeblerini araştırmak ve ıstırab 
sebebini bulup onu tedavi etmek ve hukuk pren-
siblerini koruyarak daha emin bir yolda ve 
daha müsbet bir şekilde izale etmek lâzımdır. 
Niçin olabilir?. Bunu evvelâ teşkilât meselesinde 
aramalı. Ya teşkilât öyle kurulmuştur ki, aynı 
işe muhtelif daireler de bakıyor. Binaenaleyh 
biri şu noktai nazarda, diğeri başka bir noktai 
nazarda bulunmak suretile içtihad farkı hâsıl 
oluyor. O halde kanun vaznnm rolü ve vazifesi 
bu teşkilât bozukluğunu düzeltmekdir. Bugün 
Heyeti Celilenize arzedüen lâyihada bu esasa 
mütenazır bir takım tedbir hükümleri mevcut
tur. Tekrar arzedeyim. Dairelerin vazifeleri 
sureti katiyede ayrılmıştır. Bu kanun kabul 
buyurulduktan sonra İslah yolları, hukuk 
prensiplerini rencide edecek bir yol değil, teş
kilâta vuzuh vermek suretile açılmış olacaktır. 
Bu şeklin de memlekete çok faydalı olacağı 
şüphesizdir (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Söz isteyenler vardır. 
REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Arkadaşlar, 

ihtisasım dahilinde olmadığı halde îhtisas en
cümeninin noktai nazarını, sırf pratik bakımın
dan, müdafaa etmek için bir kaç söz söyleme
me müsaadenizi rica edeceğim (Encümen namı
na mı sesleri). 

REMZİ GÜREŞ (Devamla) — Encümen na-
mma değil, kendi fikrimi söyliyeceğim. îhtisas 
encümeni Adliye encümenidir. 

Her iki taraf nazarî olarak hukukun hayat 
sahasındaki kıymetini ve tatbikat bakımından 
memleketteki tesiratmı izah ettiler. Bir ta
raf tevhidi içtihad suretile bazı noktalardan ka
nunun tatbik şeklini tayin etmek salâhiyetini 
Devlet şûrasma veriyor. Diğer taraf böyle bir 
salâhiyetin verilmesi, kanun yapmaya muadil, 
Meclis salâhiyeti cümlesinden bir salâhiyetin 
Devlet şûrasma verilmesi mahiyetinde görüyor. 

Raif Karadeniz arkadaşımız diyor ki, naza
riyattan uzaklaşalım. Tatbikatta amelî sahaya, 
hakikî ihtiyaçlara bakalım. Hakikatten bu 
söz bu şekilde gayet manidar bir sözdür. Lâkin 
misallerini şimdi ben de alacağım ve bu hu
susta müsaadenizi rica edeceğim. Bu misal-* 
leri ele alırsak hayat sahasında bence, nazari
yattan uzaklaşmıyor. Bilâkis donmuş bazı iç-
tihadlar hakikatte hükme ve tatbikata bağlan
mış bulunuyor. Misal ikidir. On sene geçince 
iktisab hakkı, bunu temyizde iki taraf ihtilâf 
halinde bulunmuş, nihayet daireler içtihad tev
hidi suretile birleştirilerek bir şekle bağlanmış. 

Karadeniz arkadaşımız diyor M, milletdaş-

larmıızm, vatandaşlarımızın malları, hakları 
böyle iki taraf m iki türlü hükümlerine nasıl bı
rakılır. îki türlü hüküm nasıl yürür. Güzel, 
heyecanlı bir mevzu. Arkadaşlar, ikisinden bi
rini tercih ettiğimiz takdirde hükmü verenden 
fazla, ondan sonrası için tatbiki mecburî kı
lan her iki dairenin birleşmesinden hâsıl olan 
heyetin verdiği karar, kanun mahiyetinde de
ğil mi? Neden Büyük Meclis ki, vazn kanun
dur, hayatm ihtiyaçlarını, memleketin muhte
lif meselelerini tedkik ile meşguldür. Daima iç
tima halindedir; tatilleri bile müstesna vaziyet 
taşır, neden millet meselelerile meşgul olmak is
temiyor da bir tefsir meselesi diye buraya 
getirmiyoruz? Arkadaşlar B. M. Meclisi öte-
denberi yalnız kanun yapmağı değil kanunun 
tefsirini dahi hiç bir kimseye hiç bir daireye 
vermedi. Bu, kanun tefsirinden daha ileridir. 
Arkadaşlar, 

ÎSMAÎL KEMAL ALFSAR (Çorum) — Şû-
rayi devletin kararları katğidir. 

AHMED REMZİ GÜREŞ (Devamla) — Ar
kadaşlardan bilhassa rica ederim, hatırlayan
lar varsa «söylesin. Bundan evvel meşrutiyet 
zamanında Şûrayi devletin verdiği kararlar ka
nun mahiyetinde idi. Öyle tefsirler yaptı ki, kanu
nun asimi unuttuk. Harcirah tefsirlerine bakm 
harcirah kararnameleri kaç türlüdür? rica ede
rim. Tedkikat yaparken, daha harcirah kanu
nu çıkmadığı zamanlarda, mucibince amel olu
nan Şûrayi devlet kararları benim kendi not
lanma göre 13 tane karar vardır. Hepsi bir 
araya gelince esas karar tamamen manasmı de
ğiştiriyor. Arkadaşlar, hayatm ihtiyacı düşü
nülürken bir veya iki dairenin kendi kendine 
tefsiri kanunî yapması ihtimallerini düşünmü
yor musunuz? Müsaadenizle ikinci misali de 
söyleyeceğim. Bir defa tapu ve senedi resmî di
ye noter senedi meselesi vardır. Noter sene
di, mucibince amel olunacak sened değildir, di
ye Temyiz kararı vardır. Bu, bazı vatandaş
ları kurtarmış olabilir, yahud da birisi muci
bince amel olunur demiş, diğeri olunmaz de
miş. Bu ikilik de tuhaf bir manzara teşkil 
ediyor. Fakat neden buraya gelib bunu biz 
demiyoruz? (Mahkeme karan gelir mi sesleri) 
Müsaade buyurun izah edeyim. Mahkeme karan 
buraya gelir mi? arzedeyim, iki daire ayrı ayrı 
iki taahhüd kararı vermişse bunun bir tefsir 
meselesi olduğunu Adliye vekâleti derhal anla
yacaktır. Buraya geldiği zaman encümen der
hal anlayacaktır ve her hangi bir arkadaş hiç 
tereddüdsüz anlayacaktır. Bir mebusun tefsir 
istemesi hakkı vardır. Binaenalyh arkadaşlar, 
esas salâhiyetinizi başkalarına bırakmayınız. Ben 
size pratik bir çok misaller arzedebilirim. Bu 
işleri müsaadenizle arzediyorum, ihtisas ve na
zarî işlerdir diye büsbütün ihmal etmeyelim. 
Mütemadiyen üzerinde uğraşarak, çalışarak, di-
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dişerek memleketimizi doğruluğa doğru sevke-
delim. Arkadaşlar, yine ayni meselenin bir 
ucu vardı):. Temyiz umumî heyetinde deniyor 
ki, madem ki noter senedlerile gayrimenkul 
alım, satötti keenlemyekündür, kıymeti yoktur, 
binaealeyh kararı mutazammm, karar taahhü
dünü havi mukaveleler noter senedile dahi olsa 
içerisine konan tazminat hükümsüzdür. 

Arkadaşlar, iki ferd birbirile bir ferağ mu
amelesi i^n taahhüde girişiyorlar. Tabiî ha
yat yürüıV tapu dairesine her şey çabuk git
mez. Nötierde çabucak muamele yapmak müm
kündür. Muamele şudur: Birisi diğerine mu
ayyen bir tarlayı satmağı taahhüd ediyor ve 
bu tarlayı kendisine satmadığı takdirde % 25 
tazminat vereceğim diye taahhüd ediyor. Şim
di bu taahhüdünü, karşıdaki, hukuk mefhu
munu düşünerek kendi kendine, insanî bir tel
kinle şu karan veriyor: Mademki tazminat hük
münü koymuştur, piyasa % 25 farketmez. Fe
rağ etmezse ben de % 25 tazminatı alırım, işi
me bakarpn, diyor. Hayır arkadaşlar; arzet-
tiğim mevzuda heyeti umumiyelerin tevhidi 
içtihad dolayısile verdikleri karar J>una mani
dir. Bu gibi ferağlar tapu dairesi nezdinde ya
pılacaktır, binaenaleyh tapu dairesi nezdinde 
yapflmayan tazminatın kıymeti yoktur, diyor. 
Belki bu doğrudur, fakat hukukçular, müte
hassıs zevat, hayır, diyorlar, bir insan ken
di kendini tazminata koyabilir. Kendi koyduğu 
bu tazminat nasıl Temyizin tevhidi içtihad do
layısile verdiği bir kararla âdeta hükümsüz 
addedilir? îşte bu mesele benim kendi ihtisas 
mevzuum olmamakla beraber, bu gibi hâdise
lerin ehemmiyeti ve Büyük Millet Meclisi aza
sından olmaklığım itibarile ve bu gibi mesele
ler çok geçtiğinden kürsüye gelmeği faydalı 
buldum. Tevhidi içtihad taraftarı değilim, ih
tisas, encümeninin teklifinin kabulünü ben de 
teklif ederim (Bravo sesleri). 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Denizli) — Ben 
hiç bir encümeni müdafaa etmek için çıkma
dım. Encümenlerin reisleri, mazbata muhar
rirleri var. Onlar kendilerini müdafaa ederler. 
Ben, encümendeki arkadaşlara teşekkür ede
rim. Hakikaten hukuk nazariyatı hakkında gü
zel bir ders verdiler. Çok memnun oldum. Fa
kat bendenizin anlamak istediğim, meselenin 
amelî kısmıdır. Gerçi nazariyat denilen şey do 
ameliyattan doğarsa da bu gün bu kürsüden 
sizi tasdi etmekten maksadım amelî kısma aid-
dir. Meselâ, bir malûl zabit, maluliyet dere
cesi muayyen bir zabit müracaat etmiş ve müs-
bet karar almıştır. Ayni dereceden malûl diğer 
bir zabit mahkemeye müracaat etmiş, menfi 
karar almıştır. Raif arkadaşımızın dediği gibi, 
ayni mesele hakkında Mehmede verilen karar 
müsbettir, Ahmede verilen karar menfidir. Bu 
mesele iizerinde duruyorum ve diyorum ki: 
Türk felsefesi, Türk hukuku Mehmede bir tür-

â-1938 0 î 1 
I lü, Ahmede bir türlü karâr verilmesini akıl Vâ 

mantıkla kabili telif bulmaz. Herkese müsavi 
karar verilmelidir. Encümenden soruyorum: 
Bunun çaresi nedir? Tevhidi içtihad temyizde 
olurmuş, burada olmazmış. Ben bunun üzerin
de durmuyorum. Buna çare istiyorum. Bir 
arkadaşımın dediği gibi bu iş tefsirle halledi
lemez. Biz, mahkemeler rencide olmasm diye, 
daha doğrusu, bir prensib olarak verilen bir 
kararla mahkeme kararını kendiliğimizden re-
fedemeyiz. 

SIRRI tÇÖZ (Yozgad) — Dava daireleri ka
rarları hakkındadır, idarî kararlar hakkmda 
değildir. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — 
Tabiî. Hiç bir mahkemenin diyorum. Şimdi na
sıl olur ki kaza salâhiyetini haiz bir yerde Ah
mede başka Mehmede başka karar çıkar. Bu 
kararlar böyle çıkmca ne olacaktır Nasıl bakı
lacaktır? Tevhidi içtihadı kabul etmiyecek olur
sak bu, açıkta kalır. Bir, iki kişi mütezarnr 
oluyor muş. Nazariye ile uğraşacağımıza bir 
ferdin bile mutazarrır olmasının önüne geçe
lim. Nazariyyat ferdin mutazarrır olması sure
tinde mi olacaktır? Bunda tevakkuf edeceğim. 
Binaenaleyh soruyorum. Tevhidi içtihad fena 
bir şeyse - ki fena bir şey olmadığı muhakkak 
çünkü Temyizde tatbik olunuyor - o halde başka 
türlü mübayin kararların önüne geçmenin ça
resi nedir? Tefsir hakkmda hüküm koyalım, 
ben raziyım, bir birine muhalif olan kararları 
biz tedkik edelim. Böyle bir hüküm koyalım. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Hayır. 
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Devamla) — 

Ne bu, ne bu., ayni işte Mehmede başka faraza 
lehine, Ahmede başka faraza aleyhinde karar 
nasıl olur? Bunu ne akü ne mantık ne hiç bir 
şey kabul eder. Nazariyatın bunu nasrl kabul 
edeceğine de benim aklım ermez. (Müzakere kâ
fi sesleri). 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sıra ile söz 
veriyorum. Buyurun Kemal Unnal. 

Ad. En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Müsaade buyurursanız bir sual sordular, cevab 
arzedeyim. 

BAŞKAN — Hatibden sonra söylersiniz. 
KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bendeniz ga

yet kısa söyliyeceğim, sabrınızı suiistimal etmi-
I yeceğim. Geçen defa da arzetmiştim. Şimdi his

sediyorum ki noksan söylemişim, tamamlamaz
sam vazifemi yapmamış olacağım. Şimdi iki 
daire vardır. Bu iki daireden mütenakız ka
rarlar çıkabilir. Bütçe encümeni buna el koy
muştur. Tahmin ediyorum ki Hükümetten ge
len lâyiha da Adliye encümeni buna el koy
muştur. Yalnız bütçe encümeni daha vazıh ola-

I rak iki daire arasmda mütenakız karar veril-
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diğı zaman şöyle yapılır diyor. Şûra reisinin 
veya dâirelerden birinin veya müddeiumuminin 
talebi üzerine keyfiyet Dava daireleri umumî 
heyetinde tedkik olunur. Adliye encümenine 
mutenakız olsun veya olmasın, 28 nci maddede, 
Dava dairelerinin, Devlet şûrası reisinin veya 
müddeiumuminin göstereceği lüzum üzerine 
umumî heyete her mesele verilebilir deniyor ki 
Bütçe encümeninin tesbit ettiği mutenakız ka
rarın hallini istemek vazifesi de bu üç uzve ve
rilmiştir. Şûrayı devlet reisi nihayet haiz oldu
ğu bu salâhiyeti ne keyfi için kullanacaktır ve 
ne de her hangi bir daireden şüphelendiği için 
kullanacaktır. O halde çıkmış bir kararın mu
tenakız kararm, reis, müddeiumumi veya da
irelerden birisi tevhidi içtihad taleb ederek 
28 nci maddedeki salâhiyete göre heyeti umumi-
yede tedkikmı tabiatile isteyebilir. Mesele açık
tır, böyledir. Eğer burada tevhidi içtihad za
ruretini, mutenakız kararlar keyfiyetini başka 
bir müessese tesbit ediyor olsaydı ben buna iş
tirak ederdim. Fakat mutenakız karar verildi
ğini tesbit salâhiyetini, heyeti umumiyeye her 
hangi bir davayı sevketmek salâhiyetini haiz 
olan makama bırakıyor. Bence gerek Bütçe en
cümeni gerek Adliye encümeni mutenakız ka
rarlar hususunda birleşmişlerdir. Yalnız birisi 
mutenakız sözünü telâffuz etmiştir, diğeri et
memiştir. Fakat ayni salâhiyeti vermişlerdir. 
Bunu reis yapacak, mutenakız karar görünce bu
nu tevhidi içtihada sevkedecektir. O halde reise 
verilen 28 nci maddedeki salâhiyetle burada 
tevhidi içtihada sevketmek salâhiyeti birdir. 
Müddeiumumi de ayni vaziyettedir. Bu cebhe-
den bakılırsa ben bir fark görmüyorum. Her iki 
encümenin de maksadı ayni mahzuru kaldırma
ğa dayanmıştır. 

Eğer içtihad kapısmı açmak veya kapamak 
meselesi mevzubahsse biz bunu 30 sene evvel ko
nuşuyorduk. Şimdi tekrar bundan bahsetmek 
ayıb olur. 

BAŞKAN — Üç arkadaş daha söz istemiş
lerdir. Bir de kifayeti müzakere takriri var
dır. Evvelâ bunu okutub reyinize arzedeceğim. 

ADLÎYE E, M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Ben encümen namma cevab vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALÂH YARGI (Kocaeli) — Mazhar Müfid 

Kansu arkadaşımızın maddî misal göstererek 
bir malûl zabitin şu suretle maaş alabileceğine 
dair bir karar vardır, ayni mahiyetteki bir iş 
hakkmda da aksi karar verildiğinden bahis bu
yurdular, dediler ki, bunun nazarî, hukukî me
selelere temasından fazla ayni mahzuru izale 
edebilecek ne gibi hükümler konuyor. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Denizli) — Bu 
ve emsali. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Tedkik buyurulursa görülür M, Heyeti 

Celilenizde kabul buyurulan hükümlere göre her 
hangi dava daireleri kararlarından biri böyle 
fahiş hataya ve zühule müstenid bulunduğu 
takdirde tarafların tashihi karar isteme salâ
hiyeti mevcuddur. Tashihi karar talebinde bu
lunabilir. Bu gün cari olan usule göre çıkan 
karar katğidir. Başka hiç bir yere müracaat 
edilmez. Hukuk usulü muhakemelerine göre 
bazı işlere yeniden el koyub yürütüyoruz. Fa
kat bu babdaki muameleler tashih edilmiştir. 
Gerek tashih kararmm, gerek hukuk usullerine 
göre verilmiş olan sarih bir karardır. Mahke-
dei aidesi tarafmda İsrar etme salâhiyeti mev
cuddur. Bendeniz bu suale cevab vermiş olu
yorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Encümen namma cevab vereceğim. 

Arkadaşlar ;bütün söylenen sözlere cevab ve
rerek sizleri yoracak değilim. Sadece maruzatı
mın bir iki noktasına temas eden şu veya bu 
arkadaş tarafından söylenmiş olan noktaya işa
ret edeceğim; buyurdular M, iki daire birleşe
rek, bir heyeti umumiye oluyor. O heyeti umu
miye işlere bakıyor. Bu tevhidi içtihada ne lü
zum vardır. Yine umumî heyet bakacak değil 
midir? Halbuki arkadaşlar umumî heyet dedi
ğimiz bir dava dairesidir. Diğerleri de birer 
dava dairesidir. Umumî heyet dediğimiz mü
him davalara bakar, diğer dava daireleri ise 
daha az mühim işlere bakar. Muhtemeldir ki, 
heyeti umumiyenin bir iş için verdiği karar, hu
susî heyetin verdiği karara mugayir düşebilir. 
Tevhidi içtihad bu demek değildir. Muayyen 
bir iş bir heyetten geçecek, belki iki küçük he
yetten geçecek, biri böyle diyor, diğeri şöyle 
diyor. Tatbikatta akisleri aykırı oluyor. Ni
hayet hep bir heyeti umumiye halinde toplanı
yorlar, bir karar veriyorlar. Tevhidi içtihad 
bu verdikleri karardır. Bu vedikleri karara 
Şûra içinde bulunan daireler ittiba etmek mec
buriyetindedirler. Halbuki diğer kazaî mües
seseler ittiba mecburiyetinde değillerdir. Diğer
leri hayat ve hâdiselerle karşı karşıya bulun
dukları için tevhidi içtihadı nazarı itibare al
mazlar. Yine kararlarını verirler. Şûrayi dev
lete gider, müddeiumumi tarafından müdafaa 
edilir, belki bu tevhidi içtihad kararı değişe
bilir. İşte bunun için biz maddede diyoruz ki, 
müstakar bir içtihadın tebdiline lüzum hissedil
diği zaman yine toplanıp bir karar verirler. 
Görülüyor ki, donmuş bir kaide olmayacaktır, 
daima kararlar suples ve elestikî olarak kalacak
tır. İstediklerini bulacaktır. 

Hal böyle iken kim bu içtihadın böyle sulp 
halinde kaldığını iddia edebilir? Bir noktaya 
daha temas ettiler, buyurdular ki; biz vazifele
ri ayırdık şu daire şu işlere bakacak bu daire 
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de bu işlere bakacak. Her bir dairenin işi mu
ayyendir. 

Arkadaşlar bunun mevcud olması mütena-
kız kararların çıkmasına mâni değildir. Biz va
zifeleri ayırabiliriz fakat ayni işler hakkında 
iki dairede verilen kararlarda birbirine müte-
nakız olabilir. Meselâ, icar dava ediyoruz. 
Karşımızda bulunan müddeialeyh bu bi
na benimdir ne icarı istiyorsun diyor. 
Kanunu medenideki 10 senelik iktisab 
meselesini ortaya atıyor mahkeme icar 
meselesi münasebetile 10 senelik iktisab 
meselesi ve binaenaleyh mülkiyet meselesi hak
kında da bir karar verebiliyor. Bu da diğer bir 
dairenin verdiği kararla tenakuz teşkil edebi
lir. Mahkemei temyizden çıkan tevhidi içti
had da böyle olmuştur. Demek oluyor ki vazi
felerin taksim edilmesi mütenakız kararlar çık
masına mâni değildir. Sonra arkadaşlar buyur
dular ki B. M. Meclisinin yapmağa salahiyetli 
olduğu kanunları binnetice kanun yapmak sa
lâhiyetini nasıl mahkemelere verirsiniz diyorlar. 
Bu, bir mevzu mudur rica ederim Bununla ne 
gibi bîr tesir hâsıl etmek isteniliyor? Büyük 
Millet Meclisi teşriî salâhiyetinde bütün hukuk 
ilmi ve nihayet hepimiz biliyoruz ki şerik ka
bul etmez ve yoktur. Halbuki kendileri bizzat 
diyorlar ki, hayata tatbiki bakrmmdan kanun
ları hakim şöyle yapar, böyle yapar peki hâ
kimlerin bu yaptıkları nedir. Hâkimlerin yap
malarına cevaz verdikleri bu işler nesil bizim 
teşriî salâhiyetimize dokunmıyorsa buda dokun
maz ; sonra bir arkadaş dedilerki: Babı içtihadı 
kapamak eski zamanlarda konuşulurdu biz bu 
kapıyı kapamryacagız daha evvel ve şimdi mü-
kerreren söyledim ki hiç bir kapı kapanmış ol-
mıyacaktır. Sadece bu kapı mütemadiyen ve sık 
sık açılır kapanır bir kapı olmayacak icabında 
açılacak ve bu sayede hukuk âleminde anarşi
den ve başı boş içtihadlardan kurtulacağız. 
ve memleketteki bu içtihad ihtilâflarının tev-
lid edeceği fenalıkların önüne geçeceğiz. Ar
kadaşım bu işlere maziden misal almayı arzu 
ediyorlar ve mazi ile bir teşbih yapmak istiyor
larsa ona ben de şunu söyleyeceğim: Eskiden 
hâkimler hanefi, hanbeli, maliki mezhebi üzeri
ne muhtelif kararlar verirdi. Hukuk âlemin
de anarşi vardı; şimdi babı içtihadı kapamıya-
lım amma mahkemeleri kimi hanefi, kimi ma
liki mezhebi üzere karar versinler diye serbest 
mi bırakalım? (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var, 
onu okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, Bütçe encümeninin tek

lifinin reye konulmasını arzederiz. 
Edirne Denizli 

D. Fatma Memik Mazhar Müfid 
REMZİ GÜREŞ ( Gazi Anteb ) — Kifayet | 
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aleyhinde söyliyeceğim. 
Arkadaşlar; ben gerçi Adliye encümeninin 

müdafii değilim. Yalnız ihtisasa ehemmiyet ver
mek bakımından söylüyorum. Deniyor ki, bu
na salâhiyet vermek, âdeta kanun yapma salâ
hiyeti vermektir. Çünkü tatbikat mütemadiyen 
bu karara uymak mecburiyetindedir. Bilhassa 
dikkatinizi bu meseleye celbederim. Böyle ol
duğu takdirde bahis, kanun yapmak salâhiye
tini değilse bile tefsir salâhiyetini veremediğimi
ze göre, Teşkilâtı esasiye sarihtir, mesele ba
sit değildir, kaldı ki... 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Bu söz 
kifayet eleyhinde mi? 

REMZİ GÜREŞ (Devamla) — Tabiî kifayet 
aleyhinde. Yani Teşkilâtı esasiyeye taallûk et
tiği için meseleyi izah etmek, kifayetsizliği izah 
etmek değil midir? Arzu ettiğiniz şekilde mi 
söyliyelim? 

Arkadaşlar, bir encümenin meseleyi bu su
retle mevzubahs etmesi, vazetmesi ve bir ka
nun yapmak mahiyetinde telâkki etmesi bence 
çok mühim bir meseledir. Bu itibarla iş üze
rinde durulmasını teklif ediyorum. Bir de Raif 
Karadeniz arkadaşımızın sözleri arasında, bu 
kürsüden cevab verilmesi lâzımgelen, bir söz 
vardır. Onu, müsaadenizle, söyliyeceğim. Anar
şi, başıbozukluğa meydan vermiyelim, dediler. 
Arkadaşlar, burada mahkeme kararları mavzu-
bahistir. Kazaî salâhiyeti haiz seçilmiş insan
ların toplandığı yerlerde Verilmiş kararlar mev
zubahistir. İçtihadlar, başıbozukluk, anarşi işi 
değildir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi reye ko
yuyorum. Kifayeti müzakereyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kifayeti müzakere kabul edilmiş
tir. 

Bu hususta tadilnameler vardır. Okutuyo
rum : 

Yüksek Reisliğe 
Adliye encümeni kararmm reddini ve evvel

ki celsede nazarı dikkate alınmasına karar ve
rilmiş olan Bütçe encümeni raportörünün tak
ririnin reye arzını teklif ederim. 

Mardin 
Edib Ergin 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Bütçe encümeninin tekli

finin reye konmasını arzederiz. 
Edirne Denizli 

Dr. Fatma Memik Mazhar Müfid 
BAŞKAN — îki takdir de Bütçe encümeni 

teklifinin reye arzmı istemektedir. Bu takriri 
reye koymak, yani tevhidi içtihad maddesinin 
lâyihaya ilâvesini kabul etmek, Adliye encümeni 
mazbatasının reddini kabul etmek demektir 
(Evet sesleri). Bu itibarla takriri reye arzedi-
yorum (Anlaşılmadı sesleri). Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... (Anlaşılmadı sesleri). Takrir kar 
bul edilmiştir. Müsaade buyurunuz. Maddeyi 
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okutuyorum : 

MADDE 28 — Dava dairelerinin ikisi veya 
bu dairelerden birinin ayni mahiyetteki işlere 
müteallik kararlan arasında mübayenet görül
düğü veya müesses bir İçtihadın tebdiline lü
zum hissedildiği takdirde Şûra reisinin veya da
irelerden birinin veya müddeiumuminin talebi 
üzerine keyfiyet dava daireleri umumî heyetin
de tedkik olunur. Bundan sonraki mümasil iş
lerde dairelerce bu karara imtisal olunur. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Yüksek Heyetin tasvib buyurduğuna gö
re şübhesiz isabetin bunda olduğunu hürmetle 
kabul ederiz. Fakat okunan metinde bir ilâve 
görüyoruz ki. Bütçe encümeninin hazırladığı 
basılmış metinde yoktur. « Müesses bir içtiha
dın tebdiline lüzum hissedildiği takdirde ... » 
deniyor. Tevhidi içtihad esası kabul edildiğine 
göre bu kayid çok yerindedir. Yani tevhidi iç
tihad suretile kabul edilen bir kararm lâyete-
gayyer olamayacağını ve değişebileceğini kabul 
etmek demektir ki, bu bizim izah etmek gayre
tinde bulunduğumuz esasa da uygundur. Yal
nız bu kayid girdikten sonra çok istirham ede
rim meselenin ehemmiyeti vardır. Uzun söz 
söylemekle tekrar meseleyi açmak lüzumunu gör
mem. Yalnız Bütçe encümeninin söylediği mad
denin son fıkrası ki; şöyledir : ( Bundan son
raki mümasil islerde dairelerce bu karara imti
sal olunur ) kalkmalıdır. Çünkü maddenin if-
ham ettiği mana meydandadır (Çok doğru ses
leri). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bun
da da siz haklısınız. 

BÜTÇE E. M. M. RAlF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu formülü biz mahkemei temyizin tev
hidi içtihadı hakkındaki maddei kanuniveden 
aldık. Fakat madem ki umumî heyet böyle ka
rar vermiştir; dairei hususiye de şübhe yok ki, 
ondan avrılama?. Bu nokta kanunda zikredil
se de edilmese de ehemmiyeti yoktur. 

BAŞKAN — Demek ki fıkranm kalkmasını 
kabul ediyorsunuz. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Evet. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı? 

EMÎN DRAMAN (Yoz^ad^ — Kabvl edilen 
esastır. Yani Sûravi devlet tevhidi ictihad inin 
karar vermek imkânına malik olacaktır. Be
nim maruzatım bu esasa aid değildir. Şimdi ka
bul edilmiş, yazılmış olan maddeden anlıyoruz 
ki dava dairelerinin iîrisi arasmda ihtilâf olur
sa tevhidi içtihad için heyeti umumiyeye gide
cektir veyahud bu dairelerden birinin ayni ma
hiyetteki işlere müteallik kararları, iki müma
sil hâdise hakkında mübayin iki karar, bura
da yalnız bunlardan bahsediliyor. Daha evvel 
kabul edilen bir maddede kabul ettiğimiz bir 

salâhiyet vardır. Orada demiştik ki; Şûrayı 
devlette rüyet edilmek üzere vaki olan bir mü
racaat gerçi hususî dairelerde yani 4 ncü ve 
5 nci dairelerde tedkik ediliyor. Fakat müd
deiumumi taleb ederse bir, veya Şûrayı devlet 
reisi lüzum görürse iki veyahud taraflardan bi
risi isterse; bu gibi ahvalde bir hâdisenin hu
susî dairelerde değil dava dairelerinin umumî 
heyetinde müzakere edilebilmesini kabul et
miştik. Çok mümkündür ki reisin lüzum gördü
ğü bir hâdise doğrudan doğruya umumî heyete 
gitsin ve 11 kişiden ibaret olan umumî heyet o 
mesele hakkında karar versin. Bu takdirde 
dairei hususiyenin kararı ile umumî heyet ka
rarı arasmda bir mübayenet olabilir. Halbuki 
bu tevhidi içtihad zihniyetile oraya gitmişti. 
Maddede bu şekil noksandır. Binaenaleyh 
maddenin ya tekrar Adliye encümenine verile
rek bu şeklin teminini veyahud da iki kelime 
ile maddenin bu noksanmm tamamlanmasını 
rica ediyorum. Teklifim şudur; Dava dairele
rinin ikisi arasmda mübayenet olabileceği gibi 
bir dairei hususiyenin kararmm umumî heyet 
tarafından verilen karara da muhalif olması 
ihtimali vardır. Bu gibi ahvalde işin yine tev
hidi içtihad kararile halledilmesi icab eder. 
Binaenaleyh buraya dava dairelerinin «veya 
dava daireleri umumî heyetinin» kararları ara
sında mübayenet görüldüğü takdirde... Şimdi 
bu mesele Adliyede de böyledir, Mahkemei tem
yizde de böyledir. Kararlar arasmdaki mübaye
net yalnız dava daireleri arasmda olmaz, dava 
daireleri ile umumî heyet arasında,da olabilir. 
O sebeden bendeniz bu iki kelimeyi tevhid 
edelim diyorum. (Doğru sesleri). İlâvesini tek
lif ettiğim şudur: «Veya dava daireleri umumî 
heyetinin». 

Ad. En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Muvafıktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lea var mı? 

Maddeyi bu ilâve ile reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
neşri tarihinde Devlet şûrası muavin ve mülâ-
zimliklerinde bulunub da bu kanunun 8 nci 
maddesinde gösterilen Yüksek mekteplerden 
mezun olmayanların mükteseb haklarına riayet 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Ad. En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 

Üçüncü bir muvakkat madde daha arzediyoruz. 
MUVAKKAT MADDE 2 — Merci ihtilâfla-
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rmı halle salahiyetli olacak heyet teşekkül 
edinceye kadar üçü Temyiz mahkemesi, üçü de 
Devlet şûrası reis ve azaları arasından seçile
cek altı zat Adliye vekilinin reisliği altında 
toplanarak 24 ncü maddenin bu heyete verdiği 
vazifeyj, görür. 

BtJfÇE En. M, M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu madde yoktu. 

Ad. En. M. M, SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Zaten Heyeti celilenin kabulü ile Adliye encü
meninin maddesi okunuyordu. Bütçe encümeni
nin maddesinde bu yoktur. Şu halde bizim ver
diğimi* üçüncü değil, ikinci muvakkat madde 
olacaktır. 

BAŞKAN — Adliye encümeninin teklif et
tiği 2 nci muvakkat maddeyi okutuyorum. 

MUVAKKAT MADDE 2 —1859 sayılı kanu
nun 11 fici maddesile tadil edilen 669 saydı kanu
nun 38 nci maddesi mucibince davacılar ve dava 
olunanlar tarafından müddetleri içinde cevab 
verilmiyerek müracaata bırakılarak hıfzedilen 
dava dosyalarının yeniden muameleye konma
larında adı geçen kanun hükümleri tatbik olu
nur. 

Ad. En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Müsaade buyurursanız izah edeyim. Şûrayı dev
let reisi birikmiş çok dosya olduğundan bah
settiler» Bu kanun mevkii meriyete girince, hük
müne tevfikan hareketetmek icabeder. Halbuki 
eski kanun zamanmda birikmiş olan o davalar 
için mfcracaat etmedikleri dolayisile alâkalıla
rın müracaatlarına talikan hıfzedilmiş evrak 
vardır., Binaenaleyh bu muamelelerin intacı için 
yine eski kanunun hükmü mucibince alakalılar 
gelir, müracaat edib cevab verirse o zaman eski 
hükümlere göre intaç edilmesi için bu muvakkat 
maddeyi yazryoruz. Yeni kanunun hükmü tat
bik edflirse doğrudan doğruya bu davanm ye
niden bu kanuna göre yapılması lâzımgelir. 
Halbuki bu, fazla bir iş tahmil etmektir. Alâka
lılar açtıkları davadan vaz geçmişlerse başka bir 
surette- muamele görerek tedkikinde ve karar 
verilmesinde fayda görmüyorlar. Böyle olunca 
Devlet i şûrasma kendiliğinden intaç için uhde
sine mesuliyet almasmda mana yoktur. Alâka
lılar iciab ederse takib etsinler. 

SIUiRI İÇÖZ (Yozgad) — Barem derecesi
ne göri terfii lâzımgelen bir memur mensub ol
duğu vekâlete müracaat ediyor, terfi ettirilmi
yor. Bu, vekâlet aleyhine Devlet şûrasma mü
racaat ediyor. Şûra, bu mesele falan vekâlete 
aiddir,' oraya müracaat et, diyor. Tekrar müra
caat ecj&lince müruru zaman vardır diyorlar. Bu 
da müruru zamana girer mi? 

SALÂH YARGI (Kocaeli)— Benim burada 
bir müftü gibi beyanatta bulunmak salâhiyetim 
yoktur! Anlaşılıyor ki, bu sual her halde kendi
lerine İzah edilmiş olan bir şeyden mülhemdir. 

Bendenizin maruzatım şudur : Evvelce ika

me edilmiş ve dosyası tanzim olunmuş Devlet 
şûrasında müterakim evrak vardır. Bu evrakm 
terakümüne sebeb, gerek davacmm ve gerek 
dava olunanın yapması lâzmıgelen bir takım iş
ler vardır. Cevab lâyihası vereceklerdir, işin 
yürümesi için kendisine mevdu vazifeleri yapa
caktır. Bu kanun kabul edildiği ve mevkii me
riyete girdiği takcörde bu dava mutlaka intaç 
edilecektir. Alâkalılar tarafından kendi arzu-
larile bırakılmış bir işi yine uhdesine alacak, 
bununla Devlet şûrası meşgul olacaktır. Alâka
lılar belki bu davayı açtıktan sonra devammda 
faide görmemişlerdir, işleri belki başka suretle 
halledilmiştir. Yeni bir meşgalenin Devlet şûra
sma tahmil edilmemesi için, burada dava takib 
etmek isteyenler varsa, eski kanun hükümle

rine göre haklarmda muamele yapüır, dedik. 
Bu lüzumu gösteren Devlet şûrasıdır, reis de bu
radadır, isterlerse daha fazla izahat verebilirler. 

BAŞKAN — İkinci muvakkat madde hak
kında başka mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 61 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

ÎSMAÎL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ufak 
bir tashih var.- Kanunların tatbikinda bir ni
zamname yapılacaktır, deniyor. Halbuki müs
takbel sigası kullanılamaz. Yapılır, demek da
ha doğrudur. 

BAŞKAN — Bu tashih yapılmıştır. 
61 nci madde hakkında mütalea var mı? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul efiilmiştir. 

MADDE 62 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekâlet memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun teselsül muamelesi hakkmda bir 
sey var mı? 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Sekizinci maddede dört kelimelik bir 
cümlenin düştüğüne şimdi vâkıf olundu. Hiç 
ehemmiyeti yoktur. Yalnız bu halde kalması 
mübhemiyet arzediyor. O da şudur : Son fıkra
da « Başmuavin ve muavinliklerle mülâzimlik-
lere bu maddede yazılı vasıfları haiz zevattan 
encümence intihab olunub...» şeklinde olacaktır. 
Burada «.... zevattan encümence intihab olunub» 
cümlesi düşmüştür, veya tape ederken biz unut-
muşuzdur. ' Hükmü değiştiren bir şey yoktur. 
Esasmı kabul buyurdunuz. 28 nci madde ka
bul edildiği için tashih yapmağa lüzum yoktur. 
numaralar tamamdır. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesini 
reye arzedivorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Vakit geçti. Cuma günü saat 15 de toplanıl
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,20 

T» B. M. M. Matbaa* 
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Yüksek Reisliğe 

Devlet şûrası kanunu lâyhasının Umumî Hey
ette müzakeresi sırasında lâyihanın bazı madde
leri hakkında verilib nazarı itibara alınmasına ka
rar verilerek Encümenimize havale buyurulan altı 
takrir tedkik ve müzakere olunmuş ve varılan 
neticeye göre aşağıda yazılı kararlar verilmiştir: 

1 — General K. Sevüktekin (Diyarbakır) in 
iknci maddenin ikinci bendine Tuğgeneral ve 
âmiralların ilâvesine mütedair teklifi kabul edil
miştir. 

2 — Devlet şûrası reis ve azasının vasıflarını 
gösteren lâyihanın ikinci maddesinin altıncı ben
dindeki basmuavinlerin üç yıl vilâyetlerde hizmet 
etmiş olmalarına dair bir kayid konması Galib 
Pekel (Tokad) tarafından verilen takrirde tek
lif edilmektedir. 1524 sayılı Dahiliye vekâleti 
memurları kanununun 3 ncü maddesi hükmüne 
göre başmuavin, muavin ve mülâzimlerin memu
riyet derecelerine muadil vilâyetlerde vazife al
maları mümkün olamayacağından teklif olunan 
kaydin lâyihaya konması basmuavinlerin Devlet 
şûrası azası olabilmelerine maddeten imkân vere
meyeceğinden ve halbuki Devlet şûrası hizmetin
de beşinci derece memuriyete kadar irtika etmiş 
bir başmuavinin Devlet şûrası vazifesi ifa ede
cek kabiliyeti ihraz etmiş olduğu muhakkak te
lâkki edilebileceğine ve başka memleketlerde de 
Devlet şûrası azalıklarma üçte iki nisbetinde 
basmuavinlerin tayin edilmesi hakkında hüküm
ler mevcud olduğuna binaen bahsedilen kaydin 
lâyihaya derci muvafık görülemediğinden takrir 
kabul olunmamıştır. 

3 — Kemal Ünal (İsparta) nm lâyihanın ikin
ci maddesinin son fıkrasmm başındaki (Ve) 

jerine (Olanlardan) kelimesinin konması tekli
fini havi takriri. Encümenimizeede varid görüle
rek kabul olunmuştur. 

4 —• Lâyihanın üçüncü maddesine (Daire re
isliklerine azadan seçilir) diye bir fıkra ilâvesi 
Refik ince (Manisa) tarafından teklif olunmak
tadır. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 51 nci madde
sinde Devlet şûrası rüesa ve azasının Büyük 
Millet Meclisince seçilmesi hükmü mutlak olarak 
gösterilmekte ve bu lâyihanın üçüncü maddesi de 
Teşkilâtı esasiye kanununun tesbit ettiği esaslara 
göre reis ve aza olacakların haiz olmaları lâzım-
gelen vasıflan tayin etmekte olmasına binaen 
azadan başka reis olabilecek evsafı haiz bir zatm 
reisliğe seçilmesine mâni olacak takyidi bir hük
mün lâyihaya konmasına lüzum görülmemiş, aza 
arasından reis seçilmesi imkânı zaten mevcud bu
lunmasından ve seçim salâhiyetini haiz bulunan 
Büyük Meclisin Yüksek takdirini kullanacağı ta
biî bulunmakla takrir kabul edilmemiştir. 

5 — Galib Pekel (Tokad) in lâyihanın 14 ncü 
maddesinin A, O ve E bendlerine ilâvesi teklif 
edilen fıkralar Encümence varid görülerek kabul 
edilmiş ve madde ona göre yazılmıştır. 

6 — Bütçe encümeninin hazırladığı 28 nci 
maddenin lâyihaya ilâvesi hakkında Raif Kara
deniz (Trabzon) tarafından verilen takrir üze
rine yapılan müzakere sonunda şu neticelere va
rılmıştır. 

A - Tevhidi içtihad kararları bütün mümasil 
hâdiselerde müstakil mahkeme sıfat ve salâhiye
tini haiz bulunan Şûrayi devlet dava dairelerince 
ittibaı zarurî olacağma göre bu kararlar bütün, 



memleket hakkmda ve bütün mümasil işlerde 
meri kaideler mahiyetini iktisab eder. Bu ise 
hem mevzuatımıza, hemde teşriî tefsir ile adlî 
tefsir arasındaki farkı tesbit eden hukuk esasla
rına aykırı bir keyfiyet olur. 

B — Lâyihanın 26 ncı maddesile iki dava 
dairesinin vazifeleri katği surette birbirinden ay
rılmış olduğu için içtihad farkları imkânı bıra
kılmamıştır. Bu imkân ancak, maddenin son fık
rasının tatbikına mecburiyet hâsıl olduğu haller
de ve istisnaî olarak tahassül edebilir ki bunun 
önüne geçmek Şûrayi devlet dairelerinden her 
hangi birine aid olan bir işin Şûrayi devlet re
isinin dava dairelerinin veya müddeiumuminin 
talebi üzerine dava daireleri umumî heyetine tev
di olunabileceği hakkındaki hükümlerin, bu mak-
sadla tatbiki halinde, her zaman mümkündür. 
Bu suretle Şûranın kendi bünyesi içinde alınacak 
bu gibi tedbirlerle, iki dairenin kararları arasın
da ihtilâf olmaması kolaylıkla temin olunabilir. 

C — Tevhidi içtihad müessesesi kaziyei muh
keme hakkındaki umumî hükümlerimize ve hu
kuk esaslarına da uygun düşmez. Her biri müs
takil bir mahkeme olan dava dairelerinin karar
ları kaziyei muhkeme teşkil eder. Bunlarm ka
rarına muhalif bir içtihadla o dairelere kaziyei 
muhkeme teşkil etmiş olan kendi kararlarına on-

* - " • 

dan sonraki işlerde de olsa muhalif karar vermek 
mecburiyeti tahmil edilmek gibi garib bir netice 
hâsıl olur. 

D — îstihadları tevhid edecek olan dava da
ireleri umumî heyeti iki dava dairesinin birleş
mesinden teşekkül edeceğine ve her iki dairenjn 

kendi kararlarında İsrara mefruz bulunduğuna 
göre, yeni içtihad Şûrayi devlet reisinin noktai 
nazarı demek olacaktır ki bu da garib bir neti
cedir. Yukarıda sayılan ve bundan evvelki umu
mî heyet içtimamda encümen namına arzedil-
miş bulunan diğer sebeblerden dolayı encümeni
miz Raif Karadenizin takririnin kabulüne imkân 
görememiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Eeisliğe sunuldu. 
Adliye En. E. Na. M. M. Kâ. 

Çorum Kocaeli Erzurum 
Salâh Yargı F. Sirmen 

Konya Antalya Denizli 
A. B. Türel T. Arıcan Atıf Akgüç 

Balıkesir Antalya Denizli 
O. Niyazi Burcu N. Aksoy N. A. Küçüka 
Kastamonu Bursa Balıkesir 

Dr. Ş. Ozan S. F. Talay Ö. Evren 
tçel ı 

H. Ongun 

'(& Sayısı : 14 e ek) 



ÂDLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Devlet şûrası kanunu lâyihasının Umumî Heyeti 
verüip Adliye encümenine havale buyurulan tak
rirler üzerine aşağıda yazılı maddeler yeniden 

tertib olunmuştur. 

MADDE 2 — Devlet şûrası reisi, daire reisi 
ve azalan: 

A - Yüksek mekteblerden mezun bulunup da 
40 yaşmı ikmal etmiş, 

B - Vekillik, umumî müfettişlik, elçilik et
miş, 

C - Tuğgeneral ve amiral ve daha yüksek rüt
beyi ihraz eylemiş, 

D - Müsteşarlıkta veya valiliklerde bulun
muş, 

E - Temyiz mahkemesi reis ve azalıklarmda 
bulunmuş yahud bu memuriyetlere kanunen is
tihkak kazanmış, 

F - Vilâyetlerde en az üç sene memuriyette 
bulunduktan sonra merkez daireleri umum mü
dürlüklerinde veya o derecedeki memuriyetlerde 
yahud hukuk müşavirliklerinde hizmet etmiş, 

G - Devlet şûrası başmuavinliğinde en az üç 
sene durmuş, olanlardan ilim, ihtisas ve tecrübe-
lerile temayüz eylemiş zevat arasmdan Büyük 
Millet Meclisince seçilir. 

İkinci daire 

MADDE 14 — A - Dahiliye, Maarif ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekaletlerinin alâkalı ol
dukları işleri, 

B - Belediye kanunu ile Devlet şûrasma mev
du olup da idarî kazaya mevzu teşkil etmeyen 
hususları, 

C - Vilâyet idaresi ve idarei umumiyei vilâ-
yat kanunları mucibince Devlet şûrasma doğru
dan doğruya veya itiraz yolile tevdi olunacak 
işleri, 

D - Cemiyetlerin amme menfaatlerine hadim 
cemiyetlerden sayılması için Hükümete vaki ola
cak müracaatları tedMk eder, 

E - Birinci derecede inzibatî ceza tayini Dev
let şûrasma aid olan işlerle vilâyet inzibat ko
misyonları kararlarına karşı vukubulan itirazlar 
hakkmda tedkikat yaparak karar ittihaz, 

F - Memurin muhakematı hükümlerine göre 
kararlar ita eder. 

)>&<* 

(İS. Sayısı :,14 e ek) 




