
T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Kırk sekizinci inikat 
17 IV- 1942 Cuma 

Münderecat 
Sayıfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 158 
2. — Havale edilen evrak 158 
3. — Müzakere edilen maddeler 158 
1. — istanbul mebusu Kâzım Karabe-

kir'in, Ereğli havzai fahmiyesi maden 
amelesinin hukukuna müteallik 151 sayılı 
kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkın
da takriri ve Adliye ve İktisat encümenle
ri mazbataları (4/20) 158 :171 

2. — Türkiye - Romanya arasında akit 

Sayıfa 
ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş-
malariyle merbutlarının tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat en
cümenleri mazbataları (1/748) 171 

3. — Maadin nizamnamesinin bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ni
zamnameye yeniden bazı maddeler ilâve
sine dair kanun lâyihası ve Adliye, Mali
ye, Bütçe, İktisat ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/472) 171:172 



İ : 40 İf.4.1942 Ö : 1 
l . ^ ^ B î £ J J Z A İ B I T HULÂSASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dâir Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ka
bul edildi; 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine 
bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurul
ması.hakkındaki kanun lâyihası kabul edildi; 

Taşkın sular ve su baskınlarına karşı korun
ma kanunu lâyihası istekleri üzerine Bütçe ve 
Maliye encümenlerine gönderildi; 

Türkiye ile Macaristan'da kâin bazı firma-

Lâyihalar 
1. — Türkiye ile İsviçre arasında 28 mart 

1942 tarihinde akit ve imza «dîlen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (1/802) (Hariciye ve İktisat encümen
lerine); 

Mazbatalar 
2. — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine 

dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
masına dair 1/785 sayılı kanun lâyihasiyle İdare 
Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 2/54, 
Büyük Millet Meclisi İMİ malî yılı bütçesinde 
münakale yapılmasına dair 2/55, Riyaseti Cum
hur 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl-

1. — İstanbulmebusu Kâzım Karabekir'in, 
Ereğli havzai jfyfatdyesi maden amelesinin huku
kuna müteallik İŞİ sayılı kanunun 7 nci madde
sinin Ufdri hakkında takriri ve Adliye m İkti
sat encümenleri mazbataları (4/20) [1] 

Tefsir fıkrası 
Ereğli kömür havzasındaki amelenin huku

kuna müteallik 151 numaralı kanunun 12 nci 

[1] 113 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

lann akdetmiş oldukları iki mukavelenin Türk -
Macar Ticaret Anlaşması hükümleri haricinde 
ofârak tatbikına müsaade edilmesine dair yapı
lan Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasının birinci müzakeresi icra edildi; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Hatay Kütahya 

Refet Canıtez Hamdi Selçuk Vedit Uzgören 

ması hakkında 2/56, Divanı muhasebat 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 2/57, 
Divanı muhasebat 1941 malî yılı bütçesinde mü
nakale yapılmasına dair 2/58 ve Büyük Millet 
Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında 2/59 sayılı kanun teklifleri ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) ; 

3. — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/786) (Ruznameye); 

4. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin 13 ncü fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve İktisat, Bütçe ve Maliye encü
menleri mazbataları (2/45) (Ruznameye). 

maddesi hükümleri münhasıran mezkûr kömür 
havzasındaki amele lehine olarak Maadin nizam-
nemesinin 77 nci ve 78 nci maddelerini ilga et
miş olup Maadin nizamnamesinin 77 ve 78 nci 
madde hükümleri Ereğli havzası haricinde ta-
mamiyle mer'i muteberdir. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) •— Ar
kadaşlar; mesele şudur: Eski maadin nizamna
mesinin 77 ve 78 nci maddeleri işçilerimizin 
sıhhatini korumak ve kaza vukuunda onlara 
tazminat vermekten ibarettir. Birinci Büyük 

2 HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15. 

REİS — Şemsettin Grünaltay. 
KÂTİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDERLER 

— 158 — 



Millet Meclisinde Ereğli kömür havzası için 151 1 
numaralı bir kanun kabul olundu. O kanunda 
bu maddelerin karşılığı olarak 6 ve 7 nci mad-
deler işçilerimizi daha ziyade terfih ediyor ,£2 
nci maddesinde de tabii bu terfih dolayısiyİe 
Maadin nizamnamesinin 77 ve 78 nci maddeleri 
hükümleri mülgadır diyor. Şimdi, Fethiye'de bu
lunan Fransıs şirketinin krom madeninde bazı 
işçilerimiz kayıtsızlık yüzünden ölmüş veyahut 
sakatlanmış bulunuyorlar. Bunlar tazminat is
tiyorlar. Tabii güvendikleri Maadin nizamna
mesinin 78 nci maddesidir. O zaman şirket di
yor ki; bu madde mülgadır. 151 numaralı ka
nunun 12 nci maddesini gösteriyor. Eh, o halde 
151 numaralı kanunun 7 nci maddesini tatbik edin 
diyorlar. 0 zaman da şirket diyor ki; bu, size ait 
değildir, Ereğli kömür havzasına aittir. Onun 
için bu biçareler tazminat alamıyorlar. 

Bunlardan eşi ölen ve dört tane yetimi kalan 
bir kadın ve diğer malûl kalanlardan bazıları 
bana da müracaat ettiler. Resimlerini de bazı 
arkadaşlara göndermişler. Vaziyetleri pek fe
cidir. istedikleri, bu haklarının teminidir. Bunu 
nasıl temin edebileceğiz? Bendeniz o tefsiri bu
nun için istedim. Adliye encümeni ekseriyetle, 
İktisat encümeni de bütün mevcudiyle bunu ka
bul ettiler. 

Arkadaşlar, bunu kabul etmek ihtimal mah
dut miktarda bulunan vatandaşları kurtaracak; 
fakat adaletin hükmünü ifa edecektir. Bunda 
hiç bir şüpheye, tereddüde yer yoktur. Husu
siyle iktisat encümeni bu kararı verirken 1921 
yani 1337 nin celse zabıtlarını da getirmiştir. 
O celse zabıtlarını birlikte okuduk, şu sarahati 
gördük: Bazı mebus arkadaşlar soruyorlar, 
diyorlar ki; bu terfih meselesini yeniden niçin 
yalnız kömür havzasına yapıyorsunuz, diğerle
rine teşmil etmiyorsunuz? O zamanm iktisat ve
kili, Hükümet namma cevap verirken; hayır, 
bu kanun yalnız Ereğli kömür havzası içindir. 
Diğerleri için de düşünülmektedir diyor. Şu 
halde gayet sarihtir ki Maadin nizamnamesinin 
bu zavallılara vereceği tazminat 78 nci madde
de aynen bakidir. Demek ki 151 numaralı ka^ 
nunun 12 nci maddesindeki «mülgadır» kaydı 
yalnız yeniden terfih edilen Ereğli kömür hav
zasına aittir. Yoksa diğer madenlere şâmil de
ğildir. Nitekim Hükümetimizin de nazarı dik
katini celbetti,. tesadüfen huzurunuza gelmiş 
bulunan bir kanun lâyihası yaptı, Maadin ni
zamnamesini tadil eden bu yeni kanun hakikaten 
onuncu maddesiyle bu biçareler için güzel bir 
esas. koymuştur. Benim tefsir talebim yeni 
değildir, hemen iki seneye yakm oldu. Arada 
bu kanun lâyihası çıktı. Bu kanunla mesele 
hallolur fikri ile Adliye encümenindeki bazı 
arkadaşlar benim teklifimin geri alınmasını ar
zu ettiler. Fakat ben bunu muvafık görmedim. 
Zira bu müzekere edilecek kanun, neşri tarihin
den muteberdir. Halbuki bu biçareler ba ka-

isme girmiyeceklerinden mağdur fca-
IaeakTanîîr. Onun içki takririmde ısrar ettim. 
Hakikaten her iki encümen de meseleyi tetkik 
ederek bu biçarelerin hakkını teslim ettiler. 
Bu tefsir talebimin kabulünü Heyeti Celileden 
rica ediyorum. 

ŞÎNA&Î DEVEtK (Zonguldak) — Efendim, 
iktisat encümeni maabatası hakkmda bazı ma
ruzatta bulunacağım. 

Daha önce iki sualim vardır. Birini muhte
rem iktisat vekilimizin cevaplandırmasını işe
yeceğim. Diğeri hakkmda mazbata muharriri 
arkadaşımızdan cevap rica edeceğim. 

Bu maddenin tatbik edilmemesinden dolayı 
vekâlete müracaatlar vukübulmuş mudur, hak
kı verilmemiş kimseler var mıdır, varsa ne mik
tardadır? Çünkü encümende müzakeresi sırasın
da iktisat vekilinin mümessili olan- zat bize bu 
hususta bazı beyanatta bulunmuşlardır, omra 
Heyeti Celüece bilinmesinde fayda vardır. 

ikincisini, iktisat encümeni mazbata muhar
ririnden soruyorum. O da şudur. Şimdiki mevzu
at bu gibilere tazminat verilmesine müsait mi
dir, değil mîdirt Bu 7& nci madde ile ne fark 
arzeder. Çünkü kanunun neşri tarihinde Borçlar 
kanunu mevcut olmaması itibariyle bu bir ileri 
adım teşkil edebilirdi. Borçlar kanunu muvace
hesinde ne gibi farklar vardır. Mahkeme Borçlar 
kanununu tatbik edecek midir, etmiyecekmîdirt 

Üçüncü sualim: Tefsir mevzua olan madde 
şudur «Maadin nizamnamesinin bu kanun hük
müne mugayir olan ahkâmı ile Maadin nizamna
mesinin 77, 78 nci maddeleri mülgadır» olduğu^ 
na göre vazu kanun 77 ve 78 nci maddeleri» 
bu kânuna muhalif olan kısımlarını ilgayı 
kasdetmi^ olsaydı, diğer ibare yani bilcümle 
mevaddı nizamiyenin bu kanuna taaruz eden 
hükümleri mülgadır. Bunu temin ettiğine göre, 
bunu zikir ve tasrih etmekte ne gibi bir fayda 
takip ederdi. 

Bir de bu maddenin havzaya ait olduğuna 
dair zabıt ceridelerinde bir sarahat var mıdır? 

ÎKTÎ&AT V. SDJURIDAY (Trabzon) — Efen* 
dim, havza haricindeki maden, işletmeleri bil
hassa krom işletmeleridir. Keçiborlu,Soma 
havzasında da yine kaza imkânım, veren bazı 
maden* işletmeleri vardır. (îşitmiyorui sesleri) 
Bunlardan, elimizdeki son senelerin mevcut ista
tistiklerine göre senede 5 - 10 ölüm, 10 - 20 
cerh hâdisesi tesbit edilmektedir. Fakat ikti
sat vekâleti şimdiye kadar, Şûrayı devletin- de 
kararı veçhile Maadin nizamnamesinin 77 ve 
78 nci maddelerini mülga telâkki ettiği için bu 
hâdiselerin neticeleriyle alâkadar olmak yani 
maden işletenlerden tazminat istemek vaziyet 
tinde kalmamış, yalnız kendisine vâki ofctrt mü
racaatları tetkik etmiştir. Bu müracaatlar da: 
son senelerde ve bu tefsire de mevzie teşMİ 
ede» hadise kurbanı olan ztttm veresesine art 

— ısa — 



î : 48 17.4 . 1942 C : 1 
alan müracaattan ibarettir. Demejc ^ l^anun \ 
haricinde müracaat vâki olmadığına, göre bunlar 
ya maden sahipleri tarafından tatmin edilmiş
tir; yahut kendileri alâkadar olmamışlardır. 
Hâdise bundan ibarettir. 

İKTİSAT En. M. M. PUAD SlRMEN (Rize) 
—• Efendim, Şinasi arkadaş, Encümenimizden 
iki sual sordular. Bendeniz bu suallerin cevar 
bmı vermeden evvel tefsir mevzuunu teşkil 
eden 151 numaralı kanunun ne maksatla tan
zim edildiğini kısaca arzetmekte fayda mülâ
haza etmekteyim. Maden nizamnamemizin ta
rihi malûmu âliniz 1322 dir. Bu nizamname tari
zim edildiği zaman borçlar kanunu yoktu, O 
zaman eski ahkâm cari idi. Bu eski hükümlere 
göre, Maden nizamnamesi hakikaten çok ileri 
telâkki edilecek bir hükmü ihtiva ederek çık
mıştır. Bu hükme göre, madenlerde çalışan 
amele, çalışma esnasında bir kazaya uğrarsa, 
bu kazanın vukuu madeni işleten mültezi
min suiidaresinden veyahut o maden oca
ğındaki fennî bir noksandan tevellüt etme
se dahi, kazazede olan ameleye mahkeme
ce takdir edilecek bir tazminatın itasını 
âmirdir. Bu hüküm, o zaman çok ileri ve 
amele lehine çok güzel bir hükümdü. Bilâhara 
1337 senesinde şimdi tefsiri istenen maddeyi ih-
tiva eden 151 numaralı kanun çıkmıştır. O ka
nunun 4 ve 7 nci maddesi ve ilga edilip edilme
diği üzerinde durulan 77 ve 78 nci maddeler
den bilhassa 78 nci maddesi arzettiğim mânayı 
çok güzel ifade ettiği halde, onunla kanaat edil
memiş, daha ileri bir hüküm konmuştur. Bu 
kanun müzakere edilirken zabıtları da tetkik 
ettik. Arkadaşlardan birisi tereddüt etmiş ve 
«Bu kanun umumî mi?» diye sormuş. Yine o 
zabıttan okuduğumuza göre İktisat vekilinin 
verdiği cevap şudur: 

İktisat encümeniyle mutabık kaldık, bu ka
nun hususi bir kanundur ve yalnız Ereğli hav-
zai fahmiyesinde tatbik edilecektir. Bunun üze
rine bu suali tevcih eden arkadaş, o halde ka
nunun başlığını ona göre düzeltelim demiş ve 
bu teklif kabul edilerek kanunun başlığı bugün 
elde mevcut olduğu gibi (Ereğli havzası ame
lesine mahsus kanun) olarak çıkmıştır, diğer 
bazı arkadaşlarımız da, «mademki bu, amelenin 
lehine mevzu bir kanundur ve amelenin lehine 
bazı hükümleri ihtiva ediyor, niçin bilûmum 
ameleye teşmil etmiyoruz?» de"mişler. Bunun 
üzerine İktisat vekili de «Bunu ilerde düşüne
ceğiz, bu kanun yalnız Ereğli hakkında tatbik 
edilecektir.» demiş. 

Bununla demek istediğim şudur ki; bu ka
nun ancak ve ancak amele lehine mevcut olan 
hükümleri ilga değil veya onların ihtiva ettiği 
mânayı ve kıymeti azaltmak değil, bilâkis mu
ayyen bir kısım amele lehine daha ileri bir hü
küm koymağı istihdaf ediyor. Vâzu kanunun 

.maksadının bu olduğu şu arzettiğim kısa iza
hattan tamamen anlaşılır. 
Böyle olunca hâdiseye geliyorum: 151 numa-

rajı kanunun 12 nci maddesinde aynen şöyle 
deniyor. «Maadin nizamnamesinin 77 ve 78 
nci maddesiyle bu kanunla taaruz eden bilû
mum mevaddı nizamiye mülgadır». Şimdi tef
siri istenilen şey, Maadin nizamnamesinin 77 ve 
78 nci maddelerini tamamen ortadan kaldıran 
hüküm, Türkiye dahilinde, Ereğli havzai fah-
miyesinin haricinde bulunan madenlerde de tat
bik edilecek mi, edilmiyecek mi? Çünkü onun 
yerine bu 151 numaralı kanunun 6 ve 7 nci 
maddesiyle ,arzettiğim gibi, daha ileri ve ame
leye karşı daha ziyade memnun edici hüküm 
konmuştur. Artık Ereğli havzai fahmiyesi ame
lesi için 77 ve 78 nci maddelerin' tatbikına 
lüzum kalmamıştır. Biz, Adliye encümeni ekse
riyeti ile beraber diyoruz M ve o kanaatteyiz ki; 
vasıı kanunun 77 ve 78 nci maddeleri ilgadan 
kasti, ancak Ereğli havzai fahmiyesi amelesi 
içindir, onlar için daha ileri, daha lehlerine hü
küm koymak içindir. Diğer maden amelesi hak
kında olamaz. Çünkü onlar için eskiden mevcut 
ve müemmen hukuk ortadan kaldırılmış olur. 
Müzakere zabıtlarından çıkan mâna bu. 151 
numaralı kanun nazarı itibare alınırsa vazıı ka
nunun asla böyle bir şey düşünmediği tezahür 
eder. Bu itibarla biz diyoruz ki: 77 ile 78 nci 
maddeler yalnız Ereğli havzai fahmiyesi hak
kında mülgadır. Bu maddelerin ve amele lehine 
mevcut hükümlerin diğer madenlerde çalışan 
bilûmum amele hakkında cari olması lâzımdır. 

Bunları arzettikten sonra arkadaşımın sualine 
cevap vereceğim. Arkadaşım dediler ki; Borç

lar kanununun bugün ihtiva ettiği hüküm orta
da iken, hâkim, bu 78 numaralı maddede mer'i 
fafzedilse. Borçlar kanununun bu hükmünü na

zara alacak mıdır, almıyacak mıdır?. 
Efendim, Borçlar kanununun ihtiva ettiği 

hüküm, benim bildiğime göre, şudur: Amelenin, 
işçinin bir kazaya duçar olması neticesi taz
minat isteyebilmesi ancak o kazanın, bu amele
yi istihdam eden patronun sui idaresinden dola
yı ve7/a çalıştırdığı yerde fennî tedabire riayet 
edilmemesi gibi sebeplerle olabilir. Yani ameleyi 
istihdam eden patrona bir kusur atfedilmesi 
lâzımgelir. Binaenaleyh bugün mer'i olan 
Borçlar kanununun hükmü dahi, arzettiğim 
mânada 78 nci maddenin yerini tamamen dol-
duramıyacağı kanaatmdayrm. Bu itibarla bu 
151 numaralı kanunun neşrinden sonra çıkmış 
olmasına göre, esasen hâdisemizle doğrudan 
doğruya alâkalı olmamakla beraber, olsaydı 
dahi, 78 numaralı maddenin bugün yaşaması lâ-
zımgeleceği kanaatmdayım. 

ikinci sual olarak da, yalnız burada ikinci 
bir noktayı tebarüz ettirmek isterim, amele 
hukukunu temin bakımından bilâhara Meclisi 
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Âlinin kabul ettiği 1936 senesindeki tş kanunu j 
vardır. İş kanunu amele lehine bir çok hüküm
leri ihtiva etmekle beraber, şimdi mahiyetini 
arzettiğim bir hükmü ihtiva etmemektedir. 
Amelenin iş kazalarında tazminat alacağı gös
terilmekle beraber, bunu bir iş sigortasına rap-
tetmiştir. Kazalardan mütevellit sigortaya dair 
idari teşekküle ait kanun henüz Meclis encü
menlerinde olup çıkmış değildir. 

İkinci sual olarak : Bu 77, 78 nci maddeleri 
tasrih ediyor. Mademki aynı maddenin ikinci 
bir cümlesinde «bu kanuna muhalif bilûmum 
mevaddı nizamiye mülgadır» dediğine göre, bu 
77 ve 78 nci maddeleri ne için ayrıca tasrih et
miştir? Kanun hakikaten tam vazıh olmak ve 
tefsire muhtaç bulunmamak için bu 77 ve 78 
in tasrih edilmemesi lâzrmgelirdi diyorlar. Ha
kikaten tasrih edilmiş olsaydı şöyle demek lâ
zrmgelirdi : «Maden nizamnamesinin 77, 78 nci 
maddeleri Ereğli havzai fahmiyesi hakkmda 
mülgadır.» Böyle bir sarahat bulunsaydı, bu 
tereddüt husule gelmezdi. Amma vazn kanun 
bunu yapmamıştır diye biz şimdi bu arzettiğim 
sebeplerden dolayı ortada olan ve kanun va-
zımm asla diğer amelenin mevcut hukukunu 
tenkis niyetinde olmadığı halde, bundan bu mâ
nanın çıkarılarak, amelenin 1322 denberi mev
cut hukukunu kaldırmak, zannediyorum asla 
doğru değildir. Sonra eğer 77 ve 78 nci mad
deleri ilga edersek mazbatamızda yazdığımız 
gibi, bu kanuna muhalif bilûmum mevaddı ni
zamiyenin mülga olduğu sarahatine istinaden 
diğer bilûmum maddelerini de mülgadır diye 
farzetmek icabederdi, aynı maddedeki aynı kuv
vet, aynı mutlakiyet ve aynı sarahatle yazılmış 
bulunan iki hükümden birini mutlaktır diye 
bilûmum madenler hakkında mülgadır derken, 
diğerini yalnız Ereğli amelesi hakkında mülga
dır demek, esasen caiz değildir. Bu itibarla 
encümenimiz, . Adliye encümeninin ekseriyet 
fikrine itifakla iştirak etmiştir. Bu maruza
tımdan sonra tefsir fıkrasının aynen kabulünü 
rica ederim. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak)—Efendim, 
bendeniz bu hâdiseyi tefsir müessesesinin esas 
bünyesiyle alâkadar gördüğümden dolayıdırki, 
söz almak cüretinde bulundum ve İktisat encü
meni mazbatası aleyhinde beyanatta buuna-
cağrm. Bir kerre şunu arzedeyim ki, bu tef
sirin çıkmaması amele hukukunun hiç bir va
kit tenkis edecek değildir. Çünkü hiç birimizin 
gönlü razı olmaz ki, kazaya uğrayan bir kaç 
zavallının hakkı verilmemiş olsun. Yani bu 
tefsir çıkmamış oha dahi amele hukuku bundan 
müteessir olmıyacaktır. Bu, iki sebepten dolayı 
böyledir. Bugün ruznameye alman bir kanun 
vardır. İkisi de beraber çıkacağına göre... 

RASİH KAPLAN (Antalya) — O bundan 
sonrakilere aittir. Evvelkilere şâmil değildir. 

^nŞÎN4j5î* DEVRİN (Devamla) •— Müsaade 
edîiiiz, M'heı safhayı da dinleyiniz. Bundan son
rakilere şâmil değildir. Çünkü yeni bir kanun 
bugün ruznamededir ve bundan daha çok ileri 
hükümleri ihtiva etmektedir. Bundan evvelki 
hâdiselere de şâmil değildir. Bunun sebebini 
izah dince aynı zamanda Rasih Beyin suallerini 
de cevaplamış olacağım. Filvaki hepinizce ma
lûmdur ki, tefsir makabline şamildir. Fakat 
mahkeme mukarreratma değildir. Mahkemenin 
kararma iktiran etmiş hâdiseler olduğu gibi 
bakidir. Tefsir mevzuu olan hâdiseler mahkeme 
karariyle halledilen hususattan olduğuna göre 
ve esasen eldeki malûmat da bunu teyit etti
ğine göre bu hâdisede karar isteyen tek adam 
dahi bundan istifade edemiyecektir. İddia 
edildiği veçhile Tefsir böyle çıkmazsa bir çok 
zavallı mağdur olacak değildir. Kaldı ki, tefsir 
fıkrası teklifi yapan Kâzım Karabekir'in mak
sadını tatmin etmiyor. Çünkü 151 sayılı kanu
nun 7 nci maddesi çok ileri hükümleri ihtiva 
eden maddedir. Generala mektup yazan kimse 
de 7 nci maddeyi tatbik etsinler diyor. Şimdiki 
madde ile Borçlar kanunu arasında pek büyük 
farklar yoktur. Demek ki, tefsir çıksa dahi bu 
kazazede 7 nci maddeden değil, ancak şimdi ar-
zedeceğim madde hükmünden istifade edecek
tir. bu izahattan maksadım, tabii yalnız hâdi
seyi tenvirdir. 

Meselenin hukukî mahiyetine gelince; esas 
maruzatım bilhassa bu mevzua taallûk edecek
tir. Tefsiri istenilen madde şudur; aynen o 
maddeyi okuyorum. «Maadin nizamnamesinin 
77 nci ve 78 nci maddeleriyle işbu kanun ah
kâmına taaruz eden alelûmum mevaddı niza
miye mülgadır.» bu madde iki hükmü ihtiva 
ediyor: İşbu kanun ahkâmına taaruz eden alelû
mum mevaddı nizamiye mülgadır, bir de 
bundan başka 77 nci ve 78 nci maddeler de mül
gadır, diyor. Yani 77 nci ve 78 nci maddelerin 
bu kanun ahkâmına taaruz eden ahkâmı mül
gadır demiyor. Şimdi bu kati ifade muvacehe
sinde vazu kanun şöyle düşünmüştür veya şöyle 
düşünmesi lâzımgelir diye bir tefsir yolu açıl
ması kanundaki katiyeti izale eder bir mahiyet 
arzeder. 

Bu takdirde en kati hükümler dahi o ifade
nin ihtiva ettiği maksat haricine imale edile
bilir ki bu da kanunun bünyesiyle ahenksiz bir 
manzara gösterir ve istikrar kalmaz. Kanunun 
en bariz vasfı vatandaşlara hareket tarzlarını 
ve bunlarm hukukî neticelerini önceden tâyine 
imkân vermesidir. Bunu tâyin eden sarih ne
ticeler karşısında dahi sarahat hilâfında ola
rak tefsir yolu tutulursa tefsir makabline şâmil 
olacağı cihetle katiyet ortadan kalkmış olur. 
Nitekim Maden nizamnamesinin 77 ve 78 nci 
maddeleri mülgadır denildikten sonra Artık 
bunlar mülga değildir yalnız havzadaki amele
ler için mülgadır demek ve bir tefsir istemek 
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doğru .olamaz. Bütün kanun mecın^a^ırım^ı 
okuyacak olursanız Maadin nizamnamesinin 77 
ve 78 noi maddeleri hizasında filân numaralı 
kanunla ilga edilmiştir ibaresinin mevcudiyeti 
görülür. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
21 senelik mahkeme içtihatları da müstemiren 
ve devamlı olarak, bu iki maddenin mülga ol
duğu merkezindedir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Buna dair içti
hat kararı var mıdır? 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Var. Zaten 
onun için tefsir mevzuu oluyor. Sonra Şûrayı 
devletten mütalâa isteniliyor. Şûrayi devlet 
heyeti umumiyesi ittifakla artık bu ilga edil
miştir diyor. Bu mütalâanın istenilmesine sebep 

7 nci maddenin diğer madenlere teşmiline imkân 
olup olmamasıdır. Şûrayi devlet heyeti umumi
yesi bu vaziyet karşısında ancak yeni bir hü
küm yapılabilir diyor. Tanzimat dairesi de 
aynı yolda mütalâada bulunuyor. Bunları ar-
zetmektefci maksadım; Temyiz ve mahkemeler, 
Devlet şûrası böyle düşündü diye bizim de 
böyle düşünmemin icabeder şeklinde bir maru
zatta bulunmak içito değildir. Sadece bu vu
zuh ve katiyet muvacehesinde kanunun vâzn 
olan yüksek heyetin huzurunda vaziyeti tebarüz 
ettirmek içindir. Kaldıki zabıt cerideleri 77 ve 
78 nci maddelerin kısmen ilga edildiğine dair 
hiç bir kaydı ihtiva, etmiş, değil bendeniz de oku
dum. hatta Ffertâtun Fikri Bey aEkaafeşım verdiler. 
kendi el yazataı il& kopya etmişler. Bir defa 
mevzu; Fııad arkadaşm izah ettikleri gibi kanu
nun umumiyeti veya hususiyeti değildir. Kanun 
hususidir. Ereğli havzai fahmiyesine mahsus
tur. EkaKyet reyinde bulunanlar da bunun 
aksine bir şey düşünmemektedir. Kanunun baş
l ı m d a da, metninde de böyledir. 

Bu itibarla mevzuu münakaşa olan kanun 
hususi midir, umumî midir meselesi de değildir. 
Mesele 12 nci maddedeki ilga hususi midir me
selesidir. Bu maddeye taallûk eden müzakere
de zabıt ceridesi burada, vazıı kanunun yaz
dığı ifade haricinde bir maksadı katiyen gö
rülmemektedir. 12 nci madde reye konulmuş, 
maddenin ne hususiyetinden ve ne de umumiye
tinden bahsedilmiş, reis kabul edenler demiş, 
eller kalkmış ve kabul edilmiştir. Demek ki vazıı 
kanunun maksadmı anlamak bakımından da 
bu maddede bu sarahat hilâfına bir şeye tesa
düf etmemekteyiz. Bu itibarla artık bu kati
yete rağmen bunun böyle olması daha iyidir, 
böyle düşünülmüştür diye kanunun çok açık hü
kümlerini nakzetmek doğru olmaz, çünkü ka
nun halk için yapılır, fertleri en sarih hüküm
ler muvacehesinde vazn kanun böyle düşünebi
lirdi diye bir tereddüde düşürürse o zaman me
denî muamelelerde, ticari muamelelerde bir is
tikrar kalmaz, İktisadi muamelelerde teşebbüse 
girişenler bilmelidir, teşebbüslerinin netayicini, 

ayakibini önceden bilmeli ve ona göre işini tan
zim etmelidirler. 

Bendenizce İktisat encümeninin kabul ettiği 
tefsir, fıkrası, kanun vazımm katiyetle ifade 
ettiği maksat haricinde bir hüküm tesisine mün
cer olur. 

Şunu da arzedeyim ki bir çok kanunlarımız
da bu çeşit ilgalar vardır. Yani esas kanuna te
mas etmiyen ilgalar, meselâ Hâkimler kanunun
da Avukatlık kanununun bazı maddelerini ilga 
eden hükümler vardır. Şu hale göre Hâkimler 
kanununda yer alan bu maddeler münhasıran 
hâkimler hakkında mı kabili tatbiktir? Niha
yet hukukçular vazıı kanunun maksadını ararken 
bütün bu anasırdan istifade edecektir ve bu yola 
gidilecek olursa ölmüş maddeler dirilecektir. 
Çünkü ilga edilen hükümler kanunun o zaman 
mevzuu dahilindedir diye mütalâa imkânı hâsıl 
olacak ve bittabi avukatlara ve hâkimlere çok 
geniş bir imkân verecektir. Binnetice bir çok 
ölü maddeler bu şekilde mülgadır denildiği 
halde, yeniden dirilecek. Günkü nihayet bir 
hukukçu da temsil ettiği adamın menafimi, 
hukuk esasları dahilinde müdafaa ile mükellef
tir. Bu suretle o kanun haricinde bu maddeler 
yaşar diye bir teşevvüşe meydan verebilecektir. 
Bu itibarla bu mazbatanın aleyhindeyim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Beyanatınız şah
si midir, yoksa encümen namına mı? 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Şahsım 
namına söylüyorum. Adliye encümeni mazbata 
muharriri sıfatiyle değil. Çünkü biz encümen
de ekalliyette kaldık. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR ( İstanbul ) — 
Efendim, İktisat vekilimiz yalnız bir mektupla 
şikâyet aldıklarını buyurdular. Gerçi dosyaya 
yalnız bir mektup girmiştir. Diğer fotoğrafları
nı yollayan bir çok malûller namma gelen bir 
mektubun başındaki fıkraları okuyorum: « 8-10 
sene Fethiye'deki Fransız maden şirketinde işçi 
olarak çalıştım. 26 eylül 1937 tarihinde o ma
dende vukubulan bir kaza neticesinde aldığınız 
fotoğrafımda gördüğünüz hale düştüm. Daha 
evvel anaları ölen 4 çocuğumla beraber bu sefer 
hepimiz öksüz ve sefil kaldık. Ben ve çocukla
rım sokaklarda dilenmeğe mecbur olmaktan kur
taracak bir tazminat alabilmek için, bana on pa
ra vermek istemiyen bu Fransız şirketiyle o gün 
bugün uğarşırım. 

Bu hususta hakkımızın medarı istihsali olan 
maadin nizamnamesinin 78 nci maddesinin 151 
numaralı kanunun 12 nci maddesiyle mülga 
olduğu faraziyesiyle haklarımızdan mahrum ve 
perişan olmıya mahkûm idüğümüzü öğrenince 
Büyük Millet Meclisine müracaat etmiştik ilâh..» 

Bir çok malûller namma iki de fotoğraf 
göndermiş. Görüyoruz ki arkadaşlar, bu fe
lâkete uğrıyan bizim bilebildiğimiz 2 - 3 kişi 
değildir. Bunların ricası da ne kadar mantıki
dir : 78 nci maddeyi 151 numaralı kanun kal-
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dırmış ve 7 nci maddeyi koymuş, razıyız, tatbik i 
ediniz diyorlar, bu sefer hayır, 7 nci madde
de sarahat var, o Ereğli kömür havzasına ait
tir, öyle ise eski maadin nizamnamesinde ter
fihi istilzam eden 78 nci maddeyi gösteriyorlar, 
bunu tatbik edin ve bizi terfih ediniz deyince 
hayır 151 numaralı kanunun 12 nci maddesi 
bunu ilga etmiştir cevabını alryorlar. O halde 
bu vatandaşların hakkı ne olacak? işte bunun 
içindir ki uzun müddet, yani 19 ay benim tak
ririm üzerinde işlendi. Bunun içinden nasıl çı
kılacak? Hükümetimizin şimdi huzurunuza ge
tirdiği kanun lâyihasının 10 ncu maddesi işte 
bu 78 nci maddeyi tadilen gayet güzel bir şe
kilde izah etmiş bulunuyor. Bu da gösteriyor 
M, demek 78 nci madde bunlar hakkında tat
bik edilmesi lâzımgelen bir maddedir. 

Benim ricam, hakikaten mümkünse 7 nci 
maddeyi tatbik edelim, onları da kömür havza
sındaki işçilerimiz gibi terfih edelim. Fakat 
her iki encümen müzakeresinde buna madde
ten imkân olmadığı görüldü. Çünkü kömür 
hâvzasma aittir diye sarahat vardır. Tabiatiy-
le 12 nci maddenin tefsiri üzerinde ben de mu
tabık kaldım. Yani 7 nci maddenin yalnız kö
mür havzasına mahsus olduğu tasrih edilince 
kendi kendine kömür havzasmdakiler için bu 
78 nci maddenin mülga olduğu apaçıktır. O hal
de gayet mantıki, gayet sarih olan 12 nci mad
denin tefsiri üzerinde karar kılınmıştır ve bu 
suretle tefsir olunmuştur. Binaenaleyh yeni ka
nunun şu veya bu hükmü var diye, Adliye en
cümeninde demin arzettiğim gibi, artık lüzum 
yoktur diyenler oldu. Orada isbat ettiğim gibi 
behemehal tefsire lüzum vardır. Zira yeni ka
nun güzel bir kanun olarak çıkacak amma ma
kabline şâmil olmıyacaktır. Sokaklarda dilenen 
malûllerin hali ne olacaktır veyahut kocası şir
ketin kayıtsızlığı yüzünden enkaz altmda ezil
miş, yetimler bırakmış olan bir ailenin vaziyeti 
ne olacaktır? Onun için tefsir talebini rica 
ediyorum. Mektup ve fotoğrafları da İktisat 
vekili Beye takdim edeceğim. 

FERİDUN FtKRl <Bingöl) — Arkadaşlar, 
bendeniz Adliye encümeninin ekseriyetini tem-
silen maruzatta bulunuyorum. Binaenaleyh ev
velâ bu tefsirden aranan esas mevzuu tebarüz 
ettirmek lâzımgelir. Onun için amelenin, hali
hazırda alâkadarların vaziyetine tesriri mese
lesi, esasen müessir değildir. Gaye şudur : Va-
zn kanun 151 numaralı kanunu tanzim eder
ken neyi kasdetmiştir? Bunu tebarüz ettirmek 
lâzımgelir. Vazn kanun 151 numaralı kanunu 
tanzim ederken, zabıtların tetkikından tama
men anlaşılacağı üzere münhasıran Ereğli hav-
zai fahmiyesine ait bir kanun yapmıştır. Bu 
kanun haricinde hiç bir maksat takip etme
miştir. Bu kanunu niçin yapmıştır? Bu kanu
nu niçin yaptığmı o zaman Hükümetin Meclisi | 

Âliye stmtfüğu esbabı mucibe mazbatasmm bir 
kısmını okursam mesele tebarüz eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci devre 
zabıt ceridelerine ait onuncu cildin 193 ncü sa-
yıfasından 224 ncü sayıfası Ereğli havzai fah-
miyesi maden amelesinin hukukuna müteallik 
151 numaralı kanunun müzakeresi zabıtlarını 
muhtevidir. İşbu zaptın mevzuumuza taallûk 
eden ve karara müessir olabilecek bir mâna ve 
kiymet ihtiva eden kısımlarını aynen mazba
taya derede fayda mülâhaza etmekteyim. Şöy
le M.... 

REİS — Efendim; maden amelelerinin hu
kukuna müteallik kanun suretini ve encümenin 
tadilâtını okuyoruz: 

[Maden ameleleri hukukuna ait kanun hak
kında Hükümetin esbabı mucibe lâyihasıdır. 

Gerek Zonguldak ve Ereğli havzai fahmi
yesine ait 24 nisan 1283 tarihli nizamnamei 
hususiyede ve gerek 26 mart tarihli maden ni
zamnamesinde amelenin şeraiti hayatiye ve 
hukuku mütekabilelerini temin edecek hiç bir 
madde olmadıktan başka Ereğli hâvzasma 
mahsus olan nizamnamenin mevaddı muhteli-
fesi gerek maden sütunu kat ve ihzarmda ve 
gerek maden ocaklarında çalışmakta ameleyi 
mecburi tutmakta ve hatta bu mecburiyeti 
on üç yaşmdan elli yaşma kadar olanlara ka
dar teşmil etmekte olduğu ve işbu nizamname
lerin amelenin sıhhati ve içtimai ihtiyacatmı 
temin edecek ve ameliyat esnasında veya kaza 
neticesinde malûl kalacak veya telef olacak ve
yahut hasta düşecek amelenin veya ailesinin 
tehvini İstırap ve tadili alâmmda medar olacak 
mevaddı ihtiva etmediğini nazarı dikkate alarak 
sayı zatisiyle temini maişete çalışan ve sermaye
darlarına pek mühim servet kazandıran ve 
daima ezilmiş ve ezilmeğe mahkûm bulunmuş ve 
hiç bir taraftan muavenet görmemiş olan 
maden amelelerinin maden sahiplerine karşı 
hukuku mütekabilelerini ve mehmaemken da
ha insani bir hayat geçirebilmelerini temin et
mek üzere (Maden ameleleri hukukuna) dair 
bir kanun sureti kaleme alınmıştır. 

Madenlerde eczane ve bir tabip bulundu
rulması Maadin nizamnamesinin 77 nci madde
sinde mezkûr ise de hasta ve kazazede olan 
amelenin meccanen tedavisine dair bir kayıt 
bulunmadığından amelenin iş başından uzun 
müddet ayrılmaması madencinin de menafii 
cümlesinden olması ve amelenin ekseriya şe
hirlerden uzak ocaklarda hastalanması hase
biyle ya lüzumu olan meblağa malik olmaması 
yüzünden telefini ve arkada bir sürü sefil 
ve perişan aile efradı bırakmasını veyahut 
hayatı bahasına idhar edebildiği beş on para
sını yine eczane sahibi madenciye terketmesi 
intaç edeceği cihetle maden sahiplerini bir ec
zane ve şahadetnamen tabip bulundurmaları ve 
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amelenin meccanen tedavi edilmeleri altıncı 
madde île tahtı mecburiyete alınmıştır.] 

Yani Maden nizamnamesinin 77 nci madde
siyle eczane ve tabip bulunduruluyor. Halbuki 
daha ileri bir hüküm olmak üzere eczane ve ta
bip bulundurduktan başka bir de tedavi ücre
tini madencilere tahmil etmek maksadiyle 77 
nci maddenin yerine kaim olmak üzere 6 ncı 
madde teklif olunuyor. 

[Maadin nizamnamesinin 78 nci maddesi 
kazazede olanlara veya ailelrine verilecek taz
minata mütedair ise de amelenin hukukunu 
temin edecek derece ve surette olmadığından 
imalâttan dolayı bir daha işleyemiyecek de
recede sakatlananlara ve kaza neticesinde ve
fat eden amele ailelerine madencinin tazmi
nat vermesi lâzım bulunduğundan ve çünkü 
amelenin vasıtai maişeti kuvveti ve azayı be-
deniyesi ve hayatı olduğundan bunlardan bi
risinin ziyaı ile çalışmaktan sakıt olan amele 
için artık sefaletten ve ıstıraptan başka ha
yat ve ümidi refah kalmıyacağından bu biça
relere hiç olmazsa tahfifi âlamma medar ol
mak üzere tazminat itası pek tabii görül
müştür. tşbu tazminat matlup maksadı temin 
edebilmek üzere süratli verilmek iktiza etti
ğinden mahkemelerin bir çok merasimi ka-
nuniyeye tabi ve madencinin her veçhile ame
leye galebe edecek vesaite malik bulunması 
dolayrsiyle bu maksadın muhakimi nizamiye 
süratle husulüne imkân bulunmadığından ge
rek tazminatın ve gerek madenin sui idarelerin
den ve fennen lâzım olan şeylerin noksanından 
münbais kaza neticesinde madenciden ahzı lâzım 
gelen cezayi nakdinin takdir ve tâyini amele
ler tarafından intihap olunacak bir âza ile ik
tisat ve Adliye .yekâletlerince tâyin olunacak 
bir memur ki ceman üç zattan mürekkep bir he
yete terkedilmiş ve işbu heyet tarafından tâyin 
olunacak tazminat ve cezayi naktiyi vermekten 
istinkâf eden madenci hakkında doğrudan doğ
ruya îcra kanununun tatbiki da kanunun ye
dinci maddesiyle tahtı temine alınmıştır.] 

İşte arkadaşlar görülüyor M, Hükümetin 
o zaman Meclisi âliye sunduğu 77 nci madde 
yerine 6 ncı madde ve 78 nci madde yerine de 7 
nci madde teklif olunuyor ve 77 ve 78 nci mad
dede görülen eksiklikleri bertaraf etmek için 
bu 6 ve 7 nci maddelere daha ileri hükümler 
bu maksatla konmuş bulunmaktadır. Şimdi bu 
mesele neden tekevvün etmiştir. Mesele şudur: 
Kanun şimdi okuyacağım şekilde o zamanın İk
tisat vekilinin beyanatından ve encümendeki if a-
datından anlaşılacağı üzere kanun daha ziyade 
Ereğli havzai fahmiyesi amelesine ait olmakla 
beraber bütün memleketin amelesine şâmil ol
mak maksadiyle sevkediliyor. Fakat encümen
de bu iş başka bir şekle giriyor, işte müza
kereyi aynen okuyacağım. Kanunun müzake
resine geçilerek birinci madde okunmuş ve: 

-İM£ Ö : İ 
[ REİS — Birinci madde hakkında söz isti-

yen var mı? 
İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. — Bunda ocak 

sahipleri deniyor, kanun, sırf Zonguldak havali
sindeki madenlere ait hususi bir kanundur (Kür
süye sadaları). Bu Zonguldak amelesine ve ora
daki havzaya ait hususi bir kanun mahiyetinde
dir. Bu sırf bu havzada tatbik olunacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. ( Saruhan ) — Efen
dim, bu kanun umumidir. 

İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. — Bu filvaki 
öyle idi, amma iktisat encümeninde Zonguldak 
havzasına ait olarak kabul edilmiş ve Hükümet 
de buna iştirak etmiştir. 

BASRI B. (Karesi) — Diğer maden ocakla
rı bu kanuna olan ihtiyaçtan vareste midir? 

İKTİSAT VEKİLİ CELAL B. (Saruhan) — 
Bu havzanın hususiyeti vardır, efendim.. Diğer 
madencilerin tabi olduğu şeraite tabi değildir. 
Bunu bazı zamanlar vesile düştükçe arzetmiş-
tim. Diğer madenlerin haiz oldukları yani tabi 
oldukları şeraitten başka şeraiti haizdirler. 
Bunu Meclisi Aliniz kabul ettikten sonra diğer
leri için onların şeraitine muvafık bir şey ya
pılır ve Meclisi Alinize teklif edilir, etendim. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) (İktisat en
cümeni mazbata muharriri) — Efendim, bu ka
nunun hini müzakeresinde encümende tetkik ve 
müzakere olunan mesailden birisi bu kanun 
umum maden ocaklarında mı, yani bundan sonra 
açılacak maden ocaklarında mı, yoksa hali ha
zırda bulunan Ereğli ve Zonguldak havzalarında 
çalışan ameleler hakkında mı, tatbik edilecek
tir V Evvelâ bu cihet müzakere olundu. Sonra 
hali hazırda Ereğli ve Zonguldak havzai fahmi-
yesınde çalışan amelelere mahsus olarak yapıl
dığı kabul ve kanunun serlevhasında da iüreğ-
li - Zonguldak havzai fahmiyesinde amelelere 
müteallik diye tashih edilmiştir. 

REü'IK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bende
niz de efendim bir şey arzedeceğim. Takririmi 
de verdim. Gerek encümen ve gerek Heyeti 
Vekile bu kanunun yalnız Ereğli havzai lahi-
yesine ait olduğunu kabul ediyorlar. Halbuki 
kanun mutlak olarak verilmiştir. Herkesin enza-
rı istifadesine vazedilmiştir. Mutlakıyetle bu 
kanunu çıkarırsak tatbik etmek mükellefiyeti 
vardır. Bundan ihtiraz etmek için Ereğli havzai 
fahmiyesi tabirinin ilâvesiyle - ki bendeniz bu
na taraıtarım - bir taraftan evvelâ orada tatbik 
edelim, muvaffakiyetini görürsek tatbikini teş
mil ederiz. Ereğli - Zonguldak havzai fahmi
yesi diye tasrih edelim. 

REİS — Efendim, Refik Şevket Bey kanu
nun serlevhasını Ereğli ve Zonguldak havzai 
fahmiyesinde çalışan amele hukukuna müteallik 
kanun şeklinde tadilini teklif ediyor. Encümen 
de kabul ediyor. Efendim, Ereğli havzai fahmi
yesi maden amelelerinin hukukuna ait kanun 
şeklinde serlevha konmasını kabul edenler el 
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kaldırsın. Kanunun serlevhası bu suretle kabul 
edilmiştir.] 

Demek ki arkadaşlar, mûtat olan eşkâl ile 
malûmu âliniz, burada Yüksek Meclisiniz her 
gün kanun yapmaktadır. Kanunların serlevhası 
ayrı reye konulmamaktadır. Fakat bu kanunun 
serlevhası sureti mahsusada ayrıca reye kon
muş ve ayrıca kabul edilmiştir. 

Şimdi işi ilmî cepheden mütalâa etmek ge
reğince şunu ifade edeceğim: 

Büyük Millet Meclisi tarafından tercüme 
ve tabettirilmiş olan Ojen Piyer'in kitabı ki; 
hukuku esasiye mevzularından, esaslarından 
olan bir kitabın, o kitabın 227 nci sayfasında 
şöyle demektedir: «Kanun lâyihalarındaki un
vanlar esasen ruznamenin tanziminde bir ko
laylık için olup, yoksa hiç bir kanunun unva
nından o kanunun mahiyeti hakikiyesi anlaşıl
maz ve bu unvan bizzat kanunla birlikte reye ko
nulup tasdik edilmedikçe kanuniyeti kanuniyeyi 
haiz almaz. Şu kadar varki kanun ile birlikte 
tasdik olunur ise o vakit mecburiyet şekline 
göre ve Hükümet esnayi neşir ve ilânında bunu 
değiştiremez.» 

Şimdi görülüyorki arkadaşlar Büyük Millet 
Meclisi ileri bir adım atmak istemiştir. Yani 
Maadin niamnamesinin 77 ve 78 nci maddesin
deki hükümleri kâfi bulmamış, daha ileri bir 
adım atmak istemiştir. Nasıl oluyor ki 1323 
senesinde Meşrutiyetin ilânından evvel ameleye 
verilmiş olan hukuku, böyle amele ile ilgili 
havzai fahmiye amelesinin hukukunu az bulup 
çoğaltırken öbür taraftaki amelenin hukukunu 
azaltmak Büyük Milet Meclisinin hatırından 
geçer mi? (Hayır hayır sesleri). Bunun, rüyada 
taaşşuktan başka ne farkı vardır, rica ederim. 
(Gülüşmeler, bravo sesleri). 

Yani billahi arkadaşlar; bir arkadaşım şöyle 
buyurdular, dediler ki, efendim amelenin huku
kuna tesir eder, etmez, arkadaşlar bendeniz 
katiyen orada değilim. Muhterem Paşamıza ge
len, o fıkaralardan mektuplar bana da geldi. 
Meselâ; şu adamm, şu Fransız şirketinin kar
şısında perişan olmuş şu adamm resmini ben de 
gördüm. Benim aradığım o değil, tek nokta 
budur. 

B. M. Meclisine, kimse kendisinin aklından 
geçmediği maksadı izafe edemez (Bravo sesleri) 
B. M. Meclisi Ereğli havzai fahmiyesinde 
iyi bir şey yapmak istiyor. Nasıl olur da öte
ki ibadullahı mahrum eder (Gülüşmeler) B .M. 
Meclisine nasıl zühul atfü isnat olunur. Kıy
metli arkadaşımız diyor ki; efendim katiyet bo
zulur, tüccarlar vaziyeti bilemezler. Rica ede
rim, işi müsbet şekle dökelim. Efendim, mutlak 
olan Fransız şirketinin karşısında amelenin va
ziyeti ne olacaktır? Efendim vazıı kanun yanı-
lıpta böyle bir hata bile yapsa şirket; ben dü
rüst bir şerketim, bu bir zühuldür, ben bu ame

lenin, bu fıkaranın hakkını vereceğim, demesi 
lâzımdı. Fransız şirketinin hangi hakkı ihlâl 
edilmiştir. Bendeniz arkadaşımın mantıkim bi
liyorum . 

ŞÎNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Ben Fran
sız şirketinin hakkını müdafaa etmedim, bu sö
zünüzü şiddetle reddederim. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Hayır-
hayır, arkadaşımın mantığını izah edeceğim. 
Arkadaşım demek istiyor ki nasıl ki biz, Teşki
lâtı esasiye kanuniyle Hükümete nizamnamele
rin tedvini salâhiyetini vermişiz. Teşkilâtı esa-
siyenin 52 nci maddesi diyorki: «İcra Vekilleri 
Heyeti, kanunların suveri tatbikiyesini irae 
veyahut kanunun emrettiği hususatı tesbit için, 
ahkâmı cedideyi muhtevi olmamak....» 

Aradıkları nokta; ahkâmı cedideyi muhtevi 
olmak doğru. Bunda tamamen hemfikirim, 
amma ne fazla ne eksik. Vazu kanunun mak
sadının arttırılması lehinde değilim, «Profesör 
Dügüi» diyor ki; Müsaadenizle onun da kıy
metli mütalâasını yüksek huzurunuza getirdim. 
Cilt 2 sahife 219: Mais il est aussi evident...» 
(Gülüşmeler, Türkçesini, Türkçesini sesleri). 
Affedersiniz geri aldım. Türkçesini okuyaca
ğım: «Bedihidir ki, vazu kanun tefsiri bir ka
nun yapmak maksadiyle yeni bir hüküm koyma
malıdır. .Eğer yeni bir hüküm koyacak olursa 
bu suretle kanunların makabline teşmili esası
nı terviç etmiş olur.» Doğrudur . Amma arka
daşlar, bu işte böyle bir korkulacak cephe var 
mı? Şunu size samimiyetle arzedeceğim, çünkü 
yüksek huzurunuzda samimiyet üssülesastır. Ben
deniz encümende kanaatimi tesbit eedrken, af-
fmızı rica edeceğim, çünkü bendeniz için bir 
kusurdur, zabıtları okumamıştım. Yüksek Reisi
mizin ikazı üzerine bilâhara okudum. Benim bu
radaki noktai nazarımın esası, zabıtlardan müs-
tahreç değildir. Lütfen dikkat buyurun. Zabıtlar 
buna bir eklenmedir. Binaenaleyh bendenizce, 

kanunun asıl bünyesi üzerinde durmak lâzımdır. 
Şimdi kanunun bünyesine bakalım. Bu kanu
nun Ereğli kömür havzasına ait olduğudan kim
senin şüphesi var mı? (Yok sesleri) Buna ait 
kanunun birinci maddesini size okuyayım. Ne 
mâna çıkarırsanız Yüksek Heyet lütfen tesbit 
etsin. 

«MADDE 1. — Maden ocaklarında müstah
dem amelenin beytutetleri ve temini istirahatleri 
için her ocak civarında İktisat vekâletince tan
zim edilen numunelere tevfikan amele koğuşla-
riyle hamam inşasına ocak âmirleri mecburdur
lar.» 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Yalnız Ereğ
li'de, serlevhayı okuyun. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla)— 
Hayır, bütün maden ocaklarında. Şimdi yine üs
tada söyliyeceğim. İkinci maddeyi okuyayım; 
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«MADDE 2. — Maden işlerinde ; amelenin 

cebren istihdamı ve angarye suretiyle herhangi 
bir işe şevki ve maden ocakları dahilinde on se
kiz yaşından dun olanların istihdamı memnu
dur.» Hüküm umumidir. Nerede tatbik ediyorsu
nuz üstat? (Ereğli'de sesleri). Ereğli'de. 

«MADDE 3. — Her madenci istihdam ettiği 
amelenin miktarı ücretiyle künyesini mübeyyin 
numunesine tevfikan muntazam defter tutma
ğa ve bu defteri amele birliği müfettişine ve ik
tisat vekâleti memurlarına berayi tetkik ibraza 
mecburdur.» 

Nerede? Ereğli'de. Niçin? Çünkü daima 
Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin huku
kuna müteallik kanundur. Serlevhası gözden 
ırak ediliverince, kanunu umumî olarak almak 
mecburiyeti vardır. Halbuki kanun daima ve her 
noktasından hususi olarak tatbik edile gelmiş
tir. Üstadın buyurduğu gibi, bu böyle iken ve 
baştan aşağı mânası böyle iken 12 nci madde; 
«Maden nizamnamesinin 77 nci ve 78 nci madde
leriyle işbu kanun ahkâmma tearuz eden alelû-
mum mevaddı nizamiye mülgadır», deniyor, nasıl 
oluyor da başka türlü anlaşılıyor. Biz kimsenin 
hakkına dokunmuyoruz. Realite budur. Yarm 
başka bir mesele olur. Vazıı kanuna maksat is-
nadetmek doğru olamaz. Şûrayi devlet buyur
dular. Burada Teşkilâtı esasiye kanununun tef
siri hakkındaki müzakereleri de aldım. Teşkilâ
tı esasiye kanununun tefsiri müzakerelerinde 
bu iş müzakere edilmiştir. Merhum Ali Şuuri 
arkadaşımızın rahmetle yadedilmesi için onun 
Meclisin müzakeresi esnasında söylemiş olduğu 
bir sözünü yüksek huzurnuza sunacağını. 

Teşkilâtı esasiye encümeni namına müdafaa 
yapılırken; 

«ALÎ ŞUURİ B. (Karesi) — Reis Bey, müsa
ade buyurunuz, bir sual soracağım. Efendim 
Meclisin vazıı kanun olmak sıfatını tanıyor mu
sunuz? 

ALİ ŞUURİ E. (Karesi) — O halde bir kita
bın müellifi sağ iken o kitabın bir yeri anlaşıl
mazsa o anlaşılmıyan mahalli sahibi müellife mi, 
yoksa mahallenin imamına mı sorarsınız? (Gül
meler, alkışlar). 

Rica ederim, mesele basittir, sarihtir. Yüksek 
Heyetinizi fazla işgal etmek istemem. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar; ben 
Şinasi arkadaşın ileri sürdüğü iki noktaya ce
vap vermek için söz almış bulunuyorum. 

Buyurdular ki; bu tefsiri kabul etmezsek de 
değişecek büyük bir şey yoktur. Çünkü şim
diye kadar alâkalılar mahkemeye müracaat et
miş veyahut Şûrayı devlete gitmiş ve on
ların içtihadı da bu şekilde mevcut hükmü 
anlamak mahiyetinde olmadığı için aleyhlerine 
karar alınmıştır. Binaenaleyh değişecek büyük 
bir şey yoktur. Bundan dolayı bu günkü vazi
yette bir şey değişecek değildir. Biz bu fikre 
iştirak etmemekteyiz. Bir kerre hakikaten kesbi 

katiyet etmiş, kaziyei muhkeme halini almış 
olan hükümlere bizim bu tefsirin tesiri olmıya-
caktır. Mahkemelerimizde bu şekilde karar çık
tığını düşünerek bu haklarını istimal etmemiş 
vatandaşlar aceba yok mudur? Mahkeme kararı 
verilmiş olması noktasından kabul edilmek 
lâzmıgeiir. Bunlar, kasanın vuku bulduğu 
tarihten, müruruzaman müddeti dolmamış 
ise, bu tefsire müracaat edecekler ve haklarını 
isteyeceklerdir ki; büyük bir faidedir. Bu fai
de bertaraf edilse dahi, bize sorulmuş ve bizden 
istenilen bir mütalâa var. Bir arkadaşımız 
kanunun bîr maddesinden ne mâna kastedil
diğini bizden tefsir yoluyla halledilmesini is-
temktedir. Biz buna şöyle veya böyle diyeceğiz. 
Bunu derken bir menfaat düşünerek bu yola 
sapmış değiliz. Binaenaleyh biz tefsir fıkrası
nı aynen kabul ederken onun istinat ettiği 
esasa, hukuki esaslara uygun olduğu için kabul 
ediyoruz. Yoksa üç, beş amelenin mücerret hu
kukunu muhafaza edelim diye değil. Ânıma ka
bul ettiğimiz şekil için, demin de arzettiğim 
gibi, bu şekilde tatbikatta bir çok amelenin, 
kazazede amelenin ve onların varislerinin 
hukukunu temin edecektir. Bu itibarla bu fi
kirlere iştirak etmemekteyim. Sonra Feridun 
Fikri arkadaşımızın büyük bir belâğatle söyle
diklerine bendeniz temas etmiyeceğim. Ha
kikaten bu kanun hususi bir kanundur ve 
buna nazaran bütün maddelerine de ona göre 
mâna vermek lâzımdır. Ancak kanunun husu
siyetini düşünmezsek o maddelerin yazılış ve 
mutlakıyetine istinaden bunun memleket dahi-
linde bilûmum madenlere tatbiki lâzımgelir ki 
bu asla varit değildir. Demin de arzettiğim gi
bi, buyurdukları neticeye gidilirse, bu aykırı 
yola sapılması, aynı maddeye istinaden yapmış 
olacağız ki, bir tenakuz teşkil eder. Bu suretle 
ayni maddenin ilk kısmında 77 ve 78 nci mad
deleri mutlak olarak kabul ediyorlar. Mülgadır 
diyorlar. İkinci kısım, o da mutlaktır. Kabul 
ediyorlar. Yalnız Ereğli Havzai fahmiyesi 
içindir. Diğer maddeler hakkında, bunlarla te
aruz teşkil etse dahi, mevcut hükümler bakidir. 
diyorlar. Biz bunun ikisini hukukî bakım
dan telife imkân görmediğimizden dolayıdır ki, 
encümenimiz, eski noktayı nazarda musirdir. 
Tefsir de tamamen hukukî esaslara uygun oldu
ğundan, vazıı kanunun maksadını ifade eder 
mahiyettedir, kabulünü dilerim. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Efen
dim, bendeniz ayrıca söz almıyacaktım, yalnız 
Feridun Fikri bana izafeten ... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bir yanlışlık oldu. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Bana izafe
ten bazı beyanatta bulundular. Şimdi tashih et
mesine rağmen bunları şiddetle reddetmeği 
bir vazife bilirim. Ben de o görüşme tarzını 
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takip etmiş olsaydım Yüksek Heyetin vekarına 
uymayan bir münakaşa zemini açılmış olurdu. 
Şimdilik bunu kesiyorum. Çünkü nezahetinizi 
ihlâl etmek istemem. Ben ilk sözümde münha
sıran ilmî esaslardan bahsettim. Katiyen şahsi 
bir mülâhaza ileri sürmedim. Tefsir müessese
sinin bünyesini yüksek huzurunuzda ilmî ba
kımdan aydınlatmağa çalıştım. Şûrayı devletin 
tefsir hakkı olup olmadığı hakkında hiç bir ma
ruzatta bulunmadım. O itibarla bu vadideki 
izahları benim beyanatıma bir cevap teşkil et
memesi icabeder. Kendileri imamdan bahsetti
ler. Yani Devlet şûrası için bir mahalle imamın
dan mütalâa alır gibi bir mukayese yaptılar 
(Gülüşmeler). Ben burada mahalle imamının 
misaline uyan bir vaziyet görmüyorum. Şûrayı 
devletten bir tefsir talep edilmiş değildir. 

Dedim ki, sarahat hilâfına imal edilmek iste
nilen metin bakınız ne kadar katî imiş ki, bu 
koca heyetten bir kişi çıkıpta bu da mucibi te
reddüttür dememiş, bunu sadece ifade ve tas
rih ettim. Mahalle imamı sözüne, aynı ifade 
şekline uyarak verecek cevabım yoktur. 

Sonra vazu kanunun hayalinden geçirmedi
ği bir şeyi kimse aklma getiremez, dediler, işte 
benim tezim budur. Vazıı kanunun sarahaten 
ifade ettiği bir hususu şöyle düşünmüştür, böy
le düşünmesi lâzımdır diye artık herhangi bir 
surette bu sarahat hilâfına bendeniz hukukan 
imkân göremem. Zabıt ceridesini uzun uzun 
okudular, aynendir. Fakat mevzu ile katiyen 
alâkası yoktur. Mevzu, bu kanun Ereğli hav
zasına mı aittir, yoksa bütün maden ocakları
na mı aittir, olsaydı o zaman bu zabıt ceride
leri ileri sürülebilirdi. Mevzu bu değildir arka
daşlar, Esasen kanunun Ereğli havzasına ait 
olduğunu bilmek için bütün bunları okumaya 
hiç de lüzum yoktur. Başlığı okumak kâfidir: 
«Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesi huku
kuna mütaallik kanun» Bütün bu zabıtlar 77 
nci ve 78 nci maddelerin ilga edildiğini göster
meğe yarıyan bir delil değildir. Ben yüksek hu
zurunuzda şunu iddia ediyorum. Zabıt ceridesi 
buradadır. 77 nci ve 78 nci maddeler münhası
ran Ereğli havzai fahmiyesine ait olarak ilga 
edilmiştir diye bir tek kelime yoktur. Bunun 
için hukukçu olmaya da lüzum yoktur. Eğer 
vazıı kanunun maksadı bu olsaydı 77 ve 78 nci 
maddeler ilga edilmiştir demez mevaddı nizami
yenin bu kanunla tearuz teşkil eden hükümleri 
ilga edilmiştir demekle iktifa ederdi. İşte benim 
müdafaa ettiğim tez budur. Amma bir yanlış
lık yapılmıştır, veya yapılmamıştır, onu 
bilmem. Mesele çok sarih ve katî bir 
ifadenin bu safahatın tam hilâfına ola
rak imal edilememesinden ibarettir. Çok ister
dim ki Fuad Sirmen arkadaşım asıl bu noktaya 
temas etsinler. Sarih bir hüküm, kanunun sara
hati hilâfına tefsir edilebilir mi? Tefsir edilirse 
o vakit bu, yeni bir hüküm vazına müncer olur. 

/ Bendenizin tezim budur ve bu münhasıran 
nazari bir mesele değildir, çok mühim amelî ne
ticeleri vardır. 

Vazu kanun sarahaten, falan kanunun şu 
veya bu maddeleri ilga edilmiştir dedikten son
ra artık bu ölü maddeleri yeniden yaşatmak 
imkânını verecek olursak bir çok kanunlarla 
kaldırılmış olan hükümlere mer'iyet izafesi gi
bi bir teşevvüşe meydan verir ki, bu medeni 
ve ticari muamelelerdeki istikrarı izale eder. 
Ticaretten bu sebeple bahsettim. En katî ve sa.-
rih hükümler bile bu sarahat hilâfına tatbik 
edilirse o takdirde hiç bir vatandaş kanun mu
vacehesindeki variyetini tâyin edemez. Kanun
larda zaruri olan katiyet ve vuzuh zail olmuş 
olur. Halbuki kanunların en esaslı vasfı bu ka
tiyettir. Bendenizin müdafaa ettiğim tez budur. 
Tefsirin bünyesine ve mahiyetine teallûk eder. 
Sonra işin alâkalılara tesiri meselesi de yoktur, 
dediler. Doğrudur. Bir tefsir yapılırken alâka
darla şöyle olacak, böyle olacak diye hüküm 
yürütülemez. 

Yalnız General Kâzım Karabekir kürsüden iki 
sakat adam resmi gösterdiler ki burada hakika
ten rikkati celbetti ve bu suretle zavallı amele
lerin, eli kolu kırılmış olan bunlarm hukuku te
min edilmek isteniliyor hissini verdiler. Bende
niz böyle bir intibaı silmek için hiç bir hak
kın bu tefsirle yeniden temin ve tesis edije-
miyeceğini izaha çalıştım. Generale vâki mü
racaattan iki senelik bir zaman geçmiştir, alâ
kadarlar mahkemeye müracaat etmişler ve bit
tabi bir karar almışlardır. Bunların vaziyeti 
bir mahkeme kararma iktiran etmiş olduğuna 
göre, artık tefsir kendilerine tesir etmez. Niha
yet arkadaşlar tefsirler nazari bir şekilde olmaz. 
Durup dururken vazıı kanunun şunlar hak
kındaki maksadı ne imiş gibi bir tefsir yapıl
maz. Tefsir ancak bir meselenin halli sadedinde 
yapılır. Binaenaleyh, bu teklif işte bu zavallıla
rın haklarının kanun yolundan tervicine ma
tuftur. Halbuki demin de arzettiğim gibi bun
lar şimdiye kadar mahkemeye müracaat etmiş ve 
karar da almışlardır. Bunu böyle kabul etmek 
lâzımgelir, binaenaleyh bunlar istifade edemi-
yeceklerdir. Bundan sonraki hâdisat içinde bu
gün müzakere edeceğimiz kanun yeni ve daha 
ileri hükümleri ihtiva etmektedir. 

Arkadaşlar, Feridun Fikri bu cihete de te
mas ettiler, dediler ki, kanunun başlığı budur. 
Başlığı bu olduğuna göre, Ojen Piyer'den bahset
tiler, Ojen Piyer'in mütalâası tamamen serlevha
ya ait bir mevzudur. O da mevzuumuzla alâka
lı değildir. Okuduğu tercüme, serlevha neyi 
ifade eder ve ne gibi ahvalde diğer maddelerle 
mürtebit addedilir mevzuuna temas eder. Bu 
kanunun Havzai fahmiyeye ait olduğunda şüp
he yoktur. Bu itibarla burada elli sahife zabıt 
okumağa lüzum yoktur. Tefsiri istenilen 
madde hakkında okuduğu zeylinde bir tek ke-
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lime yoktur. Müzakere mevzuu, ilğ&ya taallûk 
eden ayrı bir maddedir. Bir ilga hükmüdür. 
Esas hükümlerle alâkası yoktur. Nasıl ki vazıı 
kanun bu kanun hükümleriyle tearuz eden bilû
mum mevaddı nizamiye ve bir de 77, 78 nci mad
deler mülgadır demiştir. Yalnız hukuk bakımın
dan değil, lisan bakımından da bunu başka türlü 
anlamağa imkân var mıdır? Bu itibarla bende
nizin hulâsai maruzatım ölü maddeleri yeniden 
yaşatmağa imkân veren bir yola gitmemeği te
minden ibarettir. Yoksa alâkalılar istifade eder 
mi, etmez mi meselesiyle irtibatı yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; bu 
mevzu münasebetiyle biraz da kendi kendi
mizi tenkit etmek vazifesinin yeni bir tecellisi
ne şahit olduğumuzu söylemek mecburiyetinde
yim. Kanun yapılırken, kanunları teklif eden
lerin mufassal esbabı muci besini söylemek mec
buriyeti nizamnamemizde vardır ve encümen
lerde müzakere olunurken, encümenin noktai 
nazarmı izah etmek yolundaki fayda malûmdur. 
Nihayet Heyeti Umumiyede müzakere olunur
ken, Heyeti Umumiyenin gösterdiği alâkanm 
ileride zuhur edecek bir maksadın ifadesi için 
ne kadar faydalı olacağı şu müzakere ile anlaşıl
maktadır. Burada dermeyan edilen mütalâaları 
tekrar etmekten içtinap edeceğim. Fakat bu 
vesile ile taknin usullerimizdeki hatalardan iç
tinap etmek lüzumunu dahi tekrar edeceğim. Bu 
kanunun, vazıı kanun diliyle ifade edilmiş mak
sadı, ancak kendisinin beyan sahası olan Res
mî gazetede aldığı şekilden ibarettir. Hâkim, 
vatandaş kanunların müzakeresine taallûk 
eden zabıtlardan haberdar değildir. O zabıt
ların ihtiva ettiği müzakeratm teşkil ettiği ke
limeleri anlamak hususunda bütün vatandaş
ların serbestiyeti tammı vardır. Bir cemaatm 
kullandığı dilin müşterek ifadesi ne ise, onu 
kullanmak hususunda salahiyetli ve gayri sa
lahiyetli adamm hürriyetine ve tefekkür kabi
liyetine müdahale olunamaz. Ancak vazıı ka
nunun dili, zabıt değil, Resmî Gazetede çıkan 
dildir. Binaenaleyh, kanunun adî ha,vzai fah-
miyeye ait kanundur, bu kabul edilmiştir yo
lundaki bizim dahilî malûmatımızdan vatanda
şın haberi yoktur. Kanunu medeniyi kabul 
ederken «Kanunu medeni» fıkrasının ayrıca 
reye konulup konulmadığından kimsenin, hat
tâ benim de haberim yoktur. Nitekim kanıuir 
larmızm hiç birinin serlevhasını nazarı dikkate 
almryoruz. Bence kanun heyeti umumiyesiyle 
kabul olunduktan sonra her kelimesi kanundur. 
Binaenaleyh serlevha kanun mudur, değil midir 
diye münakaşaya hacet yoktur. 

Kanun denildikten sonra heyeti umumiye
siyle kanundur ve kanun olduğuna göre hiç bir 
kelimesini değiştirenleyiz. Teşkilâtı esasiye ka
nununun bir harfine dokunabilir miyiz? Hayır. 
Mademki dokunulmuyor, kendisine hürmet cel

beden bir nüfuz taşır. Ona kanun nazariyle 
bakmağa mecburiyet vardır. Dahilî nizamname 
de, bu sakfm altında, cereyan eden müzakeratm 
intizamını temine matuf olduğuna göre dahilde 
ve hariçte tarihine varıncaya kadar bir kutsiyet 
ifade eder. Vazıı kanunlar, kanunları yaparken 
kendilerini tabi kıldıkları usul, yalnız nizamna
me delildir. Onun fevkinde hukukim umumî 
kaidelerine hürmetkar olmak lâzımdır. Fakat 
elimizdeki misaller hukuki kaidelere riayet et
mediğimizi gösteriyor, Şükrü Kava arkadaşımız 
Dahili ve vekili iken sark viîâyetlerindeki arazî
nin taksimine ait bir kanun ki. serlevhası budur. 
Dikkat buvurım, şark vilâyetlerine ait bir ka
nunu bir tefsir mazbatasivle bir de baktım, 
Dahiliye vekili garp vilâyetlerine tatbik ediyor. 
Tefsir mevzuu yaptı ve binaenaleyh o mâna çık
tı-. Serlevhası sark vilâyetlerine ait iken garp 
vilâyetlerinde de tatbik edildi, bir. İkincisi; 
arkadaşlar. Cumhuriyetin 10 ncu yılı münase
betiyle bir Af kanunu çıkardık. İçerisine Kanu
nu medeni hükümlerini kovduk. Af kanunu nere
de, Kanunu medeninin hükümlerine ait tadilât 
nerede? Binaenaleyh benoe; işte bugünkü mev
zuu müzakere olan meselede kanunları yaparken 
ihtiva ettiği maddeler üzerinde hukuk kaidele
rinin bize emrettiği şekilde dikkat vecibesine 
riayet etmemekliğimizin yorgunluğunu çeki
yoruz. Biran için dâvayı söyle hatırlayınız. 
İktisat vekili ne diyor, bu kanun mutlak ola
rak gelmiş, encümende de mutabık kaldık, hu
susi olarak yaptık divor. Simdi mutlak olarak 
gelen ve mutlak bir zihniyetle Heyete tevdi edi
len bir mesele encümene gidip hususi mahiyet 
alınca icabederdi ki, bütün maddeler artık ilk 
geldiği umumiyetten çıksın ve hususi mahiyeti
ni muhafaza etsin. İşte bu ufacık zühul 12 nci 
maddedeki 77 ve 78 nci maddelerin ilgası key
fiyeti, kanun umumî olduğuna göre ve sonradan 
hususi bir mahiyet iktisap ettiğine göre, sa
kat bir manzara hâsıl olmuştur ve 21 sene sonra 
gelip bu Mecliste, bazı arkadaşların batırma 
geldiği gibi, bir medrese münakaşası denecek 
vaziyette işin uzatılmasına sebebiyet vermiştir. 

Arkadaşlar, bütün heyeti umumiyesinin anla
dığı bir nokta vardır: Kanun denilen müessese
ye hürmet ve onların mânasına riayet, edilmesi 
lâzımgelir kanaatini tesbit için bütün bu yor
gunlukları çekiyoruz. Biran için kendinizi bu. 
kanunu tatbik mevkiinde bulunan bir sulh hâ
kimi veva bir mahkeme reisi telâkki ediniz. 
Önünüze bir dâva geliyor. 77 ve 78 nci madde
ler mülgadır. 77 ve 78 nci madde mülgadır diye 
vazıı kanunun sarahati vardır. Hattâ değil böyle 
havzai fahmiyeye ait olmak, üzere bu kanunun 
içerisinde, asla, asla Kanunu medeniye yaptığı 
bir zeyil içerisinde madde ile alâkadar değil, 
Hâkimler kanununun bir maddesinde hâkimler
le alâkadar değil, Avukatlık kanununun bir 
maddesinde ve bir madde olarak vazıı kanun 
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bunu yazarsa, bir kanun mahiyetinde olduğu 
için, bunun serlevhasına ve muhtevasına baka
rak tadil etmek salâhiyeti yoktur, olamaz. Ka
nunlarda madde ne demektir? Bir defa kanun 
demek; haddi zatında kendisine riayet lâzım-, 
gelen düsturlar camiası demektir. Bu düsturun 
bir silsile halinde bulunması gayet tabiidir. Mad
de demek, o düsturların içerisinde vazıı kanu
nun bir meseleye ait olmak üzere fikri demek
tir. Bu 77, 78 nci maddeleri ilga ettim dedik
ten sonra, hiç bir kimse, hiç bir hâkimin bu 
77 ve 78 nci maddeler yaşıyor demeğe sa
lâhiyeti yoktur. Böyle mahkemeye gittiği gün 
şu veya bu kanunların içerisinde vazıı kanu
nun sarih iradesine muhalefet etmek gibi bir 
yol açmış bulunuyor. En ehemmiyetli mesele, 
vazıı kanun ne istiyor? Bir taraftan Maadin 
nizamnamesi var, diğer taraftan Ereğli havzai 
fahmiye kanununu çıkarmıştır. Ereğli havzai 
fahmiyesine ait olan kanuna karşı gelebilecek 
bir müessese var; Maadin nizamnamesi mües
sesesi. O halde diyebilmek lâzımdır ki işbu ka
nun hükmüne tearuz eden alelûmum mevaddı 
nizamiye mülgadır. Peki, bununla iktifa etmi
yor, yine başında ilgasına müsaade ettiği nizam
namenin içinden ayrıca iki de madde alıyor. O 
halde vazıı kanun havaiyatla mı iştigal etti? 
Nizamnamenin bu kanuna muhalif ahkâmı mül
gadır diyor. Bakacak hâkim, nizamnamenin 
bir hükmü kanuna muhalif ise kendiliğinden 
mülgadır diyecek. Vazıı kanun bununla iktifa 
etmemiş, bu nizamnamenin içinden ayrıca İM 
maddesini almış, bunlar da sarahaten mülgadır 
demiş, diğerleri takdire bırakılmış. Binaenaleyh 
kanunun sarahaten ilga ettiği maddeye, bir 
hâkim için, kendim hâkim olsam, ilk kararı ve
ren hâkim olsam, yahut ikinci derecede tetkik 
edecek bir Temyiz âzası olsam, bence yapıla
cak iş, kanunun bu sarahati karşısında, kanu
nun serlevha ve muhtevasına değil, bir madde 
halinde bana ilgayı göstermiş olmasından zanne
derim ki ona uymaktan başka çare kalmazdı. 

Arkadaşlar, ben Kâzım Karabekir arkada
şın dermeyan ettiği şekilde bir tazminat mev-
zuunun ortadan kaldırılmış olduğuna zahip 
değilim. Bu amele madende işlememiş olsaydı 
da herhangi bir binada işleyen bir amele ol
saydı, binadan düşseydi, yahut bir taş düşe
rek ayağı kırılsaydı, bu adamm hakkının zıyaı 
mevzuubahis olacak mıydı? Bunu asla kabul 
etmem. Bir kaide vardır, hususi hüküm bu
lunmayan yerlerde umumî ahkâma gidilir. Bu
nu tamamiyle teyid etmek için yalnız Şinasi 
arkadaştan bir şey öğrenmek isterdim, 21 sene-
denberi bu hususta bir içtihat vardır. 

Yani bu içtihatlar acaba bu şekildeki taz
minat dâva etmiş de 78 nci maddenin mülga 
olmasından dolayı tazminat dâvasma bakılma
mış mahiyette midir?. 

ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zonguldak) — Hayır, 
sadece maddelerin mülga olduğu yani o madde
lerin tatbik edilmediği... Borçlar kanununun 
hükmü caridir. 

REFÎK ÎNOE (Devamla) — Binaenaleyh 
bence en medeni bir hukuka sahip bir millet sı-
fatiyle ve havzai fahmiye haricinde bulunan 
vatandaşlar da maden işlerinde çalışmakta iken 
zarar ve ziyana ve kazaya uğrarlarsa hakkmı 
muhafaza edecek ahkâm mevcuttur. (Nerede 
sesleri). Borçlar hukukunda. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Kanun patronda 
taksir arar. 

REFÎK İNCE (Devamla) — İstihdam ede
nin kusurundan mütevellit... 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Kusursuz veriyor. 
REFÎK ÎNOE (Devamla) — Binaenaleyh 

bence şu dakikada alelfevr bir kanun meselesi 
üzerinde mütalâa dermeyan etmeğe takatim yok
tur. Fakat tazminat dâvası mevzuubahistir ve 
istihdam edenin mesuliyeti için kusur şarttır. 
Bu, kaidei esasiyedir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Burada değil. 
REFÎK ÎNCE (Devamla) — Burada yoktur 

diyen Fuad Sirmen arkadaşımızdan nerede ol
duğunu sorabilir miyim? 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Üzerinde bir sa-
attenberi söz söylediğiniz maddedir. Numara
sını da söyliyeyim mi? 78 dir. 

ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zonguldak) — 1 nci sa-
yıfanın 2 nci sütunundadır. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — Üzerinde işlen
mesi lâzımgelen bir meseledir. Şu dakikada ce
vap veremem. Hulâsa, Adliye encümeninin 
noktai nazarının kanuni mahiyette ve yerinde 
olduğuna kaniim. 77 ve 78 nci maddeler mül
gadır, denildiği halde hâkimlerin buna muga
yir hareket etmeleri gayrikanuni olur. Bina
enaleyh bu mağdurlar şirketten tazminat iste
mek suretiyle haklarını alırlar. Bendeniz ekse
riyet mütalâasının doğruluğuna kaniim. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
encümenin ekseriyeti çok haklıdır. (Niçin ses
leri). Şunun için : Kanunun müzakeresinde ge
rek İktisat vekili bulunan arkadaş, gerekse 
encümen Mazbata muharririnin beyanatı o ka
dar sarahatle tesbit etmiştir ki, kanun hususi
dir, yalnız Ereğli havzai fahmiyesine münha
sırdır. Binaenaleyh encümen ekseriyeti tefsir 
kararını vermekle çok yerinde bir karar almış
tır. Heyeti celilenin bu kararı kabul etmesini 
bilhassa rica edeceğim. Çünkü daha bir çok 
vatandaşlar mahkemeye müracaat etmemişler
dir. Bu kararımızı bekliyen vatandaşlar var
dır. 

Arkadaşlar; sayın Refik İnce bir noktaya 
temas ettiler. Ben Meclis Reisimizden kanunun 
o maddesini okutmasını rica edeceğim. Çünkü 
Meclisi Âli efkârı umumiye muvacehesinde tu-
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haf vaziyette kalacaktır. Şark için çıkan bir 
kanun başka yerlerde de, kanunsuz olarak, tat
bik edildi dediler. Halbuki o maddede zanne
derim ki Meclisi Âli icra Vekilleri Heyetine 
tatbik edeceği vilâyetlerde karar almak salâ
hiyetini vermiştir. Maddede zannederim sara
hat vardır. Onun için Meclis Reisimizin mad
deyi hemen şimdi okutmasını bilhassa rica edi
yorum. Çünkü efkârı umumiyeye karşı mem
lekette kanunsuz tatbikat yapıyoruz vaziyetin
de kalmıyalım. Meclisi Âli bu noktadan her
halde yerinde bir dikkat göstermiş olur. Ben 
ekseriyetin kararını yerinde buluyorum. Kanun 
hususidir, tefsirle bu işi halletmekliğimiz zaru
reti vardır. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, ben
deniz tekrar söz alıp sizleri işgal edecek değil
dim. Yalnız Şinasi arkadaşımız benden kanu
nun bu sarih ifadesi karşısında nasıl o yola 
gittiğimizi anlatmamı ve onun üzerinde durma
ma intizar ettiklerini söyledikleri için söz aldım. 
Şinasi arkadaşımı takiben söz söyliyen Refik 
înce arkadaşım da aynı nokta üzerinde durdu. 
Onun için söz söylemek lüzumunu hissettim. 

Arkadaşlar; şimdi ekalliyet reyinde olanla
rın noktai nazarı şudur : Kanunun sarahaten 
12 nci maddesinde «Maadin nizamnamesinin 77 
ve 78 nci maddeleri mülgadır» dendiği halde 
kanunun başlığı ne olursa olsun, bu sarahat kar
şısında bu iki maddeyi nasıl yaşatabiliriz? Bina
enaleyh, ekseriyetin, vazıı kanunun maksadına 
uymasa dahi, bu sarahat karşısında bu iki mad
denin yaşatılmasına imkân olmadığına göre, ek
seriyetin noktai nazarı kabul edilmez. Hukuk 
esasları buna müsait değildir buyuruyorlar. 

Arkadaşlar, bilirsiniz k i ; tefsir denilen mü
essese, ancak ve ancak kanunun esas maksadını; 
kullandığı kelime ve ibarelerin tamamen ifade 
edemediği ve bu kelime ve ibarelerle o mânanın 
tamamen çıkmadığı ahvalde müracaat edilen 
bir usuldür. Yoksa madde sarih olduğu zaman 
tefsir yoluna gitmenin hikmeti kalmaz. Tef
sire, vazıı kanunun esas maksadı, kullandığı 
kelimelerden anlaşılıp anlaşılmadığında tered
düt olduğu zaman gidilir. Burada denilmiştir 
ki, bu maddeler ilga edilmiştir. Çok doğru. 
77, 78 nci maddeler mülgadır. Bunların ilga 
edilmiş olduğunu kabul etmekten başka yol yok
tur. Bendeniz bu cihetleri ilk söz aldığım za
man ifade etmiştim. Fakat maksadımı lâyı-
kiyle anlatamamış olduğumu, Şinasi arkadaşı
mın bu mevzu üzerinde sual sormalarından anlı
yorum. Kanunun ne maksatla sevkedildiğini 
biliyoruz. Hattâ Refik İnce arkadaşımız Avu
katlık kanunundan bahsettiler ve esas kanunun 
mevzuuna girmiyen ve onunla beraber doğrudan 
doğruya alâkalı bulunmıyan bazı kanunlardaki 
maddelerin Meclis taamülü itibariyle, Mecliste 

geçen bir çok kanunlar itibariyle ilga edilmiş 
olduğunu söylemiş oldular. Fakat arkadaşlar 
burada bu cihete gitmek 

SİN ASÎ DEVRİN (Zonguldak) — O ilga 
edilen maddeler de o kanun dahilinde mi ilga 
edilmiş olacaktır? 

FÎJAD SÎRMEN (Devamla) — Onlar değil
dir, Burada bu cihete gitmeğe imkân yoktur. 
Çünkü muhtelif kanunlardaki ilganın şimdi bi
zim arzettiğimiz yoldan gidilmesine imkân yok
tur. Fakat burada vardır. Refik Şevket ve 
Şinasi arkadaşımız tefsir üzerinde durduğumuz 
12 nci maddenin ikinci fıkrası üzerinde pek ha
fif duruyorlar veya hiç durmuyorlar. Asla mak
sadı nazara almaksızın bizim elimizi, ayağımızı 
bağlıyacak olan 1.2 nci maddenin ikinci fıkrası; 
bu kanuna muhalif bilûmum mevaddı nizamiye, 
Maden nizamnamesi olduğuna göre tearuz teşkil 
eden bu kanuna muhalif olanlar, buna istina
den mülga olduğunu kabul etmek lâzımdır. O 
nizamnamedeki bir yığın hükümler yok olacak
tır. Binaenaleyh bu cihete gidememişler, tatbi
katta dahi gidememişlerdir. 

Aksi kanaatta bulunan iktisat vekâleti dahi 
gidememiş, şu gösteriyor ki ; daima kanunun 
m.utlaki3ret ibaresi, o mutlakıyete bağlanarak: 
vazıı. kanunun kasdı hilâfına hareket değil; asıl 
ruhu mânaya nüfuz etmek lâzımgelir ki tefsir 
müessesesinin yapacağı budur. 

İkinci şeye gelince; 77, 78 nci maddeleri ni
çin tasrih etmiştir? «Mevaddı nizamiye» diyin
ce o da diğerleri meyanmda kendiliğinden mül-
,'•0, olurdu. Vazıı kanun bunu tasrih etmiş, 
hıvm açıkça söylemiştir. Bilhassa Refik İnce 
arkadaşımızra dedikleri veçhile; bir maksadı 
mahsur, vardır. Bilûmum maddeleri kaldırmak 
İstemiş, böyle değil arkadaşlar. Buradaki tas
rihin sebebi aşikârdır.. Mevcut Maadin nizam-
namesindeki iki hüküm ki, 77 ve 78 in karşı
lığı daha ileri bir şekilde, 6 ve 7 nci madde 
olarak bunun içine koyduğundan dolayıdır ki 
onu tasrihe lüzum hissetmiş. Diğer hükümler, 
eski Maadin nizamnamesinde mevcut olmadığın
dan ilâveten konulan hükümlerdir. Ayrıca bu
nun tasrihi cihetine gidilmemiştir. Arzedeyim, 
77 nci rnadeye göre, eski nizamnamede «Şaha
detnamen bir tabiple, eczacı bulundurulması» 
kaydı: mevcut iken Havzai fahmiyede eczanenin 
yanma bir de hastane ilâvesini emretmiştir. Bu 
emir yalnız Havzai fahmiye amelesi içindir. 
Çünkü kanun hususidir. Binaenaleyh mevcut 
bir ahkâma ayrıca bir hastane tesisini de ilâve 
ederek tasrih ettikten sonra, bu 77 nci maddeyi 
ilga maddesinde tasrihe lüzum görmüştür. 
Çünkü onun bütün kelimeleri yeni bir ilâveden 
sonra 7 nci madde ile kabul etmiştir. 78 nci 
maddeye gelince: Bu, maadin nizamnamesi, mül
tezimlerin suiidareden ve ocakta fennî noksan-
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dan tevellüt etmese dahi bir kaza olduğu zaman 
ameleye tazminat verilecektir diyor. Kusuru 
varsa, idaresizlik mevcut ise, bu tazminata ilâ
veten mültezimin ameleye vereceği tazminattan 
maada ceza ile mahkûm edileceğini emrediyor. 
Yeni hüküm bundan da ileri gidiyor. Hangi 
noktalarda? İki noktada. Hüküm buna ilâveten, 
kazazede olan köyden gelmiş zavallı bir amele
dir, vârisi zavallı bir kadın veya çocuktur. Avu
kat tutarak takibat yapmasına imkân bulama
maktadır. Vazıı kanun 151 numaralı kanunla 
bunu düşünmüştür ve bu vazifeyi iş müfettişleri; 
o zaman amele müfettişleri, İktisat vekâleti ve 
müfettişleri, velayeti âmmeye dayanarak, kaza
zedenin vekiliymiş gibi, vârisi gibi dâva açmak 
hakkmı tanımıştır. Bu hüküm ileri bir hüküm
dür, hattâ bu dâvanın uzun boylu usul kaide
lerine uyarak uzamaması için rüyet mercii ola
rak da sulh hâkimlerini kabul etmiştir. İşte o 
hükümleri bu hükümlerle birlişetirerek 7 nci 
madde içerisine konunca 78 nci maddenin Ereğli 
havzası için tatbik veçhesi kalmamıştır. îki 
maddeyi tasrih etmiş ve «diğer bilûmum mevad-
dı nizamiye mülgadır» demiştir. İktisat encü
meninin ittifakla, Adliye encümeninin de ekseri
yetle anladığı mâna bu şekilde: Maadin nizam
namesinin 77 - 78 nci maddesiyle bu kanunla 
tearuz eden diğer bilûmum maddeler ancak 
Ereğli havzası hakkmda mülgadır. Anladığımız 
budur. Bilûmum memleket dahilinde amele hu
kukunu ilga eder mahiyette değildir. Zannedi
yorum ki, bu izahatım alâkadar arkadaşları da 
tatmin etmiş olur ve artık Heyeti Celile tama
men tenevvür etmiş olduğu için lütfen reye kon
sun (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Bir kaç arkadaş daha söz istemiş
tir. Yalnız müzakerenin kifayetini istiyen bir 
takrir var. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR ( İstanbul ) — 
Şahsi olarak bendenize hitap ettiler, onun için 
cevap vermek mecburiyetindeyim. 

REİS Kim ̂  
Gl. KÂZIM KARABEKİR ( İstanbul ) — 

Şinasi Devrin arkadaşımız. 
REİS — Kifayeti müzakere takririni okutu

yorum. 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Tefsirin reye konmasını 
teklif ederiz. 

Konya mebusu Konya mebusu 
G. Gültekin H. Dikmen 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Müzakere kâfi görülmüş
tür. 

Simdi Adliye encümeni ekseriyetince tanzim 
edilip İktisat encümenince de kabul edilen tefsir 
fıkrasını bir daha okuyoruz. 

(Tefsir fıkrası bir daha okundu). 

REİS — Tefsir fıkrasını reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

2. —• Türkiye - Romanya arasında akit ve 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarının tasdiki hakkında kanım lâyihası 
ve Hariciye ve iktisat encümenleri mazbataları 
(1/748) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti'umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Türkiye ile Romanya arasında 12 ilkkânun 1941 
tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki hakkında 

kanun 
MADDE 1. — Türkiye ile Romanya arasın

da 12 ilkkânun 1941 tarihinde akit ve imza edi
len Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbut
ları kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
3. — Maadin nizamnamesinin bazı maddeleri

nin değiştirilmesine ve bu nizamnameye yeniden 
bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Adliye, Maliye, Bütçe, İktisat ve Dahiliye encü
menleri mazbataları (1/472). 

REİS Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Usule ait söyli-
yeceğim. Efendim maadin nizamnamesi hakkın
daki lâyiha evvelce dağıtıldı. Dahiliye encüme
ni bunu aldı. Ben kendi hesabıma Dahiliye en
cümeninin bu kadar esaslı tadilât yapacağını 
zannetmezdim. Bugün geldim, çekmecemde lâyi
hayı buldum. O vakit tadilâtı gördüm. Her hal
de yeniden gözden geçirilmesine lüzum vardır. 
Onun için münasip görürseniz bunun müzake
resini pazartesi gününe talik edelim. 

REİS — Lâyihanın müzakeresinin pazartesi-

[1] 112 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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ye talikmı istiyorlar. Kabul buyuranlt&r ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka mad-

17.4 .1942 C : 1 
de yoktur. Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16 ,45 

DÜZELTME 

47 nci inikadın 152 nci sayfasının ikinci sütununun 20 nci satırındaki (serlevhadaki) 
kelimesi (serlevhaya) ve (kaldıralım) kelimesi de (de koyalım) şeklinde düzeltilmiştir. 

*>••-« 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 112 
Türkiye - Romanya arasında akit ve imza edilen Tica
ret ve Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encü

menleri mazbataları (1/748) 

T. C. 
Başvekâlet 16 . 1 .1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/234 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Romanya arasında 12 . XII . 194J tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 5 . 1 . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası, esbabı muci-
besi ve ilişiği protokol ve mektuplarla birlikte sunulmuştur. 

3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden bahsi geçen anlaşma ve merbutlarının İcra 
Vekilleri Heyetince tasdiki kabul edilmiş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr.B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Romanya ile 12 ilkkâıuın 1941 tarihinde aktedilen Ticaret ve Tediye Anlaşmaları yüksek tasvip
lerine arzolunur. 

Bu Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 26 eylül 1940 tarihinde imza edilip hükmü 31 ilkkânun 1941 
de bitecek olan Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının yerine kaim olmaktadır. Eski Ticaret Anlaşma
sında münhasıran petrol ve pamuğun birbiriyle takas edilmesi ve Türkiye menşeli debagat madde
leri ile balık yağı ve Romanya menşeli scllüloz ve kâğıtlar bedelinin serbest dövizle ödenerek diğer 
bilcümle emtianın kliring çerçevesi dahilinde mübadelesi derpiş edilmişken bu defa petrolün, pa
muktan başka bakır, debagat maddeleri, tiftik, zeytinyağı, kreozot ve balıkyağı ile takası Romenlere 
kabul ettirilmiş ve ayrıca B ve C listeleri namı altında iki tarafın muayyen bazı maddelerinin 
biri biriyle karşılaştırılması esası konulmuştur. Petrol ile buna tekabül eden Türk menşeli maddeler 
bedellerinin dövizle tediyesi ve diğer emtianın kliring yolundan tesviyesi hususunda mutabık kalın
mıştır. 

Listelerin tanziminde iki taraf mübadelelerinin tevazünü esas olarak alınmış olmakla beraber Ro
manya'daki kliring hesabımızda mevcut matlubatımızm eşya mubayaası suretiyle tasfiyesine imkân 
bırakmak üzere Romanya'dan Türkiye'ye gönderilecek emtiaya ait kontenjanlar muayyen nisbetler 
dahilinde yüksek tutulmuştur. 

îki taraf mübadelelerinin mevcut listelerde tesbit edilen miktarları tecavüz edebilmesi imkânı da 
derpiş olunarak bu listedeki kontenjanların icabıhale göre tezyit olunabileceği veya yeni kontenjan
lar verilebileceği hakkında Anlaşmaya bir madde konulmuştur. 

Ayrıca ticari mübadelelerin gidişini kontrol etmek ve muvazenenin bozulmağa başladığı ahvalde 
alınması lüzumlu tedbirleri iki taraf Hükümetine teklif eylemek üzere bir de muhtelit komisyon teş
kili derpiş edilmiştir. Bundan gayri mübadelelerin bir taraf aleyhine muayyen bir haddi tecavüz 
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eden aktivite göstermesi halinde alâkadar tarafın icabeden tedbirleri alabileceği de tasrih olun
muştur. 

Anlaşmaya bağlı listelerde derpiş olunmıyan bazı emtianın muayyen diğer bazı emtia mukabi
linde mübadele edilebilmesi ve iptidai maddesi memleketini izden gönderilmek şartiyle Romen fabrikal
larında bazı sınai maddeler imal ettirilmesi imkânı da derpiş edilmiştir. 

Tediye Anlaşması geçen sene olduğu gibi kliring esasına dayanmaktadır. Yalnız, yukarıda, arze-
dildiği veehile, petrol ve bu maddeye mukabil tarnfımrıdan verilecek emtia kliringden istisna edil
mişlerdir. Tediyelerin âzami kolaylıkla icrasını ve kliring hesabına yapılacak peşin tevdiatı teshil 
hususunda hükümler konulmuştur. Ayrıca, iki taraf seyyahlarının ve nakil vasıtalarının yapacak
ları masrafların kliringden tesviyesini temin edecek hükümler de derpiş edilmiştir. Bundan gayri, 
Anlaşmanın akli sırasında Romanya'daki kliring hesabımızda mevcut görünen bakiyenin kolaylıkla 
eritilebilmesini temin için bazı hususi hükümler de konulmuştur. 

Hükümleri yukarıda şerli ve izah olunan Anlaşmalar bugünkü şartlar içinde menfaatlerimizi en 
uygun bir şekilde temin edeeek mahiyette bulunduklarından kabul ve tasdikleri Büyük Millet Mec
lisinin yüksek tasvibine arzolunur, 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encÂimeni S . TV . 1913 

Esas No. 1/748 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Romanya arasında 12 ilkkânun 
1941 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 5 . T . 1942 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası mucip sebepleri ve ilişik protokol ve mek
tuplarla birlikte Encümenimize havale buyurul-
makla tetkik ve müzakere olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında da izah edildiği 
gibi, bu Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 26 ey
lül 1940 tarihinde imza edilip hükmü 31 ilkkâ
nun 1941 de bitmiş olan Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalarının yerine kaim olmaktadır. Encü
menimiz bu Anlaşmaları bu günkü şartlar için

de menfaaflerinıizi en uygun şekilde temin ede
cek mahiyette gördüğünden, kanun lâyihasını 
aynen kabul etmiştir. 

Havalesi veçhile İktisat encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuş
tur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya İstanbul Tokad 
M. Göker A. Ş. Esmer 

Diyarbakır Elâzığ Erzurum 
Zeki M. Alsan F. A. A.ykaç P. Demîrkan 

(rümüşane Manisa 
Edib Tor II. Bayur 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Bey atlı 

( S . Sayısı : 112) 
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İktisat emıimeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No 1/748 
Karar No. 26 

10. IV 1942 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Romanya arasında 12. XII. 1941 
tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki hakkında 
Hariciye vekâleti tarafından hazırlanan ve İcra 
Vekiller Heyetince 5. I. 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesi ve ilişik protokol ve mektupları ve 
Hariciye encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize tevdi buyurulmuş olmakla Ticaret ve Ha
riciye vekâletleri mümessilleri hazır bulunduk
ları halde tetkik ve mütalâa olundu. 

Mucip sebeplerde ileri sürülen mütalâalara ve 
verilen şifahi izahlara göre 26 eylül 1940 tari
hinde imza edilip hükmü 31. XII. 1941 tarihin
de bitmiş olan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
nın yerine kaim olmak üzere yapılmış olan işbu 
yeni anlaşmaların bugünkü şartlar içinde mem
leketimizin menfaatlerine uygun olduğu anlaşıl
mış ve bu itibarla kanun lâyihası encümenimiz-

ce de aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat En. Reisi 
Giresun 

î. Sabuncu 
Afyon 

H. Erkan ' 
Ankara 
M. Eriş 

Erzincak 
S. Başotaç 

İzmir 
Benal Anman 

Konya 
Kâzım Okay 

Niğde 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon 

İzzet Akosman 
Denizli 

Tahir Berkay 
Gazianteb 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 

A. Ulus 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
İçel 

Nuri Pazarbaşı Br. M. Berker 
Kars Kastamonu 

K. Arıklı M. Celâl Bayar 
Konya Sinob 

H. Bikmen Y. Kemal Tengirşenk 
Zonguldak 

B. R. F. Talay H. Karabacak 

İLÜKÛMETİN T E K L M 

Türkiye ile Romanya arasında 12 ilkkânün 1941 
tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE l. — Türkiye ile Romanya arasında 
12 ilkkânün 1941 tarihinde akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbutları ka
bul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren meridir. 

nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 5.1.1942 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. 
Fdyık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Br. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Bay 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
M.ök men 

( S. Sayısı : 112 ) 
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TÜRKİYE ÎLE ROMANYA ARAŞ IÎNDA TİCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya tvrallığı Hükümeti, iki memleket, arasındaki tica
ri mübadeleleri inkişaf ettirmek arzusu ile mütehassis olarak aşağıdaki hususları kararlaştırmış
lardır . 

Madd e — I. 

Merbut A, B ve C listelerinde sayılan Türkiye menşei i emtia işbu Anlaşmanın meriyeti ıııüddetin-
ce bu listelerde her madde için tahsis edilen kontenjanlar hududu dahilinde Romanya'ya ithai 
edilecektir. 

Bu listelerde sayılan Romanya menşeli emtia işbu Anlaşmanın mer'iyeti müddetince mezkûr 
listelerde her madde için tahsis edilen kontenjankn- hududu dahilimle Türkiye'ye ithal edilecektir. 

Yukarıda zikri geçen listelerin her birinde say dan Türk ve Romen emtiası biribiriyle mübadele 
edilecektir. 

Madde — 2. 

İki Hükümet, birinci maddede mezkûr listeler ("e gösterilen kontenjanlar hududu dahilinde, mal
ların fiilen duhulü için lâzımgelen ithal müsaadelerini bilâ teehhür vermeyi taahhüt ederler. 

Madde — 3. 

îşbu Anlaşmanın mer'iyet mevkiine konmasınd.*m «onra sevkediiecek malların, iki memleket 
saiâhiyettar makamatı tarafından verilecek bir menşe şahadetnamesini haiz olmaları lâzımdır. 

Kıymetleri 50 türk lirasını yahut 5250 ley'i tecavüz etmeyen emtia menşe şahadetnamesini 
haiz olma mecburiyetinden istisna edilecektir. 

Madde — 4. ' 

îki memleket arasında yapılan ticari mübadelattan mütevellit matlubat bugünkü tarihte imza 
edilen Türkiye - Romanya Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde — 5. 

İki memleketten birisinde A, B ve C listelerinde münderiç emtiadan başka malların da sürümü 
imkânı veya işbu listelerde münderiç malların satılması için daha büyük imkânlar tahassül ettiği 
takdirde, iki Hükümet bu listelerin genişletilmesi veya bunlarda münderiç kontenjanların çoğal
tılması zımnında yapılacak talepleri hayırhahlıkla tetkik edeceklerdir. 

Madde — 6. 

Bugünkü tarihte imza edilen Anlaşmaların tatbikma mütedair bilûmum meseleleri hal ve 
fasletmek vazifesiyle mükellef bulunacak ve bil âh ara tâyin edilecek olan iki Hükümet mü
messillerinden müteşekkil bir Türk - Romen muhtelit Komisyonu ihdas edilecektir. 

Bu komisyon her defa icap ettikçe, komisyondaki murahhas heyetler reislerinden biri veya 
diğeri tarafından vâki olacak talep tarihinden itibaren 15 günlük bir müddet içinde toplana
caktır. 

Muhtelit Komisyon aynı zamanda iki memleket arasındaki emtia mübadelelerinin vaziyetini 
tetkik etmek ve geçen müddet zarfındaki ticari muamelâtın revişine, ticari muvazenelerin rnüte-
vazin olup olmadıklarını görmek üzere, nezaret eylemek vazifesiyle mükellef olacaktır. Mübadele
lerin muvazenesi bozulmak alâmetleri gösterdiği takdirde komisyon bu muvazenenin tekrar tees
süsü için alınması lâzım gelen tedbirleri Hükümetlerin tasvibine arzeyliyecektir. 

( S. Sayısı : 112 ) 
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Aynı veçhile, komisyon, Türkiye ile Romanya arasındaki mübadelâtm hacmini tevsi için aîızı 

kendisince lüzumlu telâkki edilen tedbirleri teklif eyleyebilecektir. 
Hususi ahvalde, iki murahhas hayetin Reisleri, yapılacak teklifler hakkında muhabere yo

lundan anlaşabileceklerdir. 

Madde — 7. 

9 teşrinisani 1939 tarihinde imzalanmış olan Türk - Romen modus vivendisi işbu Anlaşma-
ııın mer'iyet müddeti zarfında tatbik mevkiinde kalmakta devam edecektir. 

~̂ Madde — 8. 

işbu Anlaşma, 1 sonkânun 1942 tarihinde mer'iyete girecek ve bu tarihten itibaren bir sene 
müddetle muteber olacaktır. 

Ankara'da iki nüsha olarak, 12 ilkânun 1941 tarihinde tanzim edilmiştir. 

M. G. Açıkabn ton Christu 

Türk emtiası: 

Pamuk 
Bakır 
Palamut hulâsası 
Palamut 
Tiftik 
Zeytinyağı 
Kreozot 
Balıkyağı 

A-

Ton 

5 000 
1 000 
1 000 
2 500 

300 
500 
300 
100 

- Listesi 

Rumen emtian, 

Benzin 
Temizlenmiş gaz 
Motorin 
Mazot 

0*on 

45 000 
33 000 
43 000 
6 000 

( S. Sayısı : 112 ) 
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B - Listesi 

Türk emtiası: 

Pamuk ve üstüpü döküntüleri 
İpek döküntüleri 
Paçavra 
Küçük hayvan derileri 
Kendir 

T. L. 

30ü 000 
100 000 
200 000 
300 000 
400 000 

1 300 000 

Romen emtiası 

Her nevi orman mahsulleri (yemiş 
iSandığı imaline mahsus tahta, şeker 
sandığı imaline mahsus tahta, kib
rit imaline mahsus ağaç, inşaat ke
restesi, ağaç kundura çivisi, kontr
plâk tahtası, parke tahtası, ilâh) 
Sellüloz 

T. L 

i noo ooo 

300 000 

1 800 000 

O - Listesi 

Türk emtiası. 

Zeytin 
Tütün 
Balık 
Kuru ve yaş yemiş (fındık, kesta
ne, badem, fıstık, kuru üzüm, in
cir, hurda, portakal, mandalina ve 
saire gibi) 
Kitre 
Sair- emtia 

T. L 

450 000 
450 000 
600 000 

000 000 
150 000 
150 000 

Romen emtiası 

Kimyevi ve ispençiyari maddeler 
(soda, karbonat ve bikarbonat dö 
sudlar, karpit, kloridrik asit, klor, 
ilâh). 
(<am ve camcılık mamulâtı 
Elektrik malzemesi, çini ve porse
len maddeler 
Sair emtia 

T. L 

1 900 000 
1 000 000 

100 000 
700 000 

2 800 000 3 700 000 
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TÜRKIYE ILE ROMANYA ARASINDA TEDIYE ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Krallığı Hükümeti iki memleket arasındaki ticari 
mübadelelerden mütevellit tediyeleri kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususları kararlaştırmışlar
dır : 

Madde — 1. 

Romanya menşeli malların bedeli, tediyesi meşrut meblâğın Türkiye C. Merkez bankasına yatı
rılması suretiyle tesviye olunacak ve mezkûr banka işbu meblâğı Romanya Millî bankası namına 
açılacak ve Türk lirası üzerinden yürüyecek olan fa izsiz yeni bir cami hesabın matlubuna kaydedecektir. 

Şayet Türk borçlunun borcu Türk lirası veya Ley'den gayri bir para ile muharrer bulunuyorsa, 
tahvili tediyenin yapıldığı gün Türkiye C. Merkez bankası tarafından tatbik edilen resmî rayiç 
üzerinden yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Türkiye menşeli mallar bedeli, tediyesi meşrut meblâğın Romanya Millî bankasına yatırılması 
suretiyle tesviye olunacak ve mezkûr banka işbu meblâğı Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası na
mına açılacak ve Ley üzerinden yürüyecek olan faizsiz yeni bir cami hesabın matlubuna kaydede
cektir. 

Şayet Romanyalı borçlunun borcu Ley veya Türk lirasından gayri bir para ile muharrer bulu
nuyorsa, tahvili tediyenin yapıldığı gün Romanya Millî bankası tarafından tatbik edilen resmî ra
yiç üzerinden yapılacaktır. 

Madde — 3. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Romanya Millî bankası kendilerine yapılan teslimata 
ait tahsil ihbarnamelerini günü gününe birbirlerine gönderecekler ve birinci madde ile ikinci mad
dede derpiş olunan hesaplardaki mevcudatın mahsubuna tevessül edeceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının tahsil ihbarnameleri meblâğı Türk lirası olarak, Ro
manya Millî bankasının tahsil ihbarnameleri meblâğı Ley olarak göstereceklerdir. Bundan başka tah
sil ihbarnameleri alacaklılara ait meblâğın tediyesini mümkün kılmak için muktazi bütün meşruha
tı ihtiva edeceklerdir. 

Bir alacak Türk lirası veya Ley'den gayri bir para ile muharrer bulunduğu takdirde bu meb
lâğ dahi yukarıda mevzuubahis ihbarnamelerde gösterilmiş bulunacaktır. 

Mukabil hesabata matlup bakiyesi mevcut oldukça, tahsil ihbarnameleri tediye emri şeklinde te
lâkki edilecektir. 

Madde — 4. 

Alacaklılara tediyat Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Romanya'da Romanya 
Millî bankası tarafından her memleketin Millî parası üzerinden ve birinci ve ikinci maddelerde der
piş edilen hesapların zimmetiyle ve teslimatın tarih sırasını takip etmek suretiyle ifa olunacaktır. 

Madde — 5. 

Âkit iki memleketten biri menşeli olup diğer tarafın arazisinde kurulmuş sergi ve panayırlar
da teşhir edilen veya satılan malların bedeli, bu mahsulâtın ithaline ve satışına panayır ve sergi
lerin kurulduğu memleket kanunlarınca müsaade edilmiş olmak şartiyle kliring yolundan ve tesli
matın tarih sırasına tabi olmaksızın tesviye olunacaktır. 
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Madde — 6. 

iki Hükümetten her biri bütün tediye vecibelerini bu Anlaşma hükümlerine göre ifa eylemeğe 
ithalâtçı ve ihracatçılarını mecbur kılmak için kendi tarafından alınması lâzımgelen bütün ted
birleri ittihaz edecektir. 

Madde — 7. 

İki memleket arasında yapılan ticari mübadelelerden mütevellit olup Romanyalı ihracatçıların 
Türkiye'deki mümessillerine borçlu bulundukları masraf ve komisyonlar ve gene Türkiyeli ihra
catçıların Romanya'daki mümessillerine borçlu bulundukları masraf ve komisyonlar teamüle uy
gun ve iktisaden muhik olmak şartiyle kliring yoluyla tesviye edileceklerdir. 

Madde — 8. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Romanya Millî bankası işbu Anlaşmanın muntazaman iş
lemesini temin için icabeden teknik usuller hakkında aralarında mutabakat temin edeceklerdir. 

Madde — 9. 

Şurası mukarrerdir ki, işbu Tediye Anlaşmasının ticari mübadelelere ait hükümleri yalnız iki 
memleketten biri menşeli olup diğer memlekette dahilî istihlâke tahsis edilmiş ve vergi ve resim
leri ödenmiş olarak diğer memlekete bilfiil ithal edilmiş bulunan mallara aittir. 

îşbu Anlaşmanın hükümleri transit ticaretine tatbik olunmaz. 

Madde — 10. 

işbu Anlaşmanın inkızasmda, diğer memleket nezdinde lehine bir bakiye kalmış olan memle
ketin ithalâtçıları bu bakiye itfa olununcaya kadar ithalât bedellerini işbu Anlaşma hükümlerine tev
fikan tesviyeye devam edeceklerdir. Kezalik kredi ile ithal edilmiş bulunan mal bedelleri de işbu An
laşma hükümlerine tevfikan tesviyeye devam olunacaklardır. 

Borçlu Taraf yukarıda mevzuubahis ithalâtı mümkün kılmak için, bu günkü tarihli Ticaret An
laşmasına merbut B ve O listelerinde, lüzumlu munzam kontenjanların itasına müsaade edecektir. 

Madde — 11. 

işbu Anlaşma bu günkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasının lâyenfek bir cüzünü teşkil ede
cek ve aynı müddetle mer'i olacaktır. 

işbu Anlaşma 1 ikinci kânun 1942 tarihinde me Yiyete girecektir. 

Ankara'da fransızca, iki nüsha olarak, 12 birincikânuıı 1941 tarihinde tanzim edilmiştir. 

M. C. Açıkalın ton Christu 
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S. Sayısı . 113 
İstanbul mebusu General Kâzım karabekir'in, Ereğli] 
havzai fahmiyesi maden amelesinin hukukuna müte
allik 151 sayılı kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hak

kında takriri ve Adliye ve İktisat encümeleri 
mazbataları (4/20) 

Yüksek Reisliğe 

ilişik mektuptaki mütalâayı doğru buluyorum. Buna gön; 151 numaralı kanunun T nci mad
dinin Meclisi âlice tefsirini dilerim, 

K, Karabekir 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No, 4/20 
Karar No. 22 

3 . IV . 1912 

Yüksek Reisliğe 

Ereğli kömür havzası amelesinin hukukuna 
müteallik 151 numaralı kanunun, Maadin ni
zamnamesinin 77 ve 78 nci maddeleri hükümleri
ni Ereğli havzası haricinde bulunan madenler
de ilga edip etmediğini beyan ve tefsir mak-
sadiyle İstanbul mebusu General Kâzım Kara
bekir tarafından verilen takrir encümenimiz
de takrir sahibinin huzuriyle okundu ve lâzım-
gelen incelemeler yapıldı. 

Tefsir talebine sebebiyet veren vaziyetin 
şu olduğu anlaşılmaktadır: Mezkûr 151 numa
ralı ve Ereğli kömür havzası amelesinin hu
kukuna müteallik kanunun 12 nci maddesinde 
(Maadin nizamnamesinin 77 ve 78 nci maddele
riyle işbu kanun ahkâmına taaruz eden alelû-
iıııuıı mevadd] nizamiye mülgadır) denmekte
dir. Bu maddeden mezkûr 77 ve 78 nci madde
lerin yalnız Ereğli kömür havzasında değil 
tekmil memlekette ilga edilmiş olduğu mânası 
çıkarılarak bu yüzden bir takım kazazedelerin 
lıaklarından mahrum kaldıkları görülmüştür. 
Maadin nizamnamesinin mezkûr 77 ve 78 nci 
maddeleri aynen şöyledir: 

«Madde 77. — Maden mültezimleri ma
denlerde birer eczane ile şahadetnamen birer 
tabip bulundurmağa mecburdur. 

Madde 78. — Bir madende imalâttan dola
yı kazazede olanlara ve ailelerine verilmek üze
re malı kemece hükmolunacak tazminatı mülte
zimler ifaya mecbur olacaklardır. Bu kazanın 
vukuu madenin suiidaresinden ve feıınen lâzım-
olan şeyleri noksanından neşet etmiş ise 50 altın
dan 100 altına kadar başkaca cezayı nakdî alına
caktır» 

İşbu iki maddenin tetkikinden anlaşıl
dığı üzere yetmiş yedinci madde maden
lerde eczane ve tabip bulundurması mec
buriyeti koymuş ve 78 nci madde ise ka
zazede olanlara veya ailelerine tazminat 
verilmesini hükümlemiştir. Maadin nizamname
si ve bu cümleden olarak mezkûr iki madde 
1323 tarihinde yani Meşrutiyetten önce bile 
amelemizin, bilhassa o sıralarda büyük bir ek
seriyeti ecnebi şirketler elinde olan maden 
ocakları sahiplerine karşı hukukunu vikaye mak-
sadiyle umumî hükümlere göre ileri ve istisnai 



bir adım olarak yapılmış mevzuat mahiyetinde
dir. Fakat Millî mücadelenin başlarında işbu 
Maadin nizamnamesi hükümleri de kâfi gbrül-
miyerek tekmil amelenin hukukunu teinin mak-
sadiyle daha ileri bir adını atılmak üzere yeni 
bir lâyihai kanuniye teklif edilmiş ve fakat bu 
hamlenin o sıra için tekmil memlekete teşmil 
olunmıyarak yalnız Ereğli kömür havzası ame
lesine münhasır olması kabul edilerek mezkûr 
151 numaralı kanun vücuda getirilmiştir; işbu 
151 numaralı kanunun başlıca hükümlerinden ola
rak 6 ncı maddesinde (Bilûmum madenciler hasta 
ve kazazede olan ameleyi meccanen tedavi et
tirmeğe ve bunu teminen maden civarında has
tane, eczane ve şehadetnameli ettibba bulun
durmağa mecburdurlar. Bunların tâyin mahal 
ve adediyle muhtelif madencilerin arasında 
masarifin veçhi tevzi ve itasına dair ayrıca bir 
nizamname tanzim olunacaktır) denmek suretiyle 
Maadin nizamnamesinin 77 nci maddesinde 
emrolunan eczane ve tabipten başka maden
cilerin hasta ve kazazede ameleyi meccanen te
daviye mecburiyetleri kabul edilmiştir. 151 nu
maralı kanunun 7 nci maddesinde ise 78 nci 
maddede daha mütekâmil ve daha esaslı kabul 
olunarak amelenin hukuku daha emin ve sür
atli işler bir duruma getirilmiştir. Mezkûr 7 
nci madde aynen: 

«Havzai fahmiyede sayiamelden dolayı ka
zazede olanlarla vefat edenlerin varisleri veya 
amele müfettişliği veyahut iktisat vekâleti tara
fından tazminat dâvası ikame olunur. İşbu taz
minat dâvası miktarı kaç. kuruştan ibaret olursa 
olsun sulh hâkimleri hakkındaki kanuna tevfi
kan Sulh mahkemelerince kabili temyiz olmak 
üzere rüyet olunur. Tazminat miktarı tarafeyin-
den alelûsul müntehap erbabı vukuftan teşekkül 
edecek heyetin vereceği rapora istinadeder. 

Kaza vukuu âmil veya mültezimlerin suiida-
resinden veya fennen ifası lâzımgelen hususa-
tm ademi ifasından neşet etmiş ise tazminattan 
maada işbu âmil veya mültezimlerden 500 
liradan 5000 liraya kadar cezayı nakdî alınır» 
İşbu izahlardan anlaşıldığı üzere 151 numaralı 
kanun bilhassa mezkûr 6 ve 7 nci maddeleriyle 
maadin nizamnamesine nazaran çok daha ziyade 
amelenin hukukunu temin etmiş bulunmaktadır 
ve vâzıı kanunun bütün gayesinin ameleyi da
ha ziyade temin ve terfih olduğu tezahür ve 
tebarüz etmektedir. Bu vaziyet karşısında mez-

( S. Sa: 

kur 12 nci madde hükmiyle Maadin nizamna
mesi 77 ve 78 nci maddeleri hükümlerinin Ereğli 
kömür havzasında ilga edilmiş bulunması zaru
ri olup iki hükmün beraberce yaşaması elbette 
kabili tasavvur değildir. Fakat Ereğli havzai 
fahnıiyesindeki amelenin hukukunu böyle daha 
müessir ve daha mükemmel bir şekilde temin 
etmek yolunu alırken vazıı kanunun memleke
tin diğer maden ocaklarında mezkûr 77 ve 78 
nci maddenin yurttaşlara temin etmiş bulundu 
ğu nispî teminatı ve hakları ellerinden almak 
gibi aklın alamıyaeağı bir gerilemeyi düşünmüş 
olması da asla varidi hatır olamaz ve bu iki 
hükmün beraberce yaşıyannyaeağı ne kadar ta
bii ise sair maden ocakları hakkında amele le
hinde mevcut hükmü ortadan kaldın]) onları 
umumî hükümlere bırakması da lıiç bir veçhile 
Meclisin zihninden geçmiş bulunamaz. Bunun 
böyle olduğunu mezkûr 151 numarab kanunun 
bütün, bünyesi bize açıkça göstermektedir şöy-
leki : 

Ereğli kömür havzasındaki amelenin huku
kuna ait bulunan mezkûr 151 numaralı kanunun 
serlevhası beraberce mütalâa olunmadıkça kanu
nun hakikî maksat ve mahiyeti anlaşılamaz. Mez
kûr kanunun birinci maddesinde (Maden ocak
larında müstahdem amelenin beytutetleri ve te
mini istirahatleri için her ocak civarında İktisat 
vekâletince tanzim edilen numunelere tevfikan 
amele koğuşlariyle hamam inşasına ocak âmil
leri mecburdur) deniyor. Bu umumî bir kaidedir. 
Yani bütün Türkiye'deki maden ocaklarında tat
biki lâzımgelen bir esas konmuş bulunmakta d ir. 
Halbuki bunu böyle bütün Türkiye'ye-ânı ve şa
mil olarak anlamıyor ve tatbik etmiyoruz. Çün
kü kanunun cüz'ü mütemmimi hükmünde bulu
nan serlevhası bu kanunun Ereğli kömür havza
sına ait olduğunu tasrih etmiş bulunmaktadır. 
Demek oluyor ki birinci madde hükmündeki umu 
miyetin serlevhadaki işaretle hususiyete münka-
lip olduğunu kabul etmiş oluyoruz ve böyle an 
lıyoruz, kanunun tekmil diğer maddeleri de böy
le umumî hükümleri muhtevidir, yani serlevha 
olmasa bütün bu hükümlerin tekmil Türkiye ma 
denlerinde tatbiki icabetmektedir. Elhâsıl ka
nunun tekmil maddeleri (O zamanki encümene 
gönderilip bilâhara ayrıca kabul olunduğu için. 
içinde havzai fahmiye tâbiri yazılı bulunan yedin 
ci madde hariç) umumî hükümleri muhtevi ol
duğu halde daima serlevha gözönünde tutuldu 
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ğundan, hususi yani Ereğli havzai fahmiyesine 
maksur olarak tatbik sahası bulacakları şekilde 
anlaşılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh 12 nci 
maddenin bu anlayıştan ve tatbikten istisnası ve 
onu mütalâa ederken kanunun umumî bünyesi
nin gözden ırak tutulması ve serlevhayı bu mad
dede ihmal ederek vazn kanunun aklından ged
memiş bulunan bir ilga maksadının kanundan 
istihraç edilmesi caiz olamryacağı cihetle mez
kûr 151 numaralı kanunun 12 nci maddesinde
ki ilga fiilinin münhasıran Ereğli kömür hav
zasına maksur bir mâna ve hüküm ifade edece
ği kanaatine ekseriyetle vâsıl olmuş bulunmak
tayız. Netice olarak mezkûr 12 nci maddede Ma-
adin nizamnamesi 77 ve 78 nci madde hüküm
lerinin ilgası kömür havzasına ait ve münhasır 
olup havza haricinde mezkûr 77 ve 78 nci mad
de hükümleri baki ve muteber bulunmakta oldu
ğunu arzeyleriz. 

Umumî Heyetin tasvip nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Eeisliğe takdim olunur. 
Adliye En. Reisi Bu M. M. Kâtip 

Çorum Bingöl Konya 
Münir Çağıl Feridun F. Düşünsel G. Gültckin 

Antalya Erzincan Tokad 
Ar. Aksoy A. Fırat S. A tane 

Sinob 
C. Alay 

Muhalefet şerhi 
151 sayılı kanunun tefsiri talep olunan 12 

nci maddesinde aynen : 
«Maadin nizamnamesinin 77 nci ve 7* nci 

maddeleriyle işbu kanım ahkâmına taaruz eden 
alelûmum mevaddı nizamiye mülgadır.» denil
mektedir. Metnin mütalâasından vuzuhla an
laşılacağı üzere zikri gecen madde iki hükmü 
ihtiva eder : 

1. — îşbu kanun ahkâmına taaruz eden alel
ûmum mevaddı nizamiye mülgadır. 

2. — Maadin nizamnamesinin 77 ve 7* nci 
maddeleri mülgadır. 

İmdi madde metninde umumî bir pren
sip' olarak «îşbu kanun ahkâmına taaruz eden 
alelûmum mevaddı nizamiye mülgadır» de
nilmekle beraber a\rıca Maadin nizamnamesi
nin 77 nci ve 78 nci maddelerinin de hiç bir 
takyide tabi tutulmaksızın ilga edilmiş olması 
artık zikri geçen 77 nci ve 78 nci maddeleri
nin Ereğli havzai fahmiyesi haricinde ilga edil

memiş olduğunu iddia ve tefsire kanunun yok 
sarih ve hiç bir tereddüde mahal vermiyen bu 
katı ifadesi imkân vermez. Filvaki kanunun 
neşri tarihi olan 30 eylül 1337 senesinden bu 
güne kadar geçen 21 senelik müddet zarfında 
idarî ve kazai bütün mercilerde bu hususta en 
ufak bir tereddüde düşülmeksizin Maadin ni
zamnamesinin 77 nci ve 78 nci maddelerinin 
mülga olduğu kabul edilmiş ve hattâ elde bu
lunan kanun mecmualarımız artık ilga edilmiş 
olan bu maddeleri metnine bile ithal etmemiş
tir. Ezcümle kanunlarımız adındaki külliya
tın dördüncü cildinin 1063 ncü sayfası tetkik 
edildiği takdirde Maadin nizamnamesinin tef
siri talep olunan 77 nci ve 78 nci maddelerinin 
hizasına «10 eylül 1337 tarih ve 151 numaralı 
kanunla ilga edilmiştir» yazısından başka, bir 
şey ilâve edilmediği görülür. Adli mahkemeleri
mizin 21 senedenberi müstemirren tatbik ve tem
yiz kararlariyle teeyyüt eden içtihatları da 
77 ve 78 nci maddelerin ilga edilmiş olduğu 
merkezindedir. 

Bundan başka Yüksek Başvekâletten bu 
husustaki mütalâasına müracaat edilen Devlet 
şûrasr Tanzimat dairesi ve Devlet şûrası Umu
mî heyeti Maadin nizamnamesinin 77 ve 78 
nci maddelerinin ilgasında hiç bir tereddüde 
düşmemiş ve tanzimat dairesi 22 . I I I . 1938 
tarih ve 21 esas 11 karar sayılı mazbatasında 
reylerin ittifakiyle bu baptaki mütalâasııu 
şu kelimelerle ifade eylemiştir. «77 ve 78 nci 
maddelerin ilga edilmiş olduğu açıkça yazılı 

olduğuna göre artık Maadin nizamnamesinin 

77 nci ve 78 nci maddeleri hükümlerinin diğer 
maadin hakkında cari olduğunu söylemeğe im
kân görülemez. 

Maadin nizamnamesinin 77 ve 78 nci mad
deleri hükmünün diğer madenler için mahfuz 

kalması zarureti ise derkâr olup şu vaziyet 

karşısında tefsir tarikiyle bu maddelerin 

Ereğli havzai fahmiyesi haricindeki diğer 

madenler için mer'iyetinin devamım temin 

kabil olamıyacağı cihetle Maadin nizamname

sinin 77 ve 78 nci maddeleri makamına ka-

( 8. Say us ı : 113 ) 



im olmak üzere halin icaplarına daha uygun 

iki kanun maddesi kaleme almarak teklifi za

ruri bulunduğu mütalâa kılınmaktadır.» Ke-

zalik Devlet Şûrası Umumî Heyetinin 
31 . I I I . 1938 tarihinde bu hususta reylerin 
ittifakiyle ittihaz olunan kararda Maadin ni
zamnamesinin 77 ve 78 nci maddelerinin sa
rahaten ilga edilmiş olduğu ve azadan bir za
tın zikri geçen maddelerin îş kanunu muva
cehesinde de tabiatiyle mülga olduğunu be
yan eylemesi hasebiyle aynen: «îş kanununda 
mevcut hükümler 77 ve 78 nci maddelerdeki 
hükümlere nazaran halen ihtiyaca kâfi görül
mediği takdirde bu maddeler makamına ka
im olmak üzere şimdiki ihtiyaçları karşılaya
bilecek surette iki kanun maddesinin ihzar 
ve teklifi muvafık olacağı» mütalâasında bu
lunmuştur. 

Kanaatimizce 21 senedenberi devamlı ola
rak tatbik edilegelen mahkeme ictihatlariyle 

Devlet Şûrasının bu mütalâasına iştirak et
memeğe imkân yoktur. Filhakika kanunun : 

«Maadin nizamnamesinin 77 ve 78 nci 
maddeleri mülgadır.» 

Şeklindeki çok sarih ve katî ifadesi mu
vacehesinde vazıı kanuna bu sarih ve vazıh 
ifade haricinde herhangi bir maksat ifa
deye tefsir müessesesinin hukuki bünye ve 
mahiyeti müsait değildir. Kanunun tefsiri, 
cümlece malûm olduğu üzere, kanun vâzıımn 
maksadını tam bir sarahatle ifade etmemiş 
olduğu veya herhangi bir tereddüde mahal 
verebilen kanun hükümlerinin tedvin sıra
sındaki maksat dahilinde aydınlatılmalıdır. 
Bunun hiç bir halde yeni bir hüküm vazı gibi 
tecelli etmemesi lâzımdır. Tetkik mevzuu 
olan fıkrada olduğu gibi kanunun ihtiva ey
lediği sarih ve katî bir ifadenin kanun vâzı
ımn bu mevzuda - hattâ haklı olarak - şöyle 
düşünmesi lâzımgelirdi mülâhazasiyle bu ka
tiyet ve sarahat hilâfına imali, kanunların en 
esaslı unsuru bulunan istikrarı ve bilûmum 
medeni ve ticari muamelâttaki emniyeti ve 
binnetice kanunun başlıca hedefini izale et

miş olur. Bir kanundaki sarih, ve katî bir iba
renin bazan bu sarahat ve katiyet hilâfına 
ve ondan farklı bir tatbik ve tefsire mahal 
verebileceği hakkında hiç bir şüphe ve tered
düt olmamalıdır. Aksi takdirde en sarih ve 
kati metinlerin bile günün birinde ne yolda 
ımal edileceği önceden kestirilemiyeceğinden 
z«hinle-» de bir kararsızlık uyanır ki, bu da, 
yukarıda arzettiğimiz veçhile bilcümle me
deni, iktisadı ve ticari münasebetler üzerinde 
derin akisler tevlideder. 

Büyük Millet Meclisinin teşriî taamülü 
de akalliyet reyini teyit edici mahiyette
dir. Filvaki bir çok kanunlarda ilga edilen 
diğer kanun maddeleri, hiç bir halde, yalnız 
ilgayı ihtiva eden kanun mevzuu dahilinde 
mütalâa edilmiş değildir. Kanun vâzıı böyle 
bir neticenin husulünü arzu ettiği ahvalde, da
ima «Filân kanunun veya .... maddelerin bu 
kanun hükmüne muhalif olan hükümleri mül
gadır» ifadesini istimal eylemiştir, işte an
cak böyle bir ifade ilga edilmesi istenilen 
maddeleri münhasıran ilgayı ihtiva eden ka
nunun çerçevesi dahilinde mütalâa ve tefsire 
imkân verilebilir. Şu cihet de kayda şayan 
dır ki Maadin nizamnamesinin 77 ve 78 nci 
maddelerinin ilga edilmiş olduğunu ve bu se
beple hâsıl olan boşluğu nazara alan Hükü
met Maadin nizamnamesinin tadilâtında bu 
mahzuru bertaraf edecek hükümleri de Yük
sek Meclisin tetkik ve tasvibine arzetmiş bu
lunmaktadır. 

BÜ sebeplere binaen tefsiri talep olunan ka
nun maddesinin «Maadin nizamnamesinin 
77 nci ve 78 nci maddeleri... mülgadır.» şek
linde ihtiva eylediği vuzuh ve katiyet muva
cehesinde ekseriyet reyinde beyan ve izah 
edildiği veçhile bu maddelerin tamamiyle il
ga edilmemiş ojldıığu yolunda bir tefsir ve 
telâkkiye mahal "veremiyoeeği. rey ve muta-
lâasmdayjız. 

Balıkesir Hatay Kastamonu 
O. Niyazi Burcu B,S. Kunt AbidinBinhayn 

Kayseri Kocaeli Zonguldak 
R. özsoy SScdâh Yarc/ı Rinası Devrin 
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Tefsir fıkrası 

kömür havzasındaki amelenin huku 
kuna müteallik 151 numaralı kanunun 12 nci 
maddesi hükümleri münhasıran mezkûr kömür 
havzasındaki amele lehine olarak Maadin nizam

namesinin 77 nci ve 78 nci maddelerini ilga et 
miş olup Maadin nizamnamesinin 77 ve 78 nci 
madde hükümleri Ereğli havzası haricinde ta-
mamiyle mer'i ve muteberdir. 

iktisat encümeni mazbatastı 
}l\ B. M. M. 

İktisat encümeni 
Esas No. 4/20 
Karar No. 28 

13.1V . 194;j 

Yüksek Reisliğe 

Ereğli kömür havzası amelesinin hukukuna 
müteallik 151 sayılı kanunun, Maadin nizamna
mesinin 77 ve 78 nci maddelerini Ereğli kömür 
havzası haricinde bulunan diğer bilûmum maden
ler hakkında da ilga edip etmediğinin tefsir yo
luyla halli hakkında İstanbul mebusu Gl. 
Kâzım Karabekir tarafından verilen takrir, mer
butu mektup ve Adliye encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize havale buyıırulmuş ol
makla takrir sahibi ve Maadin umum müdürü 
hazır bulundukları halde tetkik ve mütalâa 
olundu. 

Takrir sahibi ile İktisat vekâleti mümessille
rinin verdiği izahları dinledikten ve takrire bağlı 
mektupla Adliye encümeni mazbatasında akal-
liyette kalanların muhalefet şerhinde ileri sürü
len mütalâaları gördükten ve 151 numaralı kanu
nun mucip sebeplerini ve müzakere zabıtlarını 
tetkik ettikten sonra encümenimizce ittifakla va
rılan netice şudur : 

Tefsir talebine mevzu teşkil eden hususun 
taallûk ettiği madde, takrirde yazılı olduğu 
üzere, 151 sayılı kanunun 7 nci maddesi olma
yıp 12 nci maddesidir. Bunda aynen «Maadin 
nizamnamesinin 77 ve 78 nci maddeleriyle işbu 
kanun ahkâmına taaruz eden alelûmum me-
vaddı nizamiye mülgadır» denilmektedir. Bu 
kanun bilûmum maden amelesine şâmil umumî 
bir kanun değildir. Maadin nizamnamesinin 
amele hukukunu temin bakımından ihtiva et
tiği hükümleri Ereğli kömür havzası amelesi 

hakkında kâfi görmeyerek bunlar lehine daha 
ileri hükümleri vazeden hususi bir kanundur. 

Nitekim bu kanunun Meclisi Âlide müzake

resi sırasında bir mebus tarafından vâki suale 
o zamanki İktisat vekili bunun umumî bir ka
nun olmayıp yalnız Ereğli kömür havzası ame
lesi hakkında olduğunu ve bu hususta İktisat 
encümeni ile Hükümetin mutabık bulundukları
nı söylemek suretiyle cevap vermiş ve bunun üze
rine kanunun başlığı da o suretle değiştirilmiş
tir. Bundan başka bu kanunla Ereğli kömür hav-

'zası amelesi lehine konulan hükümlerin diğer 
ameleye teşmil edilmesi yolunda bazı mebuslar 
tarafından ileri sürülen mütalâalara karşı yine 
o zamanki İktisat vekili tarafından bunun da 
ileride temini cihetine gidileceği beyan edilmiş
tir. 

Şu hale göre 151 sayılı kanunla Ereğli kö
mür havzasındaki amele lehine Maadin nizamna
mesinde mevcut hükümlere ilâveten yeni hüküm
ler konulması istihdaf olunduğu ve asla bu ni
zamnamenin bilûmum madenler meselesi hak
kında vazeylemiş olduğu menfaat ve hakları kal
dırması derpiş edilmediği tezahür eylemektedir. 

Bu itibarla kanun vâzıının Maadin nizam
namesinin amele lehine olarak maden mültezim
lerini madenlerde birer eczane ile şahadetnameli 
birer tabip bulundurmağa mecbur eden 77 net 
maddesiyle bir madende imalâttan dolayı kaza 
zede olanlara ve ailelerine bu kazanın vukuu, 
madenin suiidaresinden ve fennen lâzım olan 
şeylerin noksanından neşet etmese dahi mahke
mece takdir ve hükmolunacak bir tazminatın 
mültezim tarafından ödenmesini emreden 78 nci 
maddesi yerine yenisini koymadan bilûmum ma
denler hakkında kaldırmayı düşünmüş olmasını 
kabule imkân bulunmamaktadır. 

k(S. Sayısı : 113 l 



_ * _ 

Öinaenaleyh 12 nci maddedeki (Maadin ni-
^amıtanıesinin 77 ve 78 nci maddeleri mülgadır > 
ifadesini bu maddelerin Ereğli kömür havzası 
amelesi hakkında ilga edilmiş olduğu mânasına 
almak icabeder. Zira aksi takdirde Maadin ni-
zamnamesiyle bilûmum maden amelesi lehine 
olarak tanınmış olan bazı hak ve menfaatlerin 
kaldırılması neticesine varılmış olur ki yukarı
da izah edildiği veçhile kanun vâzıi asla bunu 
düşünmüş değildir. 

Bundan başka esasen tatbikatta 151 numa
ralı kanun daima başlığiyle beraber mütalâa 
olunmuş ve muhtelif maddelerinde yazılı olan 
mutlak ifadelere de bu suretle mâna verilmiş
tir. Nitekim 1 nci maddesinde mutlak olarak 
(Maden oeaklarmda müstahdem amelenin bey-
tutetleri ve temini istirahatleri için her ocak 
civarında İktisat vekâletince tanzim edilen nu
munelere tevfikan amele koğuşlariyle hamam in
şasına ocak âmilleri mecburdur.) denildiği 
halde bu hüküm yalnız Ereğli kömür havzası 
hakkında tatbik edilmiştir. Ve yine 12 nci mad
denin ihtiva ettiği ikinci hüküm de mutlak ola
rak (İşbu kanun ahkâmına taamız eden alel-
ftmum meyaddı nizamiye mülgadır) şeklinde 
olduğu halde bu hüküm de mutlakiyetine rağ
men yalnız Ereğli kömür havzası hakkında tat
bik mevkii bulmuş ve Maadin nizamnamesinin 
151 sayılı kanunda mevcut bulunan hükümlerle 
taaruz eden maddeleri diğer ocaklar hakkında 

şimdiye kadar daima tatbik edilmiştir. Korumun 
hır iuadesîndeki hükümlerden Itirımıı mutlak 
olduğu esasımı dayanarak 77 v«.; 78 neİ ma d de
lerin ilgası keyfiyetinin yalnız Ereğli kömür 
havzası hakkında değil bütün madenler hakkın
da cari olacağını kabul ederken ayni maddedeki 
ayni şekilde mutlak olarak yazılı bulunan diğer 
bir hükmün yalnız Ereğli kömür havzam hak 
kında cari olacağını kabul etmek caiz olamıya-
eağından encümenimiz Adliye encümeni ekseri
yetinin noktai nazarına iştirak etmiş ve tefsir 
fıkrasını aynen kabul eylemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat En. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Rize Bilecik 

/. Sabuncu Puad Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 
TT. Erkan fezet Akosman A. lîhıs 

Ankara Denizli Diyarbakır 
M. Eriş T ahir Berkay V. Necdet Sünkifay 
Edirne Rı?ziuean (iaziantel» 

T. Göksel ,S\ Başokıc SUm Pazarbaşı 
tçel İzmir Kars 

Dr. M. Berker Benal Anman K. Arıkk 
Kastamonu Konya Konya 

M. Celâ Bay ar Iumm O kay / / . Dikmen 
Niğde Zonguldak 

Dr, ti. Far id Talay fi asan Karabacak 
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