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Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulâsamı 
2. — İcra Vekilleri muamelâtı 
1. — Vazifeten Samsun'a gitmiş olan 

Dahiliye Vekili Ali Fethi Beye Maarif 
Vekili Vehbi Beyin Vekâlet edeceğine dair 
îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 5 

3 — Azayı kiram muamelâtı 28,45 
1. — Canik Mebusu Nafiz Beye mezu

niyet verilmesine dair Divanı Riyaset ka
rarı 28 2M 

2. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, 
mürd olan hayvanatın tahkiki için teşekkül 
etmiş olan heyetten istifasına dair takriri 

4. — Teklifler 
1. — Ardahan Mebusu Server Beyle 

rüfekasınm, Çıldır namiyle bir kaza teşkili
ne dair kanun teklifi (2/455) 

2. — Ardahan Mebusu Server Beyle 
rüfekasınm, Baltalık Kanununun Elviyci Se-
lâsede tatbik edilmemesine dair kanun tek
lifi (Ğ/454) 

45 
3 

3 
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3. — Ardahan Mebusu Server Beyle 
rüfekasınm, Araş Mutasarrıflığı namiyle 
bir teşkilât kurulmasına dair kanun teklifi 
(2/453) 

5. — Tezkereler 
1. — Resmî köy mektepleri muallimle

rinden tahtı silâha alınanların ailelerine 
maaş verilip verilmiyeceği hususunun 24 Şu
bat 1332 tarihli Tedrisatı İptidaiye Ka
nununun tefsiri suretiyle halledilmesine 
dair îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 

6. — Takrirler 
1. — Ardahan Mebusu Server Beyle 

arkadaşlarının, Kars, Ardahan ve Artvin'
de. Ziraat Bankası şubeleri açılmasına dair 
takriri 

2. — Ardahan Mebusu Server Beyle 
rüfekasınm, Elviyei Selâse ahalisine muave
net edilmesi .hakkında takriri 

4:5 

3,34 
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Sayfa 
3. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib 

Beyle rüfekasının zürraın Harbi Umumi 
içindeki senelere ait aşarı ayniye zimmet
lerinin tecili hakkinda takriri 34:37 

4. — Karesi Mebusu Hasan Batsri Be
yin, mebusların dâva vekâletiyle iştigalleri
nin «aiz olmadığına dair idari (bir harar it
tihaz edilmesine mütaallik takriri 37:41 

5. — İstanbul Me/busu Ali Rızıa Beyin, 
Divanı Temyizi A'sıberî teşkili (hakkındaki 
(kanun lâyihasının müstaceliyetle nıüzaike-
re edilmesine dair takriri 44:45 

7. — Sualler 4 
1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

Ereğli kömür havzası hakkında Adliye ve 
İktisât Vekâletlerinden sual takriri 4 

8. — Mazbatalar 4,5,29,41 
1. — Bolu Mebusu Şükrü Beyle rüfeka

sının, Bataklık Kanununun (birinci ve (be
şinci maddelerinin tadiline 'dair kanun 'tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/449) 4 

2. —- Bohı'lu Ibalbkal Hasan'in bakıyei 
müddeti c'ezaiyesinin affı Ihaibkında kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 5:8 

3. — Ergani Mebusu Hakkı Beyle riife-
kasi'nın, 23 Nisan 1336 tarihinden mukad
dem derecatı ımulhtelif ede makkıim tolan eş-
Ihasın aflarma dair 'kanun teklifi ve Adli
ye Encümeni mazbatası (2/442) 8:11 

Sayfa 
4. — Lâzistan Mebusu Mdhmed Necati 

Efendinin, Taraklı nahiyesinin kazaya ifra
ğı Ihakkında 'kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/264) 11:12 

5. — Siird Mebusu Mustafa Sabrr Efen
dinin, Zilyed beyyinesinin ikamesine lüzum 
olmadığına ve ilgasına dair kanun ıfeOkilifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/446) 12:19 

6. — Lâzisitan Möbutsu Osman Beyin, 
Atine kazasmdaki Guvant ve Santo karyele
rinin aşar /boralarının affı Ihakkmda kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/439) 19:20,21:24 

7. — Siird Mebusu Mustafa Saıbfri Efen
dinin, Tezkiye usulünün ilgasına dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/445) \ 24 

8. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyle 
arkadaşlarının, Bir Tanzim Encümeni ku-
rulması'na 'dair ıbanun teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/446 mükerrer) 24:28 

9. — Sivas Möbusu Vâsıf Beyle 'rüfeka
sının, Kartpostallarla matbu mektup zarfla
rına birer kuruş «ammiyile tahassul edecek 
temettüün Himayei Etfal Cemiyetine ita
sına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası (2/450) , 29:34 

10. — Sürüç Kaymakamlığından munfa
sıl 'İhsan Beyin mâzuliyet maaşına dair is
tida Encümeni mazbatası 41:44 
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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 10 evvel 

REİS — Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP — Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celseyi küşad ettim. Zaptı sabık 
hulâsam okunacak. 

1. ~ ZAPTI SABIK HULÂSASI 

İkinci celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzını Efendinin 

tahtı Riyasetlerinde Ibiliriükat zaptı safbık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. Hariciye Ve
kâleti Vekili Mahmud Celâl Bey Afgan Emiri 
AmanuHah Han Hazretlerinden mevrut mektu-
huıı sureti ımütercemesini kıraat eyriyerek alkış
larla istima edilip Emîri Müşarünileyh Hazretle
rine cevap yazılması kanarigir 'oil'du. Ve Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Beyin taihtı riyasetindelki 
heyetin İstanbul'a muvasalat 'eylemiş ooiLduğu 
tebliğ edildi. Elviyei Selâse aşarının sureti ciba-
yeti haklkindaki Kanunun tadiline dair verilmiş 

.olan teklifi 'kanuni Kavanihi Maliye Eneülm'eni-
ne, Lâzistan Mebusu Esad Beyin Şûrayı Devletin 
mühmel olan vazaifine dair teklifi kanunisi bu 
fbaptaki mevat ile birleştirilmek üzere Dahiliye 
Encümenine havale olunaralk eelsei hafiyeye 
geçildî. 

('Birinci, üçüncü ve dördüncü celseler hafi
dir.) 

Birinci Reisvekili 'Kâtip 
Musa Kâzını Atıf 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

REİS — Zabıt hakkında mütalâa var mı? 
Zaptı sabık aynen kalbul edildi. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Ardahan Mebusu Server Beyle rüfeka
smın, Çıldır namiyle bir kaza teşkiline dair kanun 
teklifi (2/455) 

REÎS — Çıldır kazası teşkiline dair Ardahan 

Mebusu Sierver Beyle rüfekasmın teklifi kanuni-
le.ri var. Lâyiha Encümenine, 

2. — Ardahan Mebusu Server Beyle rüfeka
smın, Baltalık Kanununun Elviyei selâsede tat
bik edilmemesine dair kanun teklifi (2/454) 

REİS — Baltalık Kanununun tadili hakkın
da Server Beyle rüfekasmın! teklifi kanunisi 
var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Ardahan Mebusu Server Beyle arka
daşlarının, Kars, Ardahan ve Artvin'de Ziraat 
Bankası şubeleri açılmasına dair takriri. 

REİS — Kars Ve Ardahan livalarında Zira
at Bankası teşkili hakkında Server Beyle rüfe
kasmın takriri var. Okunacak: 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 

Kars ve Ardahan ve Artvin'de Ziraat Ban
kası küşadı hakkında Anavatana henüz yakın 
zamanda iltihak eyliyen Elviyei Selâsede poliçe 
muamelâtiyle iştigal eden müessesatın fıkdanı 
hasebiyle oradan buraya ve bilâkis buralardan 
o cihetlere para îsali müşkülâtı azîmeyi mucib 
olmakta ve bu yüzden muamelâtı ticariye azîm 
sektelere uğramakta olduğu gibi o havali hak' 
kında vazifei vataniyei askeriyelerini ifa eden 
milletdaşlarımız da suubete giriftar olmaktadır
lar. Postalarımızın havale muamelâtiyle ademi-
iştigalleri hasebiyle bu müşkülâtın define bir 
türlü imkân bulunamadığı gibi diğer taraftan 
Elviyei Selâsei mezkûrede Ziraat bankalarının 
ademimevcudiyeti halkın bu bankalar yüzün-

.den diğer mahallerde nail oldukları muavenet 
ve teshilâttan ademiistifadelerine badi oluyor, 
Binaenaleyh hem zürraa muavenet etmek v» 
hem de kambiyo muamelâtiyle iştigal eylemek 
üzere memleketin her tarafında olduğu gibi EL 
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viyei Selâse merkezlerindi de bir Ziraat Bank 
şubesi küşadını teklif ederiz. 

MADDE 1. — Kars, Ardahan ve Artvin li
va merkezlerinde birer Ziraat Bank şubesi kü-
şadedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

MADDE 3. — Kanunun icrasına İktisat Ve
kâleti memurdur. 

Ardahan Kars Kars 
Server Ali Rıza Fahreddin 

SELÂHADDİN B. (Mersin) — İdari mesa-
ildir. Banka idarei umumiyesi bir kararla mu
vafık görülürse orada teşkilât vücuda getirir. 

REİS — Tensibederseniz iktisat Vekâletine 
gönderelim. (Muvafık sesleri) İktisat Vekâle
tine gönderilmiştir. 

2. — Ardahan Mebusu Server Beyle riifeka-
smm, Araş Mutasarrıflığı namiyle bir teşkilât ku
rulmasına dair kanun teklifi (2/453) 

RE 18 — Araş Sancağı teşkili hakkında Ser
ver Beyle rüfekasmın bir teklifi var. Dahiliye 
Encümenine. 

3. — Ardahan Mebusu Server Beyle rüfeka
smın, Elviyei Selâse ahalisine muavenet edilmesi 
hakkında, takriri 

REİS — Elviyeiselâse ahalisine •muavenet 
edilmesi hakkında diğer bir teklifi kanuni var. 
Bunu da Muaveneti İçtimaiye Vekâletine gönde
riyoruz. 

8. — MAZBATALAR 
g^r -

1. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Baltalık Ka
nununun birinci ve beşinci maddelerinin tadili
ne dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/449) 

REİS — Baltalık Kanununun tadili hakkın
da Şükrü Beyin teklifinin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 
İktisat ve Muvazene Encümenine. 

7. — SUALLER 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Ereğ
li kömür havzası hakkında Adliye ve İktisat Ve
kâletlerinden sual takriri 

2.1338 C : 1 
REİS — Ereğli kömür havzasında maden 

kazalrına dair Tunalı Hilmi Beyin bir suali var
dır. Bu suale Adliye Vekâleti cevap vermiş, Hil
mi Bey de o cevaba cevap olarak bir şey yazıyor
lar. Adliye ve İktisat Vekâletlerine gönderiyoruz. 

5. — TEZKERELER 

1. — Resmî köy mektepleri muallimlerinden 
tahtı silâha alınanların ailelerine maaş verilip 
verilmiyeceğinin 24 Şubat 1332 tarihli Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun tefsiri suretiyle halledil
mesine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 

REİS — 24 Şubat 1332 tarihi Kanunun tef
sirine dair İcra Vekilleri Riyasetinin tezkeresi 
var. Okunacak .-

. T. B. M. M. Riyaseti Oelilesine 
Resmî köy mektepleri muallimlerinden sefer

berlikte tahtı silâha alınıp o tarihten beri mek
tepleri kapalı kalmış olanların ailelerine 24 Şu
bat 1332 tarihli Kanun mucibince maaş verili}) 
verilmiyeceği bâzı mahallerden sorulmakta oldu
ğu ve mekâtibi iptidaiye masarifi umumiyesi 
Tedrisatı İptidaiye Kanununun on beşinci mad
desi mucibince temin edilmekte olmasına naza
ran, muallimleri askere gittiğinden dolayı biz-
zarure kapanan köy mekteplerinin küşadı takdi
rinde kanunu mezkûr mucibince asilin maaşın
dan bir kısmının bittefrik vekil tedariki müşkül 
ve fazla maaş itası da masarifi mecbureye o nis
pette zam icrasını müstelzim bulunduğu cihetle 
bu hususta yapılacak muameleye dair bir karar 
ittihazı lüzumu Maarif Vekâletinin iptidai ted
risat ifadesiyle mevrut 25 .1.1338 tarihli ve 
520/155 No. lı tezkeresinde bildirilmesine binaen 
meselenin beraj'i tefsir Büyük Millet Meclisine 
şevki İcra Vekilleri Heyetinin 8 Şubat 1338 ta
rihli içtimamda takarrür etmiş olmakla ifayı 
muktazasiyle neticesinin işarına müsaade buyu
ru imasını istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisvekili 
Şer'iye Vekili 

Fehmi 

REİS — Efendim tensibederseniz bunu Ma
arif ve Adliye Encümenlerine gönderelim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, bir 
şey arz edeceğim. Bu meseleyi Maarif Vekâleti 
Heyeti Vekile ile halleder ve etmesi lâzımdır, 

4 -~ 
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SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Vekil bunu 

neden kendi encümeniyle halletmemiş, bendeniz 
bunu anlamıyorum. Bu öyle usul ki, ne sıfatla 
Heyeti Vekile karar veriyor? Yani Kabine usu
lü bir idare görüyorum. Sonra orta yerde bun
ları iltizam eden muamele var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad.) — Asker
lik meselesi vardır. Muallimlik, askerlik mesele
sidir. Adliye Encümenine hiç taallûku yoktur. 
(Mııvazenei Maliye sesleri) 

REİS — Kanun tefsiri olmak itibariyle var
dır. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Vazifeten Samsun'a gitmiş olan Dahili
ye Vekili Ali Fethi Beye Maarif Vekili Vehbi 
Beyin vekâlet edeceğine dair icra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 

REİS —- Dahiliye Vekâleti Vekâletine Ma
arif Vekilinin tevkil edildiğine dair İcra Vekil
leri Heyetinin bir tezkeresi vardır. Okunacak: 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Samsun ve havalisinde ittihaz olunan tedabiri 

inzıbatiyeye yakından temas ve nezaret etmek 
üzere mahalli mezkûre azimet, eden Dahiliye Ve
kili Fethi Beyefendinin gayubeti müddetince ve
kâlet umurunun Maarif Vekili Vehbi Beyefendi 
tarafından rüyet ve teşmiyeti hususu Dahiliye 
Vekâletinin 26/1/1338 tarihli ve 298 No.h teske
resinde bildirilmiş ve keyfiyet olsuretle müşar
ünileyh Vehbi Beyefendiye tebliğ edilmiş oldu
ğu mâruzdur efendim. 

12/2/1338 

İcra Vekilleri Heyeti Reisvekili 
Şer'iye Vekili 

Fehmi 

» SKLÂHADDİN BEY (Mersin) — Bu da ben-
denizee sakat bir noktadır. Bendenizce yani ne şe
kilde olur? bunu bilmiyorum. Muameleyi teshil 
ieiri bâzı şeyler yapılabilirse de bizim kabul et
tiğimiz usule nazaran bunlar doğru mudur. Muh
tacı müzakere bir meseledir. 

2. — Bolu'lu Bakkal Hasan'ın bakıyei müd
deti cezaiy esinin affı hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Hasan Bini Mustafa'nın bakıyei 
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müddeti cezaiyesinin affına dair Adliye Encü
meni mazbatası var. Okunacak: 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Katil maddesinden dolayı sureti kafiyede on 

beş sene kürek cezasına mahkûm olup elyevm 
Bolu hapshanesinde mahpus bulunan Bolu'nun 
Akpmar mahallesinden Dörtdivanlıoğlu Bakkal 
Hasan bini Mustafanm müddeti bakıyei mahkû-
mesinin affına dair tanzim kılınıp İcra Vekilleri 
Heyetinin 4/2/1338 tarihli içtimaında kabul edi
len lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası 
evrakı müteferriasına rapten takdim kılınmış
tır. İfayı muktazasiyle neticesinin işarına mü
saade buyrıümasmı istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve 

Erkânı Harbiye Umumiye V. 
Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Katil maddesinden dolayı sureti katiyede 

on İK'ş seneye mahkûm olup 16 Şaban 1337 
tarihinden beri Bolu Hapsanesinde mahpus 
bulunan Akpınar mahallesinden Dörtdivanlıoğlu 
Bakkal Hasan hâni Mustafa'nın mazharı affol-
maaı istirhamını havi Bolu İstinaf Müddeiumu
miliğine ita edildiği istida üzerine Meclisi îda-
rei livaca tanzim kılman mazbatada merkumun 
mahpus bulunduğu müddetçe kemali sükûn ile 
imrarı evkat ederek birgûna suihal ve hareketi 
meşhudolmadığı ve Bolu hâdisesinde Kuvayı 
Milliyeye iltihak ile ifayı hizmet ettiği cihetle 
müstahakkı affı atifet olduğu beyan edilme
sine ve badelmuayene etibbayı mahalliye tara
fından verilip Tıbbı Adlî Müessesesi Müdiri-
yetince de tasdik ve tasvibedilen rapora naza
ran müptelâ olduğu illetin devamı mevkufiyeti 
halinde îcesbi vahamet edeceği anlaşılmasına 
mebni esbabı marazadan naşi merkum Hasan'ın 
müddeti bakıyei cezaiyesinin affı adil ve nas-
fete muvafık olacağı derpişi mütalâa edilerek 
bu bapta berveçhi zir iki maddelik kanun lâyi
hası kaleme alınmıştır. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı su
reti katiyede on beş sene kürek cezasına mah
kûm olup elyevm Bolu Hapsanesinde mahpus 
bulunan Bolu'nun Akpmar mahallesinden Dört-

— 5 — 
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divanlıoğlu Bakkal Hasan bini Mustafa'mın ma
luliyetine binaen bakiyei müddeti cezaiyesi af-
fedilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanunun icrasına Adli-
ye Vekili memurdur. 

4 Şubat 1338 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye V. Şer'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Müdafaai Milliye V. Adliye V. 

Kâzım Kefik Şevket 
Dahiliye V. Na. Hariciye V. 
Mehmed Vehbi Yusuf Kemal 
Maliye Vekili Maarif V. 
Hasan Hüsnü Mehmed Vehbi 

Nafıa V. İktisat Vekili 
Fevzi Sırrı 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye V. V. 
Mahmud Celâl 

Adliye Encümeni mazbatası 
Katil maddesinden sureti katiyedte on beş 

sene kürleğe mahkûm ve elyevm Bolu Hap-
sanesinde mahpus bulunan Bolu'nun Akpmar 
mahallesinden Hasan bini Mustafa'nın, maluli
yetine binaen bakiyei müddeti cezaiyesinin af
fına dair olan Heyeti Vekileden mevrut teklifi 
kanuni ve evrakı müteferriası tetkik ve mü
talâa olundu. 

Merbut rapor müeddasma nazaran zafiyeti 
umumiyeye müptelâ olduğundan temadii mah-
pusiyeti halinde ahvali sıhhiyesinde vahamet 
husulü muhtemel bulunduğu anlaşılmakta ve şu 
hal tedavisi gayrikabil bir hastalık olmayıp hap-
sanelerin şeraiti hazırasma göre bilcümle 
mahpusin hakkında varit ve muhtemel bir va
ziyet bulunduğundan metfkum hakkındaki tek
lif hal ve maslahata ve hikmeti kanuniyeye 
gayrimuvafık görüldüğünden reddine ekseri
yetle karar verilerek keyfiyet Heyeti Umumi
yeye arz olunur. 

9 Şubat 1338 
Reis 

Bursa 
Osman Nuri 

Mazbata Muharriri 

Merkum üç seneden beri mahpus olup ıslahı-
nefsettiği muamelei evrak mündereeatından 
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ve ahiren vâki olan hidematı vataniyesinden 
anlaşılmakta ve maluliyeti de affına sebebi 
kâfi teşkil eylemekte olduğundan affı hak
kındaki teklifin reddine muhalifim. 

Canik 
Ahmed Nafk 

Kâtip Âza Âza 
Biga Sinob Karahisan Sahib 
Hamid Hakkı Hami Mustafa Hulusi 

Âza Âza 
Muş Siird • 

Mustafa Sabri 

REİS —Efendim söz istiyen var mu? 
ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (Sa-

ruhan) — Efendim karar ekseriyetle vterilmiş-
tir. Esbabı itirazi bildirilirse Heyet tenevvür 
edecektir. Mazbata Muharriri, izahat versin. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Ekseriyette 
kalanlar, neye istinadediyorlar? Ekalliyette 
kalanlar neye istinadediyorlar? Bunu anhyalım. 
Behemahal akalliyetler fikirlerini söylesinler? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) -—Efendim Heyeti "Vekileden affı tek
lif olunan zatın affını icabeden esbap Adliye 
Encümeninde tetkik edilmiş ve bu adamın za
fiyeti umumjiyeye müptelâ olması dölayısiyle 
hayatının tehlikeye gireceği yolundaki rapor 
Adliye Encümeninde: (Bu hapsanelerin şera
iti umumiyesinden mütevellittir. Binaenaleyh 
herkes hakkında varittir.) diye doğrudan doğ
ruya kabul edilmemiş, fakat bâzı arkadaşlar 
buna muhalif kalmışlardır. Bu herkes hakkın
da vâridolan bir ihtimal olsaydı herkes rapor 
alır ve bu suretle af için müracaat ederlerdi. 
Bu adam şeraiti umumiye içinde istisna teşkil 
eden bir vaziyette bulunduğu içindir ki, etib-
ba raporunu vermiş ve muameleyi vesile ve 
lâzimeyi görmüştür. Onun için Adliye Encü
meninde muhalif kalan arkadaşların istinadet- # 
tiği esbabı da anhyalım. Bilhassa muhalif 
mazbata muharriridir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
adamın curam nedir? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Katildir. Meselâ Nafiz Beyin esbabı 
itiraziyesinde dermeyan ettiği gibi merkum üç 
seneden beri mevkuf olup tehzibi ahlâk eyle
diği ahiren vâki olan hidematı vataniyesinden 
anlaşılmakla ve maluliyeti de affına sebebi kâfi 
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teşkil eylemekte olduğundan affı hakkındaki 
teklifinin reddine muhalifim diyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Söndür
düğü ocak ne olacak ? 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Efendim bu za
ten affolunacak bir şey değildir. Bu raporun 
evvelâ Sıhhiye Encümenine berayı tetkik gön
derilmesi lâzımgelir. Bu umumi bir tâbirdir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Müsaade buyurursanız efendim. He
yeti sıhhiye tarafından verilen rapor tabibi adlî 
müessesesi tarafından da görülmüş ve şu der
kenarla affı lüzumu gösterilmiştir. Heyeti sıh-
hiyei müştereke raporunda yazılan «fartı ihti-
datı asabi ve zafiyeti umumiyei bedeniye ile mü-
terafik fakrüddem asıl marazi, merkumun bakı-
yei müddeti cezaiyesinin affına dair esbabı mu-
cibei sıhhiyedir» demişler. Takdir Heyeti Muh-
teremeye aittir. (Sıhhiye Encümenine sadaları) 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim 
Adliye Encümeninde bu mesele müzakere edildi. 
Böyle affın şartı evveli bir kere sahih rapor al
mak, o hastalık iltiyamı nâpezir olmak lâzımdır. 
Kanunu Cezanın tarif ettiği rapor bu mealdedir. 
Halbuki verilen rapor bu şeraiti haiz değildir. 
Binaenaleyh encümen bu raporu muvafık gör
memiştir. Yani affın şartını muvafık görmedi. 
Bir mücrimi affetmek için hastalığının iltiyam 
nâpezir olması lâzımgelir. Halbuki bu iltiyam-
pezidir. Bundan dolayı Adliye Encümeni bunu 
reddetmiştir. -

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey rapor 
Sıhhiye Encümenine gitsin, orada tetkik etsin
ler. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu adam bir Er
meni katli maddesi dolayısiyle mahkûm edil
miş. (Gürültüler) her ne olursa olsun mesele 
bir af meselesi değildir. Çünkü hapsaneler, böy
le bir cünha ve cinayet için girip çıkan adamları 
öldürmek için yapılmış bir şey değildir. Hap-
sane bir ıslahhanedir. Bugünkü hapsaneleri-
miz maktelhane olmuştur. Sözlerini kendi ken
dimize bir itimat şeklinde kabul edeceğimiz na
muslu birtakım etibba bunun için diyorlar ki ; 
bu adam hapsanede bir iki ay daha durursa ölür. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hayır öy
le demiyorlar. Burada doktor beyler vardır. Ra
poru Sıhhiye Encümenine havale edelim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Gerçi fakrüddem 

\ 
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| efendim mutlaka öldürür veya öldürmez. Mese

le öyle değil, ben doktor değilim. Fakat dok
torlarla temas ettiğimiz için hepimiz biliriz. Bir 
doktora fakrüddeme müptelâ olup müracaat 
edersek o da, şu şerait tahtında hayatını tanzim 
etmezsen ölürsün der. Bu da mutlaktır. Hepimiz 
biliyoruz. 

Sonra hapsanelerin şeraiti sıhhiyesine ve bu
günkü haline gelince, bu da bizim üzerimize 
terettübetmiş bir farizadır. Bunları ıslah edece
ğiz veya heriflerin hepsini sokağa atmak lâzım
dır. Öldürmek icabdiyorsa hepsini idam edelim. 
Yoksa her halde doktorların verdiği bu rapor
ları kabul edip, hiç olmazsa bu adamın cezasını 
tecil etmek lâzımdır. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Salih Efendi bu 
fakrüddemi amik değildir. Reddini talebede-
rim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Fakrüddemi amik 
olduğunu doktorlar söylüyorlar ve bu mesele 
üzerinde doktorların söylemesi lâzımgelir. Bura
daki doktorlar, sükût ediyorlar/ 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Salih 
Efendi biraderimiz diyorlarki ; doktorların ra
porundan bunun asabi olduğu ve fakrüddeme 
müptelâ olduğu anlaşılıyor. Bunun bir iki ay 
sonra ölmesi melhuzdur veya maznundur, diyor-
larmış.. Bendeniz bunun aksini ispat edeceğim. 
Mademki, asabi olduğunu doktorlar itiraf et
mişlerdir. Zannedersem ceraimin kısmı ekse
risini asabiyet tevlidediyor. Mademki, doktor
lar raporunda bunun asabiyeti baki olduğu
nu iddia ediyorlar. Salih Efendinin, bu ada
mın bir ay, iki ay sonra ölmesi melhuz ve
ya • maznun dediği gibi bendeniz de bunun 
aksini ispat ederek diyeciğim ki ; mademki, 
asabiyeti bakidir, iki ay sonra ikinci br ci
nayet daha ika etmiyeceğini bana kim temin 
eder? Katiyen affı doğru değildir. Mazbata
nın reye konması lâzımdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Siz bu adamı 
«asabiyetle bir cinayeti irtikâbetmesinden do
layı tekrar çıkarda belki bir ikinci cinayet 
irtikâbeder» diyorsunuz. Fakat hepimiz bunu 
düstur olarak kabul buyurursanız şu mu
hakkaktır k i ; bütün cinayetlerin belki yüz
de bir tanesi bu tarzda vukubulabilir. Böyle 
söz* üzerine bir asabiyetle cinayet vukua gel
mez. Cinayetlerin, katillerin kısmı âzamisinde 
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lanet, maktuledir, öyle pek çok kaatiller var
dır ki, o adam o katli irtikâbetmekle mem
nun bir hale gelecektir. Daha sonra belki bun
ların acaba her birisinin müdafaai nefis veya ırz 
ve namus üzerine bir cinayet istemedikleri ne ma
lûmdur? Rica ederim ne için iftira ediyorsu
nuz? Böyle iki söz üzerine adanı öldürülür 
mü? Eğer bu gibi adamları öldürdü ise o da 
mazlumdur. (Reye sesleri) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) ~ Efendini 
erbabı fennin vermiş olduğu rapora itibar 
caizdir ve lâzımdır. Yalnız ben doktor olma
dığım için şu okunan mazbatadan anladığım, 
mademki, bu adam kaatildir bir adam öldür
müş ve bir hane yıkmıştır, bu gibi adamla
rın her halde cezasını çekmesi lâzımgelir. 

Sonra zaafı umumi ve fakrüddemden bah
sediliyor ki, zannederim milletin kısmı âza 
mı buna müptelâdır. Yalnız bu itibarla ve 
kendi noktai nazarımca bunun affı caiz de
ğildir. Fakat bununla önümüzdeki bir teamül 
varki, bununla bir tezat teşkil eder. O da; 
kaatil îlyas'm affı. Halbuki kaatii îlyas bir 
değil, bin insan öldürmüştür. (O affolunma-
mıştır, tecil olunmuştur; sesleri) eğer affo
lunmadı, tecil olundu ise bu da tecil olun
sun. Bunun için biz bundan daha ehemmiyet
li olan bir kaatili mademki, tecil etmişiz ve
yahut affetmişiz, bunu iyice bilmiyorum, çün
kü o zaman burada yoktum. Hiç olmazsa 
elde şöyle, böyle bir rapor yardır. Ona istina
den bunu kabul etmek lâzımgelir, kanaatinde
yim. 

DOKTOR FÜAD B. (Bolu) — Efendiler. 
bu vaka olduğu zaman bendeniz Bolu'da Hükü
met tabibi bulunuyordum ve bunun öldürdüğü 
Eraneniyi hiçbir suretle tanımıyorum. İzmir'in 
işgali zamanında Ermeniler Bolu'da nümayiş 
yaptıkları zaman bu adam bu halden tcheyyü-
ee geliyor ve bu Ermeniyi öldürüyor ve bende
niz o zaman bunun hakkında rapor vermiş ve 
emrazi asabiye mütahassısı tarafından muaye
nesi lüzumunu teklif etmiştim. 

YAHYA CIALÎB B. (Kırşehir) — Öyle ise 
bu kaatil değil gazidir. 

DOKTOR FUAT) B. (Devamla) —Bu adam 
hakikaten zayıftır ve o zaman bile arz ettiğim 
veçhile muayenesi lüzumunu bildirmiştim. *Bi-
naenaleyh bu adam Bolu isyanında da fedakâr-
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lıkta bulunmuştur. Diğerlerini af ettiğimiz hal-

. de-'bunu affetmemek zannedersem muvafık oi-
mıyacak, binaenaleyh bendeniz de affı tarafta
rıyım. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) - Efendiler yi
ne vicdaniyat meselesi mevzuubahis oluyor. Bu 
Meclis bir (.Kiri) vazifesini ifa edecek bir va
ziyettedir. Yani Türkeesi Heyeti Adüldür ki, 
vicdan üzerine muhakeme, edecektir. Biz burada 
kanunların fevkmdeyiz. Kanun ise siki bir 
maddeden ibarettir. Biz bu meselede hakikaten 
bir cürüm mevcut mudur.'' Değil midir? diye 
bakacağız nitekim Avrupada buna mümastt bir
kaç vaka olmuştur. Talat Paşa merhumu katle
den kimsenin muhakemesinde denmişti ki; b ı 
adam Ermenilere zulmetmiştir. Binaenaleyh bu 
kaatil in - bunu öldürmesinde bir hakkı vardır. 
Bu sebepten dolayı Almanya Muhakeme Heyeti 
bu adamı terbiye ettiler. Esad Toptani'nin katli 
meselesi de Paris'te vukubulduğu. O adamın 
ismini unuttum. Jür i o katli de müdafaasında 
dedi ki; «Esad Toptani pek çok mezalim ika et
miştir. Bu suretle bu kaatilin bu adamı öldür
memek elinden gelmezdi. Binaenaleyh öldürdü.» 
Bendeniz şimdi bu vakayı bilmiyorum. Fakat 
vicdanına pek ziyade itimat ettiğim doktor 
Fuad Bey arkadaşım vakada bulunmuş, o za
man o adamın o eürmü işlememek elinden gel
mezdi. Çünkü o zaman memleketi Rumlar işgal 
ediyor diye Ermeniler nümayişte bulundukla
rından bu adam bu eürmü irtikâbetmiştir. Hal
buki bu adamın sevabıkında bir şey yok, demek 
fartı. hamiyeti vatanperverîsi bu adama bu fii
li işletmiş bulundu, binaenaleyh buna cürüm de
nemez. Bunu tebriye etmek lâzımdır. Eğer böyle 
yapmazsak Meclis vazifesini yapmamış olur. Bu
rada viedaniyetle hükmedeceğiz. (Kaza, kaza ses
len) , (Müzakere kâfidir, sesleri.) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rirler vardır. Reye vaz'ediyorum. (Kâfi, sesleri) 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, iki takrir vardır, birisi mazbatanın 
reye vaz'ı, diğeri ise affın reye vaz'mı mutazam-
mındır. Mazbatanın reddiyle bu adamın affını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

3. — Ergani Mebusu Hakkı Beyle rüfekası-
mnf 23 Nisan 1336 tarihinden mukaddem dere-
catt muhtelif ede mahkûm olan eşhasın aflarına 
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dair kamun teklifi ve Adliye Encümeni mazba
tası (2/442) 

BEİS —'Efendim, 23 Nisan 1336 dan mu
kaddem-mahkûm olanların umumunun affı hak
kında Adliye Encümeni mazbatası vardır, oku
nacak : 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bugünlerde mahkûm ve maznun olanların 

hemen bir çoğunun cürümleri Harbi Umumi 
içinde hâdisatm ilâd eylediği müşkülâttan mün-
baistir. Hiç şüphe yoktur ki, bunlann arasında 
bâzılarının kalpleri vatanın yaralarına merhem 
sarmak arzusu ile daraban etmekte ve kaydı za
ruri ile bu maksatlarına vâsıl olmamaktadır. Af 
zaferin sadakasıdır. Af ile birçok fenalığın önü 
alınacağı gibi Harbi Umuminin bilhassa Türkiye 
muhitinde ika eylediği tahripkâr tesiratm izale 
edilebileceği mütalâasiyle berveçhi âti üç mad
denin müstaeelen müzakere ve kabulünü teklif ey
leriz. 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisinin tarihi 
teşekkülü olan 23 Nisan 1336 .tarihine kadar de-
recatı muhtelifede mahkûm olan eşhas hukuku 
şahsiye baki kalmak üzere affedilmişlerdir. 

Madde 2. — Hükümleri henüz kesbi katiyet 
etmiyen ve haklarında tahkikat icra edilmekte 
bulunanlar dahi kezalik hukuku şahsiye baki 
kalmak üzere bu aftan müstefidolacaklardır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Adliye Vekili memurdur. 
Ergani Mebusu Muş Siird 

Hakkı llyas Sami Halil Hulki 
Erzincan Dersim Gümüşane 
Hüseyin Abdülhak Tevfik Mehmed Ruşen 

Elâziz Ergani Malatya 
Feyzi * Sırrı Hacı Garib 
Mardin Mardin Van 

Derviş Midhat . Hakkı 
İsparta Geneç Kırşehir 
Tahir Fikri Sadık 

Gelibolu Muş Tokad 
Celâl Mahmud said İzzet 

Diyarbekir Kırşehir Bursa 
Zülfü Cevdet Şeyh Servet 

Adiliye Encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisinin tarihi küşadı olan 
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23 Nisan 1336 tarihinden mukaddem dereeatı 
muhtelifede mahkûm olan eşhasın aflarına dair 
Ergani Mebusu Hakkı Bey ve rüfekası tarafın
dan vâki olan teklifi kanuni'encümenimize tev
di kılınmakla mütalâa ve müzakere kılındı. 

Mahakimi nizamiyeden sâdır olan ceraimi 
âdiyeye ait hükümlerin affına dair halen hiç
bir sebep mevcudolmadığı ve bu gibi bilâlü-
zum aflaınn tekerrürü halk üzerinde suitesir 
hâsıl edeceği ve hikmeti teorimin mânası kalmı-
yacağı gibi asayişi umumiyeye de icrayı tesir 
eyliyeceği cihetle teklifi vâki nâbemevsinı gö
rülmüş olmakla reddi hususunun Heyeti Umumi
yeye arzı karargir oldu. 

11 Şubat 1338 
• 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Bursa Canik 

Osman Nuri Ahmed Nafiz 
Kâtip Âza 
Biga Sinob 

Hamid Hakkı Hami 
Âza Âza 

Karahisarı Şarki Afyon Karahisar 
Ali Süruri Mustafa Hulusi 

SALÂHADDÎN B. (Manisa) — Sahibi tek
lif acaba hangi maksat ve hikmetle teklif etmiş 
ise bunu anlıyalım, efendim. 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. (Gürültüler), (Anlaşılmadı sesleri). 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendiler, 
memlekette asayişi temin etmek istersek bunları 
mutlaka affetmek lâzımdır. Bunların kısmı âza
mi masumdurlar. Bendeniz bunlann masumi
yetini bildiğim için bu teklifi yaptım. Bunların 
bir kısmı, birtakım adamlar öldürmüş, şöyle et
miş, böyle etmiş, diye bunları mevkuf bulun
durmak doğru değildir. Esasen bunlann ceza
ları kendilerine kâfidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şahsan 
kimdir? 

HAKKİ HAMİ B. (Devamla) — Şahsını tabiî 
biz bilmeyiz ve tâyin edemeyiz. Bunlar Meclisten 
böyle bir af bekliyorlar. Rica ederim, bunlan 
affediniz ve bu teklifimi lütfen kabul buyuru
nuz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu bir 
sebep teşkil edemez. Hakkı Beyden rica ederim, 
takrirlerini geri alsınlar. 
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HAKKI B. (Ergani) — Bunların yüzde dok- I 

sanı masumdurlar. 
ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-

ruhan) — Hakkı Beyden bendeniz de rica ede
rim, takrirlerini geri alsınlar. (-Geriye al, ses
leri) 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Bu me
sele ancak hüsnüşahadetleri sorulduğu zaman 
yapılır. 

HAKKI B. (Ergani) — Esasen takririm red
dedilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, sonraya affedecek mücrim bırakalım. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hakkı Bey 
bunlar masumdur, dediler. Rica ederim, biz de 
bu şekilde kabul ediyor muyuz? 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Heyeti Umumiyenin Adliye Encüme
ninin tanzim ettiği mazbata üzerine gösterdiği 
haleti ruhiye zannederim ki, fazla söz söyleme
ye lüzum bırakmıyacak kadar sarihtir. Bunla
rın yüzde doksanının değil, kanun dairesinde 
iktisabı mahkûmiyet etmiş bir ilâmın yüzde bi
rine karşı bile masum olduğuna kaani olan her 
zatın vazifesi bunu turku kanuniye dâhilinde 
halletmektir. Böyle elfazı mutlaka ile masum
durlar, bigünahtırlar, bigayrihakkin yapıyor
lar, tâbirlerini bu Meclis tesisi hükümet eden 
ve adalet ile icrayı muamele eden bir hükümet 
olmak sıfatiyle kabul edemez, efendim Adliye 
Encümeninin teklifi gayet varittir. 

REİS — Teklif sahibi müzakerenin her han
gi bir safhasında teklifini geriye alabilir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Hakkı Bey 
biraderimiz meseleyi masum suretinde demedi. 
Meclisi Âlinin en birinci vazifesi bu memleket
te siyyanen tevzii adalet etmektir. Şimdi rica 
ederim bu Meclisi Âlinin tarihi. teşekkülünden . 
itibaren geçen edvarı hatırlayınız. O zaman
larda birçok gayrimuntazam kuvayı milliye 
müfrezeleri vardı, bunlar istedikleri adamları J 
ve bu çok kaatilleri hapishanelerden alırlardı. 
Faraza bir memleketten geçerken, o memleketin 
hapishanesini boşaltırlar. Bu suretle oradan 
müebbet1 küreğe ve on beş seneye mahkûm 
adamları çıkarırlardı. Diğer taraftan öyle bir 
müfreze geçmedi ise onlar orada mevkuf kalır
lar. Son zamanlarda ise bu adamlar bircjok şe- | 
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kâvetkârane iş gördükten sonra tekrar tutulur
lardı. Nitekim bir vakitler hükümet ve Adliye 
Encümeni bunlar hakkında bir mazbata tanzim 
etmiştir ki, bunları bu suretle affettik. Bir te
cili takibat kanunu kabul ettik. Bu suretle bir
çok adamlar kurtuldular. Halbuki şekavette 
gezen adamlar haklarında ahzü girift müzekke
resi çıkan adamlar kalkmışlar, gelmişler, hü
kümete müracaat etmişler ve 1336 senesinde 
cepheye kalkıp gelmişlerdi. Kuvai Milliye müf
rezeleri dağıldığı zamanda bunlar yerlerinde 
yerleşmişler. Halbuki bunda bir adalet noktası 
görmüyorum. Meclisi Âli adaleti siyyanen ve 
müsavaten yapmalıdır. Yani kanun herkes hak
kında müsavi olmalıdır. Rica ederim, bugün 
vicdani düşünelim: 

Meselâ birisi üç seneye mahkûm olmuştur. 
Belki de o kadar cürüm işlememiştir. Tabiî ben
deniz adliyeci değilim. Mahkemelerin verdiği 
karara itiraz etmek istemiyorum. Adliye Veki
li öyle anlamasın. Fakat ondan daha çok cina
yet işlemiş bir adam her hangi bir suretle kur
tulmuş, bugün tecil ile yeniden affmı kabul et
tiğimiz adamlar vardır. Bunlar üçer dörder ke
re hapsaneden çıkmış yine girmişlerdir. Bina
enaleyh bu Affı umumi Kanunu yeknazarda red-
dedilmemelidir. Meclisi Âlinin vazifesi seyya
nen tevzii adalettir. Birtakım yerlerde birçok 
adamlar cinayetle müttehemdir. Haklarında yir
mi kere ahzu girift çıkmış adamlar cepheye hiz
met edeceğiz diye gitmişler, sonra hizmet etme
mişlerdir, yerlerine oturmamışlardır. Halbuki 
diğer bir kısım mücrimlerin ellerine böyle bir 
fırsat geçmediği ve memleketten böyle bir Ku
vayı Milliye müfrezesi geçmediği için onlar ya
tıyorlar. Af dan istifade edememişlerdir. Ben
deniz biliyorum. Giresun alayı hangi kazadan 
geçmiş ise oranın hapsanelerini boşaltmış, 
Meclisi Âli affetsin, etmesin. İstediği kadar ci
nayetle müttehem adamları almış ve alayına 
kaydetmiş. Bu suretle onları kurtarmıştır. Di
ğerleri oradan öyle bir alay geçmediği için bun
lar mevkuf kalmışlardır. Meclisi Âli adaleti 
müsavatan seyyanen tevzi etmeli ve bu Affı 
umumi -Kanununu öylece yeknazarda reddet
memelidir. Encümen daha iyi tetkik etmeli. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bu hususta 
Hükümetten izahat isteriz efendim. Ziya Hurşid 
Bey gayet mühim bir nokta dermeyan buyur
dular. 

— w — 
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REİS — Efendim sahibi teklif, teklifini geri 

istiyor.- Şu halde meydanda da bir şey kalma
mıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim usulü müzakere hakkında söyliyeeeğim. Ni-
zamnamei Dahilînin 43 neü maddesinde takririn 
her hangi bir surette müzakere sırasında sahibi 
teklif, teklifini geri alabilir. Yalnız bu teklifi 
deruhde etmek istiyen arkadaşlarımız var mı ki, 
müzakere devam ediyor? Sahibi istiyor,, iade 
edilsin. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Ben deruh
de ediyorum. Meelise mal olmuştur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey müsaadei âlinizle 43 neü maddeyi okuya
lım, arkadaşlarım dinlesin. (Bir teklif sahibiniu 
teklifi müzakereye vaz'edilmiş olduğu halde bi
le daima geri alınabilir. Meclis âzasından biri 
teklifi mezkûru kendi tarafından derah.de eder
se müzakereye devam edilir.) Bu suretle Cemil 
Beye cevap vermiş oluyorum. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim Ziya Hurşid Bey biraderimiz 
bu affı umumi için göstermiş olduğu esbabı mıı-
cibede Meclisten sureti mahsusada geçmiş ve 
zaruri olarak kabul edilmiş hususatı misal itti
haz ettiler. Binaenaleyh (filân ve filân erbabı 
ceraimi affettiğimizden dolayı 23 Nisandan ev
velki bütün mahkûmin iein kapıları açalım) de
mek, tesisine çalıştığımız nüfuzu kanuniyi sıfı
ra indirmek demektir. Tarihî inkılâbımızın ip
tidalarında Ankara Hükümetinin mütereddit 
devirlerinde vukua gelen hâdisat bugünkü şekli 
muntazamımızda hiçbir zaman da bir nümunei 
imtisal olamaz. Bir alaydan bahsedildi. Bu alay 
tarafından böyle bir hâdise vâki olsa bile mah
puslar üzerindeki takibatı kanuniye mürtefi de
ğildir. Böyle bir şey olduğundan bendenizin ha
llerim yoktur. Olduğunu kabul etsek bile adliye, 
maznunlar, mahkûmlar hakkında takibatını ifa 
edecektir. Hiç bunda şüphe yoktur. Binaenaleyh 
efendiler affı umuminin ilânını icabedecek mey
danda esbabı hakikiye olmadığı gibi böyle bir 
mesele vukuunda memleketimizin siyaseti adli
yesinin iflâs etmesi de melhuzdur. Onun için Ad
liye Encümeninin bu teklifinin reddi hakkında
ki mazbatasının bir an evvel reye konularak 
halledilmesini rica ederim, 
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I SALÎH Ef. (Erzurum) — Emrettiğiniz çok 

doğrudur. Fakat Kuvayi Milliyeciler böyle hep 
uğradıkları yerlerden birçok adamlar çıkardı
lar. Ç200) de ben çıkardım - sualdir bu - bunla
rın cepheye gittikten bir müddet sonra toplanıp 
tekrar hapse konulması emredildi. Filhakika 
bunlar tekrar toplanıldı hapse konuldu. Fakat 
bir mazbata ile, Meclisi Âlinin bir kararı ile cep
hede hizmet ettiklerinden dolayı bunları serbest 
dediler, serbest bıraktılar. Yine hapsanelerde terk 

I ettiğimiz diğer mevkuf ine gelince: Aceze güruhun-
I dan, zuafadan iş yapamayanlarını bıraktık, yani 

sefilleri bıraktık asıl şekavet yapabilecek adam
ları biz çıkarmıştık. Bir daha doldurduk. Bir 
daha çıkardık. Bunlar üzerinde de elbette âdi
lâne bii' muamele yapmanız lâzımdır. Tekrar 
söylüyorum hapsanenizi ya ıslah buyuracaksı
nız veyahut bunlar bir şey üzerinde çalışmalıdır. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa
ralı an) — Efendim Salih Efendi biraderimiz hap-
sanelerin ıslahı lehinde bulunuyor. Bendeniz 
Heyeti Umumiyenize sureti mahsusada bu hap-
saneler hakkında bütçe müzakeresi esnasında 
yeni bir teklifte bulunacağım' ve öyle zannedi
yorum.... 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bir sene 
evvel buna, dair teklifimiz vardı. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Heyeti 
i Muhtereme bendenizin teklifatını hüsnüsuretle 

'kaibul ederse 'bu Türkiye 'deıki hapsaneler mese
lesini iki üç sene gibi kalil (bir zamanda (hallet
meye Ibendeniz süz" vereceğini.-Faikat henüz vaik-
t i gelmemiştir. Bütçe zamanında, inşallah, arz 

I edeceğim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti haklo'nda toir 
I takrir vardır. «Müzakerenin İtifayetiyle Adliye 
I Encümeni ımazbatamnın reye vaz'mı teklif edi-
I yorum» diyor. Müzakerenin kifayetini Skaibul 

.edenler lütfen el kaldırsın, ıkaıbul edilmiştir. Bir 
takrir de Adliye Encümeni mazibatasının reye 
konulması teklif ediliyor. Adliye Encümeninin 

I mazbatasının affın reddini mutazammuıdır. Adli-
I ye Encümeninin mazbatasını kabul edenler lütfen 

el kaldırsın. Adliye Encümeninin mazbatası eik-
J seıiyeti azîm e ile 'kaibul edilmiştir, efendim. 

4. — Lâzistan Mebusu Mehmed Necati Efen-
I nin, Tarakh nahiyesinin kazaya ifrağı hakkında 

11 — 
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kanun teklifi ve Lâyiha ^Encümeni mazbatası 
(2/264) 

REİS — Taraklı nahiyesinin kazaya tahvili
ne dair kanun teklifi hakkında Lâyiha 'Encüme
ni mazbatası vardır. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Taraklı nahiyesinin cesamet ve ehemmiyeti ve 

bir 'kaza heyeti hükümetini istiaba kâfi nıebanii 
resmîye'sinin mevcud olnı aısı dolayısiyle kazaya 
talhvili il üzüm una. dair Lâzlstan Mebusu Mebmed 
Necati Beyin lâyİbai ikanuniyesi encümenim izce 
ımütalâa. ye tetkik (olundu. Teşkilâtı E'saısiye Ka
nımı ınıın 'kabul edilmiş 'olma'sı ve Hükümetçe 
umumi teşkilât icrası ımukarrer bulunması hase
biyle âtiyen tebdili mulhtemel olan Ibu -gibi teş
kilât ile Hazinei millete ibeybude birtakım ma
sarif taJhmili ile ızrarı muvafık olamıyacağından 
eru'ümenimızee şayanı ımüzakerc ıgörülml yen tek
lifi mezkûrun reddine karar verildi. 

5/Nisan/l 3:17 
Lâyiha Encümeni Reisi 

Lâzistan . Mazbata Mulbarriri 
Esa'd , Süleyman Sırrı 

Riyaseti Oelileye 
Tarak] 1 nahiyesinin .eeJsaimet ve iktisaden 

•ehemmiyeti vardır. Kasaba mamur ve devairi 
askeriye ile kaza teşkilâtını idare 'edecek bir 
iıükümet konağı -mevcuttur. Mezkûr n'abiye, kö
yünün Ikazasiyle Gölpa<zarı, Yanipazar, Akyazı 
naihiyeleriyle mahduttur. Güynük kaza merke
zine altı. Köprü simenidifer istasyonuna. kezalik 
altı saat 'mesafededir. Kasabada iki yüz ticaret
hane ve dört yüz ika dar hane mevcudolduğu #i-
bi nahiye dahilinde otuz İlci Idivan tâibir olunan 
muhtarlıktan ibarettir. Nahiyede 'hayli miktar 
da hububat yetişir. Ve civar mahallere sevk olu
nur. Bulu, Nallıhan, Güynük, 'Mudurnu, Beypa
zarı ve Eskişehir livasından harice ivukUbulacak 
ihracat, tamamen nahiyei mezkûreden vukubu-
luyor. Nahiye abalısı, 'memleketin ticaret ve zi
ra a'i^e olan ehemmiyeti baseibiyle dallı a ziyade 
terakki ve inkişa fiyle hem 'ahalinin teshili ma-
'salilhi ve hem -de bu sebepten Hazine! 'Devlet ve 
milletin husulü uıcnafii ziraim unda Taraklı'uın 
ka«a ıh a I ine ifrağını pek ziyade rica, ey ['ekliler. 
'Bu bapta makamı Âlii Riyasetpenahiye hitaben 
(bir istidanam;ei umumi tanzim ve İta eylediler.. 
İşte lef fen. takdim ediyorum. Ahalinin isiirbam-
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I kırı muhik 'olduğuna taMdkat 've uıü^ab'ed'aıtı âci-

zanemle kanaat hâsıl eylediğim d'en kaza (haline 
ifrağı zımimında /berveeihİ âti mevaiddı kanuni-

I yenin kabulünü teklif ederim, efe'nldiın. 
Î3/Marft/1337 

Lâzistan Mebusu 
Mebmed Necati 

MADDE 1. -— Taraklı nabiyesi kaza haline 
ifrağ edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MAıDDE o. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

REİS — Lâyiha Encümeni mazbatası reddi 
mutazaımmındır. 

Kabul edenler lütfen el kaldı-raın. Kabul 
edilmiştir. s 

~>. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
zilyed bey yinesinin ikamesine lüzum olmadığına 

I re ilgasına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası (2/264) 

REİS — Zilyed beyyinesinin ref'i 'hakkında 
Lâyiha Encümeni mazibatası varıdır, »okunacak : 

Lâyiha. Encümeni mazbatası 
Zilyed beyyinesinin ikamesi usulünün ref'i 

ve Mecellei ahkâmı adliyeden buna uıütaalılik 
faslın ilgası lüzumuna dair Siird Mebusu Hacı 
Mustafa. Efendinin lâyilhai kanu'niyesi encüım'e-
nİmizce şayanı müzakere ı^örülmiyerek rJedde)dil-
mîştir. 
Lâyiha Encümeni Reisi 

Lâzistarı Mazbata Muharriri 
Esad Süleyman Sırrı 

- Kâtip 
Ertuğrul 

Neciıb 

Siird Mebusu Mustafa Sabrı Efendinin 
Kanun teklifi 

Zilyed beyyinesinin ikamesine lüzum yoktur. 
Milletvekilleri Mecellenin 1754, 1755 maddele
rini • ilga etmelidirler. Kanunî Sultan Süley
man'ın kırk sekiz sene saltanatının yirmi dört 
senesi Oennetmekân Sultan Selim aleyhi rah-
metürrahim Hazretlerinin vaz'etmiş olduğu 

I esasa! ve ıslahat ve fütuhat sayesinde dev-
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İ'i azamet ve şevket ve yirini dört senesi de dev
ri tevakkuf, daha açıkça söyl iyeyim, devri te
denni sayılır. Çünkü diğer komşu milletler ve 
devletler her gün iein barometre gibi nıütebed-
dil olan siyasiyat makinasında tamirat ve 1e-
cedüdat ve ıslahat gösterdikleri halde bizde 
bu gibi ıncdid nazarla, âtiyi görür bir basarla 
terakkiyat ve taaliyat ve sı naat ve iktisadiyat 
için çalışılmaması elbette bir devri tedennidir. 
Gerek erbabı siyaset ve gerekse, ulemayı siyaset. 
her hangisi olursa olsun, milletinin ve zimamdar 
olduğu cemiyetin hali mevcudunu kayıt ve zabıl 
ile iktifa ederler. Idarei maslahat kelimei sahi-
i'esiyle eıısali âtiyesine, evlâdı vatana hizmet et-

.tim diye dâvada bulunacak olursa bu dâvası her 
halde, bâtıl ,kendisi âtıl ve tarih kendisine cahil 
söyler. Deruhdc. ettikleri emanatı celile ve mübee-
celcleri hüsnüiifa etmemiş olurlar. Mülkiyeti 
asliyeleri muktazasmea zalfım ve kefur olarak 
kalırlar. | 

(Vez'zulmi inin şiyeminnüfusi fein teeid zâil'-
fetin feliilletin lâtazJim) 

Mefhumu muhalifi olarak, bezli makderet ede-
eek takati beşeriyesini bütün varlığiyle sarf eder. 
Nuru ztekâlariyle perdei zalâm \'e cehaleti. yırtar
lar (.Enmeleyse 1 ili nisanı illâ mâ seâ) maııtukıı 
ınünifine göre vakitlerini nakit bilirler* Refah 
ve saadeti ve vahdeti temin ederler. Ve haklara 
(kolayca saılıip kılarlar. Elljette böyle vü
kelâyı milletin mevkileri her zaman yüksek ve 
şerefleri duıbalâ ıo;lur. (lâ rıtbin ve lâ ya'bisin 
illâ fi kitabün mübin) mantuku münifince her ne 
var ise ki: gerek esasi ya ta ve gerekse fürııata 
mütaalliik ahkâm, kitabı kadimimizde vardır. 
Fakat mücmelen mevcuttur. Umuru idare ve si
yaset hakkında, yalnız adalet ve sahibi fazı Tef 
olan ulilemre itaat gibi en esaslı ve ana hatları, 
en ruhlu şeyler tenkis edilmiştir. Füruatı ve 
milletin ihtiyacatına mutabık, asrı hazıra lâyık 
umurun icrasını sahibi fazilet olan vükelâyı mil
lete bırakmıştır. Öyle en esaslı anahat-
lanıı zikriyle iktifada lâbüd hikmet: 
vardır. Çünkü umuru idare i millet ve siyaset, 
barometre gibi mütebeddildir, senesi senesine ve 
hattâ günü gününe uymıyan birtakım nıüessi-
rat mevcuttur. Bu bilcümle teferruatiyle, leva-
hikıyle sureti katiyede tasrih ve tenkis edil
miş olsa her türlü tariki icma ve kıyas, tahar
ri ve örf ve teamül, istishap, zahirle emel, az-
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harla amel, ihtiyatla ahiz, für'a ve mezhebi şa
habı ve kibari tabiinin mezhebi, istihsali, asi ile 
amel, kaidei külliye ile amel ve nassın makulü 
ve kalbin şahadeti ve halihazırın hakemliği, 
umum helva ve bunlara mümasil gibi zamanı
mızda sigorta ve telefon ve telgrafla amel et
mek caiz gibi umuru kapamak demek olacak
tır. Bu ise haraçtır. Dinde haraç yoktur. Olma
dığına sünneti seniye, ayâtı Kuraniye mevcut
tur. Böyle ahalii isiâmiyenin hayatı, dünyeviye-
sini ve bu hayat ve saadeti dünyeviyesiyle, be
raber akıbeti uhreviyesijıi duçarı zıyketmek ak-
leıı, mantıkan, lıâdiseteıı, şer'aıı bâtıl olunca 
en esaslı ana hatlarını Kuranı Azimüşşanın be
yan ve diğer teferruatının maslahatı nâsa evfak 
ve umuru ibade erfak sâyü amel ve içtihat ve emek 
sarfiyle icabatı hafiyeye ve istikbaliyeye teba-
iyet hususu da vükelâyı millete bırakılmış 
olur ki : Ne güzel hikmet ve ne azîm addettir. 
(Süphane men leh ay yara fisun'ihiL ukul. Süp

hane men brkudretihi âcezel fü'hûl) Binaen
aleyh vükelâyı millel medit nazarlarını, va
kitlerini nakit bilerek, gaye i maksatları olan 
adalet üssü!esasına atfı nazar etmeleri iktiza 
eder. Adalet ise iklimle, hissiyatı mezhebiye, 
umuru iktisadiye, ezmine. emkine gibi birçok 
ahval ve şeraiti cami ve mahiyatı eşyadan uıüu-
bais hâdisatı muhtelife aralarında veya bu mev
cudatı mütaaddide ve hâdisenin yekdiğerleri 
beyninde münasebat düşünerek, kaidei külliye, 
kanun vaz'eylemek veyahut tadil ve ilga etmek 
ve milletin işini teshil ederek, mektup, mergup 
düsturu tatbik ve icra ve infaz eylemektir. (Me
şakkat teysiri celbeder) • kaidei külliyesine (ve 
yessiru ve lâtua^finı ve beşşiru ve lâtü'neffiru) 
hadisi nebevisine imtisal etmektir. Çünkü, hal
kın umuru ne kadar tavik ve tehire uğrar, sü
rüncemede kalırsa ferdiyat, içtimaiyatta teden-
niyat husule gelir. İktisadiyat komşularına nis
petle fakir ve meskenet ve zillete mübeddeî 
olur. Bu bedihiyat olduğundan istidlâlât, t emsi-
lât icab'etmez. Adaletin masadaki olan 'memleke
tin ihtiyacatı iktisadiye ve içtimaiyesi noktasın
dan kanunlar vaz'edilir. Tarihten yarını asır 
evvelinden beri bir tedbiri ihtiyatiden iba
ret olan zilyedlik meselesi gibi mahkemenin 
ve milletin ihkakı hak hususundaki süratinin 
zmcirbendi olan bir beyyineyi kaldırmak fa-
ideden âri değildir. Zaman itibariyle hikmet
ten hâli bulunan bu kaydın ilgası (kendisi, ke-
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linıesi küçük; fakat mahaziri büyük) eok çok 
fevaidi servetiye ve adalete, ihkakı hakka 
yardım ve hizmet edecektir. Bununla bM-aber 
tebeddülü assâr ile örf ve âdete yahut teaabiri 
ihtiyatiyeye riayet etmekten ibaret bulunan bir
çok ahkâmı feriyenin tağyirini, mesaili fıkhi-
yenin tebeddülünü icalbettMr. Meselâ evvel
ce cevamii şerifenin kapılarını kilitlemek ve 
müezzinini kirama ücret vermek bâtıl ve ha
ram idi. Çünkü; taait üzerine isticar bâtıldır 
ve Iherkesi ibadetten menetmek günahtır. Za
manımızda, hattâ akdem vakitten beri ceva
mii şerifenin kapılarını sıkı sıkı kilitlemek ve 
müezzinlere ücret vermek farz olmuştur. Zira 
kapıları açık kaldıkta kilimler çalınmak ve mü
ezzinine ücret verilmediği takdirde kimsenin 
ezan okumaması gibi bir hali esef istimal e mâ
ruz bulunmak zaruridir. Bu ve buna benzer 
birçok ahkâmı feriyenin tebeddülü ezman ile 
tegayyür edeceği inkâr olunamamak da zaru
ridir. Böyle ahkâmı feriyenin tebeddülü sabit 
olunca zilyed beyyinesinin istimaı hususunun 
teveccühü ve muvazaa ihtimalinin def i gibi, 
tedabiri ihtiyatiyenin de tagayyür edeceği kimse 
tarafından m-ünker değilse de bu hal kavaidi 
esasiyemizde mevcuttur. Bu kaide meveudol-
dukça, süratle iş görmek mahkemeler için müm
kün değildir. Çünkü bir de bunun tezkiye me
selesi vardır ki, inşaallahürrahmanirrahim 
onun için bir makale yazacağım, o da sürati 
bunun kadar muhildir. 

Zilyedlik meselesinin mahkemede ispatı hu
susunun icabettirdiği merasim ve kavaide ri
ayet neticesi olarak işlerin süratle hal ve faslı 
kabil olmamakla da kalmamaktadır. İstihsali 
hak, iptali hakka da makrun bulunmaktadır. 
Çünkü, böyle istikbali baide matuf ve muallâk 
olduğundan dolayı da ashabı hak çok defalar 
hakkından feragat kılmaktadırlar. Bu ahvalin 
neticesinden olarak, efradı ahali ve milletin 
bir kısmı zıyaı hukuk ile mutazarrır, diğer 
ikinci kısmı ise icraatı hükümetin tesiratmdan 
fütur etmiyerek, hukuk ve mutalebatm mü
himmatı aksamına sirayet ettirmektedirler. 
Bilhassa; zavallı köylü arasında emlâk ve em
lâkin mahfuziyeti kanuniye ve istifayı Ihak im
kânından itimat ve emniyet zail olmakta ve yer 
yer tegallüp ve tecebbür hâkim olmaya ipti-
dar eylemektedir. Şurasını hatırdan çıkarmı-
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yalım ki ve dikkat edelim ki, ihtilâfı ezman ile 
ihtilâfı burhan beynini fark etmek dahi hayli 
dikkat ve itinaya ve felsefei şer'iyeye muhtaç
tır. Ahkâmı esasiye ve kavaidi fıkhiyenin felse
fesine arif ve hâdisatına sebeibd vukuatına vâ
kıf olmıyan if ratperestler, mücedditlik göstere
ceğim diye, müfrit davranarak hemen bu hususu 
asliyatta da czmanm tebeddüliyle ahkâmın te
beddül. ve tagayyür edeceğini serd ve ityan 
ederler ki, bunun butlanı zahir ve bahirdir. 
Çünkü iiııevridi nasta içtihada, mC-sağ yoktur. 
hâzı ulemayı kiram kuvvei derrake meleikei il
miyesinin sarfında buhul ve imsak eder. Tefrit 
gösterir. Hakkında nas ve sünnet, icmaı ümmet 
ve kıyası fukaha bulunmıyan,' sırf tedabiri ih-
tiyatiyeden ibaret olan kaidei idariyenin muh
telif fukaha, ilâyevmülkıyaıne daim ve kaim ola
cağı zehabında bulunurlar ki, bunun da yanlış 
bir fikir olduğu bedihidir. Her hususta olduğu 
gibi terakki ve tekâmülü tedirieî kaidesine ip-
tinayı ahkâm edilmek zaruri ve mantıki olaca
ğından Oenabıhakkm kullarına ihsan buyur
duğu akıl ve hikmetten istifade ederek müçte-
h'idini izam haza ratinin bize i'stdıibat ederek 
yadigâr bıraktıkları mesailden, usulü tercihten 
mevcut kavaidi külliyeden anifülarz usulü mev
zua dairesinden maslahatı nâsa lâyık, umuru 
ibada muvafık tarzda kaideler vaz'ile cıısali âti
ye ve hazmımıza ve memleketimize hizmet ede
lim. Kütübii fıkhiyei muteberede zilyed
lik beyyinesinin tâyininde icrası lâzımgelen tah
kikat bir hudut ile muteberdir. O da beyyine ve 
yemin veya ihnü 'kadı ile ispatı g M eslbaibm vü
cududur. (Şirinbilâld Baihri Raik) ilmü kadı za
manımızda mefsuh okluğundan muhakemede lâ
zımgelen yalnız beyyine ile ispatı zikredilmiş 
ve zilyedlik bittebeyyün sübutu hali hazırdaki 
ahlâkı nâs ile malûm ve şahidi zorun men'i için 
kavait ve kanunun mevcudiyetine rağmen yine 
bir (Rub'iyeye) Mekkei Mükerreme ıstılalımca 
cebren, rızaen ve hattâ ödünç için şahidi zor te
dariki teamülü bâtıla derekesine gelmiştir. Onun 
için Hükümetçe bin kuruşu mütecaviz dâvaların 
senetle ispat edilmesi için kanun mevcut ve 
mer'idir. Binaenaleyh; gerek mütegallibe ve ge
rek erbabı tezviri meni ve babı fesadı sed için 
bir kaidei salime kabulü zaruri, vaciptir. Çünkü 
hâkimin ilmi mefsuh bulunmasına ve şahidi zo
run mebzul ve pek sehil olmasına ve hüceci hatı-

— 14 — 



î : 161 18. 
enin esbabı hükümden madudoldıığu ve ta
pu senedi dahi mahkemelerce mazmuni ile amel 
caiz idügü ve zaten Devletçe verilen senedattan 
bulunduğu cihetle senedatı resmiyeden bulun
duğuna mebni tapu senedinin hücceti yed ol
ması ahkâmı esasiyemize tamamiyle muvafık bu
lunmaktadır. Ve her iki tarafın ikamci beyyine 
ettiği surette bir şahsın hem zilyed olması ve 
hem de olmaması hakkındaki beyyinei müteha-
life sübutü şirketi mutazammın olamıyaeağı ve 
bir tarafın beyyincsiyle bir şahsın, diğer tarafın 
beyyinesiyle diğer şahsın bir anda zilyed ola
rak kabulü, ezdadın kabulü ve beyyinei kâzibe-
nin tecvizi gibi garip bir vaziyet karşısında ka
lacağız ki, bu da mantıkan, hukukan gayricaiz-
dir. Nitekim îmanı] Şafii Hasretleri her iki ta
raf beyyine ikame ederse tehâtürüne kail ol
muştur. Kur'aya müracaat edilir, buyurmuştur. 
(Zeylaî) Ve bir de tarihten yirmi sene akdem 
vakitten beri tasarruf senedatı olmaksızın vâki 
olan beyü şira muamelâtı . menedildiği cihetle 
yirmi senede cereyan eden beyü şiralar hep ta
pu memurunun huzurunda cereyan edegelmekte 
olduğundan hem ahali ve milletin tapu seneda-
tiyle hukuku tasarruf iyeleri tevsik edilmiş ve 
resmî olarak tanınmakta bulunan tapu seneda-
tiyle zilycdlik ispat edilmek hem hâmillerinin 
hukuklarının muhafazasına hem de senedatm 
vüsukıyetlerine kâfi ve vafi olacağı ve emvali 
gayrimenkuleye vâki tecavüzat ve gasp ve ga-
râtm önü alınacağı ve her kesin emniyeti mal 
ve mülkü hususunda istihsali asayiş olacağı der-
kârdır. Binaberiıı hem yalancı şahidi dinle
mekle Hükümet, ahaliyi fesadı ahlâka teşvik gi
bi bir hali esef istimale mâruz bulunmıyacak 
ve bir de emlâkin bedel ve kıymeti itibariyesi 
pek çok terakki edecektir. Buna ahkâmı fıkhi : 

yemizin cevaz verip vermediğini kütübü ırıııte-
berei fıkhiyeden arayalım. 

Evvelâ Zeylaiyi mütalâa edelim. Zeylainin 
aynen ibaresi. (Ve lâtesbitül yedü fil akaari bi te-
sadukıhima bel bi beyyinetin ev ilmil kadi bi 
hilaf il menkul) (Kenz). Eyy lâ tesbitül yedü 
fihi bitesadükıl müddei vel müddeaaleyh ennel 
akaare fi yedü müddeaaleyh li ennel yede fihi 
gayrü müşahedin ve leallehu fi yedi gayrilıa 
tevadaa fihi li yekune lehüma zeriatün ilâ ahzihi 
bi hükmil hâkimi felâbüdde nün ikametil bey-
yineti ev ilmül kadi litünf a töhmetil muvadaati 
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bi hilaf il menkuli li ennelyede fihi muaniyetün 
felâ hacete ilâ iştiratızziyadeti) (Zeylaî). 

Saniyen : Bahri Raık'm ibarelerini yazalım: 
(îddea alâ âharin day'aten enneha lehu fefil 

müddeaaaleyh enneha fiyedihi ve berhenel müd-
dai alâ enneha mülkehu ve haktfmel hâkimü bil 
mülki lâ yasihhu maleın tesbitül yedi bil beyyi-
neti ev ya'lemül hâkimu ve fihi kale müddea
aleyh leysel akaarü fi yedi nahlifuhu hattâ ye-
kırra feiza akaara bilyedi bihilfihi enneha ley-
se mülkuhu hattâ yekırra bilmülki lilmüd-
dei feiza ekarre lehu bihi yü'meruhu biterki-
taarudu lâkinne in erade en yüberhiııe enneha 
mülkehu lâbüdde min takdimil beyyine alâ 
enneha fi yedihi li ennel malike kad yüb'adü 
anil akaaıi âdeten fe emkene en yetevadaa 
isnani ve yukırru ahadühüına bilyedi ve yüber-
hinül âhara aleyhi bilmülki ve yusaıııihu fişşu-
hudi süıııme yedfeul malikti mua'Ielen bihük-
mil hâkimi ve hâzettöhmetü müttefikan li enne 
yedel maliki lâ tenkatm anil - menkuli âdeten 
bel yekûnu fi yedihi (fendefea ma kıyle fi Şer-
hil Vikaye töhmetül muvadaati sabiteten fil mev-
dıayni alesseva'). 

Şimdi Bahri Raık'm ibaresinde, ilmi kadi 
ile zilyedlik sabit olacağı ahkâmı esasiyeden 
olduğu fakat ilmi kadi mensuh ve memnu ol
duğundan iki suretle zilyedlik sabit olacağı ve 
buna riayet mücerret muvazaa ihtimalini defi 
için tedbiri ihtiyati olduğu dermeyan buyuru-
luyor ve müsteban oluyor. Fakat şimdi Mecel-
lei Ahkâmı Adliyede ba'dei hüküm dahi defin 
\ e def^üddef'in mer'i ve makbul olacağı ve iti-
razılgayır tariki arı dahi mevcut ve kanunen 
mer'i iken hâkim hükmettikten sonra ikinci bir 
dâva görülemiyeoeği kabul olunmuştur. Bunun
la beraber zilyedliğin muhtelefünfih olduğunu 
Sarihi Vikaye dahi dermeyan ediyor. Muhtele-
fünfiha olan mesaili fer'iyyede zamanen raci-
hin mercuh ve mercuhun racih olacağı vaz'olun-
ınuş kavaidi fikhiyye ve mesaili ahkâmı fer'iy-
yei mevcude ile sabittir. Mecelledeki bazan za
man itibariyle îmamı Âzam, bazan da îmameyn 
kavliyle hattâ Şeyheyn hazarâtmın içtihadiy-
le amel edileg'elm.ektedir. Binaenaleyh: Ekulu 
lâhacete ilâ isbatıl yedi fil akaari lienne zilyedi 
iz esbete lâyesbitü faideten, eyy hakkattasarrufi 
vel mülkiyyeti ve küllü şey'in şe'nühu hâkezâ 
lâhacete ileyhi felâ hacete ilâ isbatil yedi filakaari 
kema vakaa filmenkul. 
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Saniyen : Lâhacete ilâ isbatil yedi filakaari j 

liennel yede fihi müşabedün bissenedi vel hüc
ceti vettabu ve küllü şey'in şe'nühu hakeza lâ 
hacete ileyhi felâ hacete ilâ isbatil yedi fil akaari. 

Salisen : Lâhacete ilâ isbatil yedi fil akaari 
lienne cevaze tasarrufu akaari bissenedi ve bilâ-
senedin memnuun min taraf il hükümeti ve ulih 
emri ve yecûzü emr ulilemri eyy elfadlü fi 
hususin lil intizamı iza kân e maslihatühu. 

Görülüyor ki ; gerek kavaidi fıkhiyemiz, ge
rekse hâdisatı mülkiye itibariyle hususan bâzı 
mehakimimizde mer'i olan kanunla zilyedlik 
beyyinesi şuhudu şahsiyesi caiz olmadığı ve 
ilgasında mahzur bulunmadığı cihetle mevad-
dı âtiyenin kabulünü teklif ederim. 

7 Kammisani 1338 
Siird Mebusu 

Mustafa Sabri 

MADDE 1. — Zilyedlik faslı mülgadır. 

MADDE 2. — İşbu mevaddın icrasına Ad
liye Vekili memurdur. 

MADDE 3. — işbu mevad tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Efendini, Mecellenin bâzı mevad-
dının ilgasına dair bir tekliftir. Lâyiha, Encü
meni reddetmiştir. (Ret ret, sesleri) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Böyle şey olmaz, 
red. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Zatıâliniz 
hukukla iştigal etmediğiniz için reddediyorsu
nuz. Efendim, (Sahibüddar, edra binin fiha) 
kaziyyesine istinaden bir mesele hakkında söz 
söylemek için evvelemirde ihtisas sahibi olmak 
şartı azanıdır. Binaenaleyh; bir teklifin doğru- j 
dan doğruya ret veyahut doğrudan doğruya ka
bulü aklü hikmete, mantıka bütün bütün mu
gayirdir. 

EMÎN B. (Bursa) — Evvelâ bu nasihati 
kendinize veriniz. Sonra bizie... 

BASRÎ B. (Karesi) — Rica ederim,. Bu akıl
sız encümene artık itimadetmiyelim. Mademki, 
encümen akılsızmış itimadetmiyelim. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Encümen 
akılsızdır, demiyorum. Bahsim ihtisas kelimesi
dir. Dikkat «edilsin rica ederim. Zatiâlinizin fe
rasetinden bunu işitmek istemezdim. Simidi Lâ
yiha Encümeni benim bu takririmi okumamış
tır. Bendeniz müzakerelerinde hazır idim. Bu I 
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altı sahifelîk gerek Türkçe ve gerek Arapça 
kütübü fıkhiyei mutebereden haftalarca tahar
ri ederek ve çalışarak topladığım şey milleti
me bir suhulet olmak üzere efradı ahalinin işi. 
mahkemelerde sürüncemede kalmamjak için dü
şündüğüm umumi bir noktadır. Bu teklif etti
ğim, nokta sulh mahkemelerinde meriyülicra ve 
mabihittatbiktir... 

Milletin işine mâni olan esbabı izale eden. 
sürat ve suhuleti badi olacak olan şu teklifimin 
bendeniz kütübü fıkhiyei mutebereden naklet
tiğim edilloi akliye ve hikemiyesinin tetkiki için 
Adliye Encümenine havalesini teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNl B. '(Erzurum) — Efendi
ler Lâyiha Encümeninin mazbatası hakkında 
Mustafa Sabri Efendinin buyurdukları gayet 
nmsiptir. Lâyiha Encümeni biraz tecavüzü mer
ci etmişlerdir. Şayanı müzakeredir. Encümenin 
ret kararı ilmî bir esası ihtiva etmiyor. Bunun 
ret kararını Adliye Encümeni verebilir. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Şer'iye Encü
meninle de havalesi lâzımgelir. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Adliye ve 
Şer'iye encümenlerine havale edilmeli. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Lâ
yiha Encümeni bu hususta sâlahiyettar de
ğildir. ilmî esasatı ihtiva etmiyor, kanuna 
faydası yoktur, diyemz. Bunu diyecek ancak 
Adliye Encümenidir. İhtisas meselesidir. Şa
yanı müzakeredir. Binaenaleyh Adliye En
cümenine havalesini teklif ediyorum. 

ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Efen
dim hâkimin hükmü inzar içindir. Malûmu-
âliniz müddei, dâvasını ikame ettiğinde 5 ev
velâ bir hasım bulması lâzımgelir. Hasmın 
kim olması lâzımgelir? Şer'an hasım dâvasın
da mutasarrıf, ancak zilyeddir. Ya,ni akarat-
ta olan şahıs akarı avucuna almış değildir. 
Daima başında bekliyemez. Fükahai izam ha-
zaratı şunu nazarı mütalâaya almışlar ki : 
Meselâ Zeyd Amr'den dâva etmiş olsa Amr'111 
yedinde olduğu beyyine ile sabit olmasa, caiz 
ki. müddeaaleyh olan Amr, hariçten bir şahıs 

, olan Bekir'e muvazaa ile der k i ; sen tasarruf 
et, benden dâva ediyor. Şimdi beyhude uğ
raşsın. Hâkim teslime hüküm verir. Arazi 
benim elimde değildir. Yine sen tasarruf et
miş olursun. Mütemadiyen müddei beyhude ye
re seni işgal ederse diye bu muvazaanın önü-
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nü almak için evvelâ akar kimin elindedir? 

. Tasarruf sabit olmak lâzımgelir ki, hükmün 
faydası olsun. Şayet böyle zilyed beyyinesi 
hususu ortadan kalkacak olursa Mustafa Efen
di biraderimizin teshilât diye ortaya koy
muş olduğu mesele tas'ibatı nıüstelzim olur. 
Ve birtakım tezviratı icabeder.*. Bunun için 
fükahai izanım vaz'ettikleri meseleyi kaldır
maya mahal yoktur. Hattâ şunu da zamime 
olarak arz ederim. Meselâ Zeyd Amr'den bir 
menkulü dâva etse, meselâ hâkime dese 
ki, bu benim saatimi aldı. Bunu alıverin dese, 
hâkim müddeabih olan saatin kimin yedinde 
olduğunu sual etse, eğer saat Âmrm yedinde 
ise husumet teveccüh eder. Amr dese ki, ben
de öyle bir saat yok. evvelemirde husumetin 
teveccühü için, kendisinin o saate vazıyed et
tiği yani müddeaaleyhin yedinde saat bulun
duğu halde beyyine ile ispat etmesi lâzımge
lir. Bu esasatı Şer'iye oyuncak değildir. Esa-
satı Şer'iye böyle şeylerle reddolunamaz. Bi
naenaleyh bu teklifin reddini ve Lâyiha En
cümeninin kararı muvafık olduğundan tasdi
kini talebederim. (Reye sadalan) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim Mustafa Sabri Efendi Lâyiha Encüme
ninin ihtisası haricinde olarak kendisinin 
teklifinin reddedildiğinden bahsettiler. Lâyiha 
Encümeni Mustafa Sabri Efendinin meftunu 
fâzlu irfanıdır. Yalnız encümende zilyed bey
yinesi ikame edilmesin. Binanealeyh; Mecellei 
ahkâmı celileden bu fasıl ref'edilsin diyor. Ma-
lûmuâliniz arazi meselesinde, emvali gayrimen-
kulenin tasarrufu hakkında bir kanun vardır. 
Bu kanunda münaziünfih olan bir araziye ev
velemirde hükümet tapu ister, eğer bir tarafı 
tapu ibraz eder de diğeri edemezse tapuyu ib
raz edenin yedinde bırakır. Her iki taraf tapu
yu ibraz ettiği takdirde tarihine bakar. Tapu 
tarihi mukaddem olana araziyi terk eder. İki
sinde de tapu yoksa vergisini kim verirse ona 
verir. Vergiye mukayyed değilse arazi kimin 
yedinde ise zilyede bırakır. Diğer tarafı mah
kemeye sevk eder. Şimdi buna göre senelerden 
beri zilyed olanların elinden araziyi alarak, di
ğer adama mı vermek lâzımdır? Binaenaleyh 
bu noktai nazardan encümen bunu reddetmiş
tir. Bahusus Mecelle gibi bir kitabı mübeece-
lin bir faslının ortadan kalkması muvafık mı-
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I dır? Mustafa Sabri Efendinin şimdi buna mü

şabih bir teklifi daha gelecek. Binaenaleyh 
o teklifte mütalâatı.nı serd etsin. Onu da Mec
lisi Âliye arz ve kabul ettirsin efendim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, Konya Mebusu Vehbi Efen
di Hazretlerinin Meclise tevdi ettiği bir teklifi 
kanuni vardır. O teklifi kanuni Mecellei ah
kâmı adliyede dâhil olmıyan muamelâtı şahsi-
yeye mütaallik bâzı mevaddm ilâve edilmesi, 
yani Mecellei ahkâmı adliye üzerinde yeniden 
ihtiyacı zamana göre, bâzı mevat ilâvesi için 
bir komisyon teşkili hakkındadır. Bu teklif 
Heyeti Muhteremenin karariyle Heyeti Vekile-
ye gelmiştir. Ve Heyeti Vekilede de bendeni
zin hazır bulunacağım bir heyet yani bu tekli
fi kanuninin esasını hazırlamak için bir heyet 
teşekkül edecektir. Bu meselenin esasına gir
mek istemiyoruz. Yani bu meselenin leh ve 
aleyhinde söz söylemeksizin bendenizce zaten 
teşkili mevzuubahsolan o heyete - ki : Sırf Me
celleye, muamelâtı şahsiyeye aidolmak üzere 
ilâve edilecek şeyleri yapmak üzere teşekkül 
edecek heyetin - tetkikatma zemin ittihaz edil
mek üzere bu teklifin Adliye Vekâletine hava
lesini rica ederim. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — O heyet 
Mecelleyi tevsi içindir, tadil için değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vehbi 
Efendi Hazretlerinin teklifinde Mecellei ahkâmı 
adliyenin zilyed beyyinesinin ref'i hakkında bir 
madde var mıdır? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Hayır.... 

CEMÎL B. (Kütahya) — Bu teklif Adliye 
Encümeninin nazarı tetkikinden geçmek lâzım
dır. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, malûmuâliniz bu mesele son 
çıkan ceridei adliyede mevzuubahsolmuş bir şey
dir. Fukahayı kiramca muhtelif içtihada tâbi 
tutulmuş ahkâm şayanı tetkik ve teemmüldür. 
Ömer Vehbi Efendi Hazretlerinin buyurdukları 
mâkul esbap varidolmakla beraber, o sebeplere 
karşı dermeyan edilecek mütalâaat da mevcut
tur. Onun için bunlara girişmeden evvel bunla
rın hakikaten bir ihtiyacı adlî olduğunu nazarı 
dikkate alalım. Fakat; reddolunmak ihtimaline 
karşi söylüyorum. Reddolunmasm, bunlar şaya-
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m tetkik ve teemmüldür. Teklifin yeni teşkil olu
nacak ve sırf Mecellei. ahkâmı adliye ile iştigal 
edecek olan o komisyonda tetkik edilmek üzere 
Adliye Vekâletine havalesini rica ederim. 

MUSTAFA TAKI Ef. (Sivas) — Efendim; 
Mecellei ahkâmı adliye malûmuâlinik ki : Ah
kâmı fıkhiyeden alınmış bir kitaptır. Zaten bu 
heyeti teşriîyeye uğramış bir şey değildir. Yani 
Meclisi Mebusana uğramış ve çıkmış bir kanun 
olmayıp kütübü fıkhiyeden alınmış ahkâmı fık-
hiyedir. Onun için bunu en mütehassıs, en âlim 
zevattan mürekkep bir komisyon, ancak uzuıı-
boylu tetebbuatiyle tetkik edebilir. Onu da yine 
kütübü fıkhiyeden alabilir. Yoksa herkes ken
di kendisine, kendi fikrine göre «böyle olur, şöy
le olur, böyle olmak lâzımgelir» diye bu şekilde 
bir şey yapamaz, rica ederim. Efendi, fevkalâde 
mühim bir şeyi söyliyecekse fevkalâde olarak 
teşekkül edecek mecelle meclisine teklif etsin. 
Ancak gider, maksadını orada ifade edebilir. 
Oradaki fuzala, ulema muvafık görürlerse teklif
leri doğrudur. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendiler 
takririmi geri alıyorum. Reis Bey söz vermiyor. 
Söz vermediği için geri alıyorum. 

RElS — Mustafa Sabri Bey size son sözü ve
receğim. O zaman söyliyebilirsiniz, rica ederim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Takrir 
değildir mevzuubahşolan, rica ederim, mesele 
bunun bir encümene mi yoksa Adliye Encüme
nine mi gitmesi lâzımdır? Mevzuu müzakere bu
dur. Esasatı Şer'iyeye muhalif midir? Değil mi
dir? meselesi değildir. 

MUSTAFA TÂKÎ Ef. (Sivas) — Teklifini 
teşekkül edecek mecelle cemiyetine verebilir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Buradan 
Heyeti Vekileye havale edilen şeyler tasviben 
gitmiş değildir. Efendiler bunu tetkik ediniz. 
Esasatı Şer'iyeye muvafık mıdır? Lâyiha Encü
meninin bu takriri doğru mudur? (Doğrudur 
sesleri) Asıl teklif okunmadı. Nasıl doğru diyor
sunuz? Mukaddes olan hissiyatınıza zannediyo
rum ki, yanılıyorsunuz. Lâyiha Encümeni ihti
sası haricinde bir karar vermiştir. Mütehassıs 
olan Şer'iye Encümenine gitsin, fikri şer'inizi 
orada takrir ettirirsiniz. Usulü ihlâl ederseniz o 
başka, yoksa usûl böyledir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Lâyiha 
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Encümeninin ihtisası yok. Fakat itikatı var da 
onun için reddetti. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — Sü
leyman Sırrı Bey ikide birde kalkıyor söylüyor. 
Usulü müzakere ihlâl ediliyor. Refik Şevket Be
yin beyanatından anlaşılıyor ki ; mecellei ahkâ
mı adliyenin tetkiki için bir komisyon teşkili 
hakkındaki teklif nazarı dikkate alınmıştır. 
Mustafa Sabri Efendinin teklifleri alelıtlak ve 
bir kül olmak itibariyle ne şayanı retdir, nede 
şayanı kabuldür. Binaenaleyh mecellei ahkâmı 
adliyenin bu meseleye taallûk eden faslının tev
sii lâzımdır. Çünkü fıkıhta zilyedlik hakkında 
mevzuu mesaili şer'iye tamamiyle mecelleye gir
memiştir ve hâkimlerimiz tamamiyle fıkıha vâ
kıf olmadıklarından dolayı mecellenin ancak 
birkaç maddesiyle icrayı amel etmişlerdir. Bina
enaleyh ; yanlış muamelât ilerlemiş gitmiştir. Şu 
halde Meclisi Âlinin bu takriri, ne tasvip ve 
ne de ret karariyle olmıyarak, mecelle için teş
kili mukarrer olan komisyonda tetkiki için 
Heyeti Vekileye tevdie karar vermesi gayet mu
vafıktır. 

Efendim! Mustafa Tâki Efendi buyuruyor
lar ki : «Bu bir ihtisas meselesidir. Yani mecelle 
esasen kuvvei teşriiyeden geçmemiştir. Binaen
aleyh bunun buradan reddi ieabeder. Sonra sa
hibi teklif komisyonuna gider maksadını anla
tır.» Bendeniz bunu da muvafık görmem. Eğer 
mecellenin tevsii icabediyorsa behemehal şimdi
ki şeklimize göre şu Meclisi Âliden geçmesi 
lâbüd ve lâzımdır. Şimdi bu teklif ale
lıtlak reddedilirse, komisyon nazarı dikka
te aldığı takdirde, acaba Meclisi Âli nasıl ha
reket edecektir? Meclisi Âli nasıl müzakere ede
cek? Yani ş-urasmj kısa olarak arz edeyim. Sab
ri Efendinin teklifi zilyedliğin reddi değil, bu 
hakikaten hilafı şer gibi görünüyor. Halbuki 
fıkıh ve ahkâmı fıkhiye tetkik olunursa ve ah
kâmı seriye tetebbu edilirse bunun meşru ve 
şayanı kabul olan cihetleri de vardır, reddi ica-
beden cihetleri de vardır. Bunu ancak Meclisi 
Âli halledebilir. (Gürültüler) 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Bu fet
vaya taallûk eder. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Efendim bu mesele hakkında ceridei adliyede 
bir şey vardı. Onu ben de okudum. Ankara 
kadısının bir makalesi var. İki noktadan zil-
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yed beyyinesinin ret'ine lüzum gösteriyor. An- I 
kara Kadısının fikrine göre noktanın birisi şu- l 
dur; akaar dâvalarına şimdi mahkemelerimiz 
tapu olmadıkça bakmıyor. Nasıl ki, arazi dâ
valarında sahibi arzın izninin inzimamı şarttır. 
Mülk dâvalarında da memuru mahsusu huzu
runda takrir verilmesi lâzım ve muteber oldu
ğuna nazaran zilyed beyyinesinin lüzumu kal
mamıştır, diyor. Şimdi fesad üzerim? iptin a 
eden bir mesele fasıldır. Öyle bir meselei sed
yenin kalkması için gösterdiği usul nedir? Bi
zim fena teamülümüz. Efendim, Büyük Millet I 
Meclisi teessüs edeliden beri Hükümeti dini bir I 
şekle mi sokmak, yoksa ladini mi yapmak isti- I 
yor? Hangi fikri ihsas ediyor? Öteden beri bir 
takım esbaptan tevekki edip de lâdinilikten çe
kilip dinî tarza giden bir Meclisin burada, ah
kâmı şer'iyeye tevakknf eden bir meselede la ve 
naam bir karar ittihaz etmesi doğru değildir. 
Bendenizce encümen ahkâmı şeriyeyi daha yük- I 
sek gördüğü için, haklı olarak, teklifi reddet
miştir. Bu ret gayet doğrudur efendim. I 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir vardır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bidayeti İslâmda 
zilyed beyyinesi, şahit tezkiyesi ve saire yoktu. 
Bu, ulemayı müteabhirinin... I 

REİS — Söz vermiyorum efendim. Bir tak
rir var; «Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâ- I 
fidir. Adliye Vekilinin teklifi veçhile takririn 
Adliye Vekâletine havalesini» teklif ediyor. (Ra- I 
yır, hayır sesleri) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, bu 
hariçte fena tesir eder. I 

REİS — Efendim, teklifin reddi hakkında da 
takrir vardır. I 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, bu 
hariçte fena tesir yapacaktır. Bunu reddedelim. I 
Mecelle heyeti yapacaksa zaten yapacaktır. Bu- I 
nunla iştigal etmiyelim. Binaenaleyh hemen reci- I 
dedilmelidir. J 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden- I 
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül- I 
müştür. I 

Şimdi üç teklif var. Birincisi, ret; ikincisi, I 
Seriye Encümenine gönderilmesi; bir de Me- I 
celle Komisyonuna gönderilmesi hakkındadır. I 
Şimdi Adliye Vekilinin teklifi veçhile Hükü- I 
mete tevdiini kabul edenler lütfen el kaldırsın. I 
Kabul edilmedi. I 
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Bu teklifin Seriye Encümenine gönderilme

sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi. 

Lâyiha Encümeninin mazbatası kaldı, Lâyi
ha Encümeninin mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Mazbata kabul edilmiştir. 

6'. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Atine 
kafasındaki Şano ve Guvant karyelerinin aşar 
hor darının affı hakkında kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/439) 

REİS — Lâzistan livasına merbut iki kar
yenin aşarının affının reddine dair Lâyiha En
cümeninin mazbatası vardır. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Lâzistan livasının Atine kazasına tâbi (Şano 

ve Guvant) karyeleri Harbi Umumi esnasında 
sahnei harbe müsadif olmaları dolayısiyle ka
milen ihrak edilmişlerdi. Ahalisi fevkalâde za
ruret içinde, perişan bir halde iınrarı hayat et
mektedirler. 1334 senesinden beri âşâr borçla
rını tediye edememektedirler. Çektikleri sefa
let dolayısiyle, teraküm eden borçlarını tediye
den izharı acz ederek gerek hükümeti mahalli-
yeye ve gerek bendenize müracaat ettiler. Hal
buki bendeniz mezunen dairei intihâbiyemi do
laşırken, bizzat bu iki köy halkımı çektiği ıstı
raba şahit oldum. Binaenaleyh, miktarı pek ka-
lil olan borçlarından 1334, 1335, 1336 senele
rine ait âşâr borçlarının affedilmeleri için me-
vaddı âtiyenin müzakere edilmesini ve kavanin 
devlete ilâve edilmesini teklif ederim. 

MADDE 1. — Atine kazasına tâbi Şano ve 
Guvant karyelerinin 1334, 1335, 1336 senelerine 
ait âşâr borçları affedilmiştir. 

MADDE 2. — İş bu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İş bu kanunun icrasına Maliye1 

ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 
Lâzistan Mebusu 

Osman Nuri 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Lâzistan livasına merbut «Şano ve Guvant» 

karyeleri Harbi Umumide sahnei harb olmala
rından dolayı ahalisi perişan ve mağdur olduk
ları cihetle 1334, 1335, 1336 seneleri mahsulâ
tından elyevm zimmetlerinde bulunan hasılatı 
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üşriyelerinin istifa odilmiyerek, affı lüzumuna 
dair livayi mezkûr Mebusu Osman Beyin en
cümenimize mııhavvel teklifi kanunisi mütalâa 
ve tetkik olundu. Kariyeteyni mezkûreteyn 
sahnei harb olsalar bile afları talep ve teklif 
olunan âşârııı harbden sonraki seneler mahsu
lâtına aidolup meydana gelmemiş bir mahsulün 
âşârı istifa edilmiyeccği ve harbi meşumu mez-
kûrde az çok mutazarrır olmamış karye hemen 
mevcudolmadığı halde tahsisan bu üç köy aşa
rının affı muvafık olamıyaeağma binaen teklifi 
mezkûr encümenimizce şayanı müzakere görül-
miyerck reddedilmiştir. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ertuğrul Âza Âza 

Necib 
Âza Âza Âza 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, gürül
tülü bir müzakereden sonra karşınıza çıkıyo
rum. îstediğim şey, yok bir şey değildir. Mec
lisi âliniz harbden felâkete uğramış birçok yer
lere lütuf ibzal etti. Lâzistan'da iki köy yan
mış, bunların üç senelik âşâr borçları vardır ki, 
(1 200) lirayı tecavüz etmez. Borçları bu mik
tarı tecavüz etmiyen bu köylülerin evleri yan
mıştır. 

Yanmış olan bu evler için oradan mazbata 
göndermişlerdi. Hükümeti mahalliye meclisleri 
bunların mağduriyetini tsdik etmiştir. Fakat af 
meselesine gelince, salâhiyetleri dâhilinde ol
madığı için bir şey yapamamışlardır. O mesele 
şüphesiz Meclisi Âlinize aittir. Binaenaleyh, 
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J esasen 1 200 lirayı tecavüz etmiyeeek olan borç

larını üç seneden beri verememişlerdir ve Hü
kümette geçen sene şekavet dolayısiyle bunu 
tahsil edememiştir. Biriken şu borçlarını tahsil 
edebilmek için jandarma kendilerini fevkalâde 
tazyik ediyor. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey, böyle şeyin burada müzakeresi ayıptır. 
Vallahi ayıptır. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Niçin ayıp olsun! 
Her mebus vazifesine taallûk eden her şeyi söy-
liyebilir. Ne demek ayıp? Burada ayıp yoktur. 
Herkes kendi sözünü söyliyecektir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) —' Her 
memlekette muhtacin vardır. Rasgelen kendi 

ı kasabasını dâvaya mı geliyor? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Size cevap vernıi-
ye tenezzül etmiyorum. (Şiddetli patırdılar). 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efendim bu 
kürsü muallâdan nasıl olur, da «tenezzül -et
miyorum» diyor. Bunu her halde geri alsın, 
(Geri alsın sesleri). Osman Bey sözünü geri al
malıdır. Senin burada söz söylemeye hakkın yok. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim benim ' 
beyanatıma? ayıptır diyen arkadaşım evvelden 
sözünü geri alsm, ondan sonra ben alayım. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Sen 
kimsin d»e tenezzül etmiyorsun? Söz söylemeye 
hakkın yoktur, maznunsun sen, seni kimse din-

I İçmiyor. Mutlaka sözünü geri almalısın!. 

REİS —• Efendim sözünü geri aldı. 
On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 

ediyorum. 

I Hitamı celse saat: 11,30 



İKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 11,40 evvel 

REÎS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim celse küşad edildi. Bu 
aşar meselesi hakkında söz istiyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Efendi, bendeniz encümen namına izahat vere
yim. Efendim Lâzistan Mebusu Osman Bey Lâ-
zistan livasına merbut (Şano) ve (Guvanet) 
namında iki köyden 1334, 1335, 1336 senesi aşa
rından dolayı olan zimmetlerinin affını teklif 
ediyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Yalnız Osman Bey 
değil. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Tok-
lif yalnıe: Osman Beye aittir. Esbabı mucibe 
olarak «bu köyler Harbi Umumide sahnei harb 
idi, ahalisi mutazarrır oldular, binaenaleyh bun
ların üç senelik aşar borçlarını Meclisi Âli 
affetsin» diyor. Lâyiha Encümeni de (buralar 
her ne kadar sahnei harb ise de bu afları teklif 
edilen borç; harbden evvelki yani 1'3:32, 1333, 
1334 senelerine ait aşar borçlarıdır. 

1335, 1336 senelerinde tabiî mahsûl istihsal 
ettiler. İstihsal edilen mahsulün aşan affedile
mez ve bu affedilirse bunların emsali çoğal-<\ 
Az - çok Haıibi Umumide mutazarrır olanlar var
dır. Bu sebeplerden dolayı Lâyiha Encümeni 
teklifi reddetmiştir. (Müzakere kâfidir reye ses
leri.) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim eğer 
hakikaten bu iki köyün vaziyeti acınacak bir 
halde ise Hükümet lâzımgelen tahkikatı yapsın, 
tesbit etsin, hakiki vaziyetleri, ihtiyaçları anla
şılsın binaenaleyh ayrıca böyle bir kanun ted
vinine de lüzum kalmaz. Bu teklifi ne kabul ve 
ne de reddetmiyelim. Yalnız Hükümetin bu iki 
köy hakkında nazarı dikkatlerini celbedelim. 
Hükümet lâzımgelen vazifeyi yapsın. Her halde 
reddetmiyelim ve ka/bul etmek suretiyle emri
vaki de yapmıyalım. Hükümetin nazarı dikkati
ni eelibedelitm. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim aşar 

borçlarının affı istenilen bu iki köyün ne gibi 
bir hasara mâruz kaldığını tabiî bilmiyorum. 
Yalnız gerek Lâzistan livasında ve gerek Trab
zon'da vesair vilâyatı Şarkiyede bu gibi felâke
te mâruz kalmış köyler vardır. Binaenaleyh Lâz
istan livasında böyle bir felâketzede birçok köy
ler varken ayrıca betahsis iki köyün affının is
tenilmesinde belki bir sebep vardır. Onun için 
bendeniz de Basri Bey kardeşimizin fikrine işti
rak ediyorum. Çünkü Lâzistan livasında zarar 
gören yalnız bu iki köy değildir. Böyle birçok 
köyler vardır. Ve bunlarda Harbi Umumide sah
nei harb olmuştur. Hepsi de yağma edilmiştir. 
Yalnız affı bu iki köye tahsis ederek bunların 
aşar borçları affedilsin, diye katî olarak bir şey 
söyliyemiyorum. Fakat bu tarzda Basri Beyin 
fikrine iştirak ediyorum. (Gürültüler) müsâade 
buyurunuz efendiler, kanun yapmaya lüzum 
yoktur. Hükümet bunun hakkında lâzımgelen 
tahkikatı yapsın, hakikaten muhtaç bir halde 
iseler bütün borçları affedilsin. Yani imkân var
sa' Hükümet bunu yapsın. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
hasarın mahiyeti nedir? Evvelâ onu anlıyalım. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — işte onu bilme
diğimiz için Hükümet bunu tahkik etsin dedim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim malûmu âlileri Harbi Umumide istilâya uğ-
rıyan memleketlerin, aşar borçlan müstesna ol
mak üzere, emlâk ve arazi borçlarını yani ver
gilerini Hükümet affetmiştir. Ahiren görülen 
lüzum ve ihtiyaca binaen Meclisi Âli bir senelik 
affı kabul ile ikinci sene için o vergilerin tahsili 
hakkında bir kanunu mahsusla emir vermişti. 
Âşarm zaten ınevcudolan hasılattan alınacağına 
göre affı veya affeclilmemcsi mutlaka ahaliye 
maddeten bir muavenet icrası mahiyetinde ola
bilir. Bu itibarla Harbi Umumide Rus işgali al
tında bulunan memleketlere eğer bir muavenet 
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icrası iktiza, ediyorsa, ve bunun da aşar ve te
kâlif bakayasına şâmil olması lâzımgeliyorsa, 
yalnız bunun bir köye veya iki köye değil, bü
tün harabolan ve hiçbir şeyi bulunmıyan her li
vada ve her kazada bulunan mütaaddit köylere 
şâmil olmak üzere, bir esas düşünmek iktiza 
edecek. Fakat rica ederim, bunun bugünkü ah
vali maliye karşısında, ne dereceye kadar kabil 
olduğunu düşününüz. Kabiliyeti tatbikiyesi ne 
dereceye kadar vardır? 

ikincisi aşar, istilâdan evvel kefaleti müte
selsile ile ahaliye ihale edilmiş. Meselâ; o vakit 
yüz haneden ibaret olan bir köye elli bin kuruş 
zimmet kaydedilmiş. Fakat istilâdan sonra o kö
yün eski halde kaim ara ası itibariyle bugün yüz 
hanenin deynini on haneden istemek hiçbir va
kit de hiçbir vicdanın kabul etmiyeceği bir tek
liftir. Fakat bendeniz görüyorum ki; bu teklif 
gayet basit bir teklif olduğu gibi bu arz ettiğim 
ileli de ihtiva etmiyor. Senenin nihayetindeyiz. 
Arz ettiğim esas üzerinde Hükümetin tetkikat 
yapmasına bir mâni yoktur. Bu müzakereden 
Hükümet lâzımgelen malûmatı tabiî edinmiştir. 
Binaenaleyh istilâda tamamen harabolan mahal
lerde cibayet edilmemiş aşar bakiyesi için Hü
kümet Meclise esaslı bir teklifle gelirse o zaman 
tabiî düşünürüz ve bendenizce böyle bir şey lâ
zımdır ve bunu Hükümetin getirmesi lâzımdır. 
Bu meseleyi bundan fazla müzakere etmiyelim. 
Binaenaleyh ret de etmiyelim (Müzakere kâfi 
sadalarjO 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim mesele teklifi kanunidir. Meclise arz 
edilmiştir. Binaenaleyh bilâkarar Hükümete tev
dii katiyen muvafık*değildir. Mademki, teklif 
kanun mahiyetindedir, Meclisi Âli istediği kadar 
tamik eder veya kabul eder. Binaenaleyh Mecli
sinizde muhdes bir usul vardır temenni takrir
lerini bilâmüzakere Hükümete gönderiyoruz. 
Fakat havale olunan takrir, kabulü, tasvibi mu-
tazammm olmalıdır. Bu meselenin esasına gelin
ce yalnız istilâzede olmak bu gibi tekâliften affı 
katiyen istilzam etmez. Eğer affı müstelzim ise 
Anadoluda bu gibi felâkete uğrayan bir iki köy 
değil, belki aransa böyle şehirler, kasabalar, 
yüzlerce köyler var. Onun için hususi bir ma
hiyeti haiz olan ve haddizatında şayanı kabul 
olmıyan teklifin reddi lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Eğer ha
sattan mütevellit bir hasarsa Aşar Kanununda 
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I sarahat vardır. M.ahkemeye müracaat edilir. 

Hasat zamanı vâki olan hasar mahkemece tâ
yin olunur. Binaenaleyh burada bu mesele mev
zuu bahsolamaz! (Reye,sa.daları) 

CEMİL B. (Kütahya) — Reis Efendi, Mee-
I liste ekseriyet var mı? Nasıl müzakere ediyo

ruz? (Yar, şada!arı) 
LÛTFİ B. (Malatya) --- Efendim, harb sai-

k asiyi e harikzede köylerin tahakkuk eden aşar 
vergilerini verecek derecede istitaatı maliyele-

I ri olmadığı takdirde, mahalleri cibayet memur
larının takriri üzerine, bunların bu tekaliften 

I affı için merciinden usulen bir mazbata tanzim 
ve Hükümete ita edilir. Mazbata Hükümetçe, 
yani Heyeti Vükelâca tetkik olunur. Badettet-

I kik Meclisimize tevdi edilirse o vakit, biz salâ-
I hiyaltar olarak, bu vazifeyi tetkik edebiliriz. 

Yoksa, biz kendi kendimize filân köy böyle ol-
I muş, filân köy şöyle olmuş, filânı azledelim, 
I filânı ipka edelim, diye münakaşada bulunmak-

lığımız caiz değildir. Bunun için Hükümeti ma
halliye vazifedardır. Binaenaleyh Hükünijet bi-

I ze bunları usulen bildirecektir. İşte o vakit an
cak mevzuubahsolabilir. Binaenaleyh böyle hu-

I susi takrirlerin reddi lâzımg'elir. Reddi ta raf-
I t arıyım. 

NECATİ Ef. (Lazistan) — Efendiler... (Mü
zakere kâfidir, sesleri) Müsaade buyurun bir 
iki söz söyliyeeeğim... Efendiler bu iki köy ha-

I kikaten Harbi Umumide pek fena halde yan
mış, yıkılmış, ahalisi darına dağınık olmuştur. 
Bu köyler yakıldığı zaman biz de orada idik 

I ve biz yakdık çünkü icabı hal böyle iktiza et-
I tirdi. Ruslar orada tutunuyor!ardı, biz onların 
I karşısında dtıramıyorduk. Biz mecbur kaldık, 
i bir adam göndendik bu köyleri tamamen yaktık. 
I Artık Ruslar orada barınamadılar. Binaenaleyh 

bu köylerin yanması bize pek büyük faideler 
I temin etmiştir. Bu ahali de tekmil oradan çık-
I mıştır. Ye bizim yaktırdığımız evleri kendileri 
I yakmışlardır, mrdem ki, Hükümete lâzımdır. 
I hali harb böyle icabediyor. Maslahat böyle 
I iktiza ediyor. Yakalım dedik. Sonra bunların 
I zaten o kadar sıai halleri yoktur. Diğer kom-
I suları kadar zengin değildirler. Fakirdirler, 

ticaretleri de yoktur. Bunlar dağılmışlardır. 
Birçokları İstanbul'a, bir kısmı Akşehir'e, fi-

I lân gitmişlerdir. Bugün hiçbir şeyleri yoktur. 
I Haneleri yoktur. Yalnız bir tarla vardır o da 
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beş karıştan ibaret bir tarla. Bu tarlada ne 
yapabilecek, hükümet bunların ta'şirine başla
dı. Bunlar bittabi veremediler. Hükümet ısrar 
etti. Bunlar da şekavete sülük ettiler. Sonra
ki zamanlarda bendeniz gittim. Temin ederim 
ki Müdafaai Hukuk teşkilâtı en evvel bu köy
lerde icra edilmiştir. Bu teşkilâtı bunlara söy
lediğim zaman (Evet biz de bunu arzu ederiz, 
fakat bir parça bizim halimize bakınız, rica 
ederiz) diye bizden istirhamda bulunmuşlardır. 
Biz de o vakit bol keseden olarak attık; «sizi 
şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şimdiki hal
de, bizim bu harekâtı milliyeye iştirak etmeniz 
lâzımdır. Bizimle beraber çalışınız» diye söyle
dik ve teminat verdik. Çünkü o zaman hiristi-
yan gürcüler bunları kendi taraflarına almak 
istiyorlar ve aleyhimize teşvik ve tahrik ediyor
lardı. Hattâ bunlara bir de hudut vermişlerdi. 
Çemerden itibaren Kafkas diyordular. Binaen
aleyh «siz de Kafkaslısınız» diyerek, bunlara 
her türlü teshilât ve muaveneti gösteriyorlardı. 
Bunun için bunları bizimle beraber yürütmek, 
harekâtı milliyeye iştirak etmek için birçok te
minat verdik. O boştan teminat idi. Sonra
dan biz bu tarafa geldik. Bir kısmı benimle be
raber g'eldi. Cephede Kocaeli'nde beraber ça
lıştık. Bir kısmı da o fada kaldı. Fakat onlar
da kamilen dehalet etti. Bugün şekavet orta
dan tamamen ref'edilmiştir. Sonra bunlar bi
rer mazbata yapmışlar. Kaza hükümeti bu 
mazbatayı livaya göndermiş. Liva. da mazbata
yı tetkik etmiş, göndermiş. Bunlar bize yazı
yorlar, diyorlar ki, mesele böyledir. Aşar borç
larını, veremiyorlar bunların, hiç değilse, üç se
nelik aşarları tecil edilsin. İşte bizim istediği
miz şey de tecildir. Yoksa bizde af istemiyoruz. 
Bu zamanda beş paramız varsa ben istiyorum 
ki, onu da verelim, bu Müdafaa; Milliye uğ
runda sarf edelim. Katiyen böyle öteye beriye 
verilmesine rızam yoktur. Bu anda maksadı 
millinin istihsali için neyimiz varsa, neyimiz 
yoksa hepsini Müdafaai Milliyeye vermek lâzım 
olduğu kanaatindeyim, bendeniz.. Heyeti aliye-
niz dilerse bu teklifi kabul eder. dilerse kabul 
etmez. 

Bu adamlar hakikaten muhtaçtırlar. Eğer bu 
tecil yapılacak olursa- kendilerine bir yardım 
edilmiş olur ve bunlar aynı zamanda harekâtı 
millîyenin daima etrafında bulunuyorlar. Bun-
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larm üç senelik aşar borçlarının tecilini istiyo
ruz. Başka bir şey istemiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İlk tek
lif af tır. Fakat teklif sahibi bil âh ara müracaat 
ederek tecil şeklinde tadilini teklif etmişti. En
cümen salâhiyeti haricinde gördüğünden bir şey 
diyemedi. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bendeniz borçla
rın tecilini istiyorum, affını istemiyorum. Heye
ti Celilenizden bu kadar şeyin tecilini istifham 
ediyorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine da-
i r bir takrir var. 

Bundan evvel efendim leh ve aleyhte söylen
di. Reddini teklif eden var. Kabulünü teklif eden. 
var. Şimdi Necati Efendi üç senelik aşar zimmet
lerinin tecilini teklif ediyor. 

HACI T AHİR Ef. (İsparta) — Lâyiha En
cümeninden çıkan takrir af hakkındadır. Tecil 
için verilen takririn .Lâyiha Encümenine gitmesi 
lâzımdır. 

REİS — Doğrudur, efendim. 
LÛTFİ B. (Malatya) — Encümenin teklifini 

reye koyunuz, efendim. 
REİS — Heyeti ıımumiyesini müzakere etmi

yoruz. Ret veya kabulü hususunu müzakere edi
yoruz. Eğer bu tecile Heyeti Âliyeniz taraftar 
iseniz o zaman heyeti umumiyesinin kabulü ile be
raber maddelere geçilerek o zaman maddelerde 
af yerine tecil yaparız. (Usulsüz, sadaları) (Ma
liye Vekilinin mütalâası lâzımdır, sadaları). 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Af
fın tecil tarzında tadiline Heyeti Celile taraftar 
olacak olursa vekili aidini de dinlemek lâzımgelir. 
Olur ki Hükümetçe yalnız o iki ve üç köye hasre
dilmek lâzımgelmez. Belki daha başka köylere 
teşmili icabeder. Herhalde Hükümetin mütalâa
sını almak lâzımdır. (Muvazenei Maliye Encü
menine gitsin, sesleri). 

REŞAD B. (Saruhan) — Müsaade buyuru
nuz bir şey söyliyeceğim, tecil meselesi Hüküme
tin inzimamı mütalâasiyle olmak lâzımgelir. Hü
kümete tevdi ederiz. Bunun icabına onlar baksın
lar, efendim. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Bunu reddederiz. Ta
dil için ayrıca müracaat ederler. 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Lâyiha Encümeninin mazbatası reddi muta-



î : 161 18. 
zammındır. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Teklifimiz tecil 
içindir. Af için değil. (Teeil için sonra teklif ya
parsınız, sesleri) 

7. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Tezkiye usulünün ilgasına dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/445) 

RElS — Efendim Mustafa Sabri Efendinin 
deminki takririne müşabih tezkiyei şuhud usulü
nün ilgasına dair bir takriri var. Lâyiha Encüme
ni onu da reddediyor. 

LÛTFl B. (Malatya) — Reis Bey, o şey kati
yen olamaz. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Teklifimi 
geri alıyorum. 

RE IS — Efendim, sahibi takrir; takririni ge
ri alıyor. Geriveriyoruz. 

8. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyle arka
daşlarının, Bir Tanzim Encümeni kurulmasına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/44.6 mükerrer). 

REÎS — Efendim Tunalı Hilmi Beyin, Mec
lisi Âlinizde bir Tanzim Eneümeni tesisi için tek
lifi kanunisi var. Onu Lâyiha Encümeni reddet
miş. 

Riyaseti Celileye 
Mukaddes gayemize bizi isal edecek mesai yo

lu ivieaçlı olmaz da müstakim olursa elbette hem 
Türkiye Halk Devleti umuru daha az vakit zar
fında neticelenir. Hem de gayeye daha süratle 
vusul mümkün olur. Binaenaleyh zirdeki esasa-
tın kabulünü teklif ederiz. 

MADDE 1. — Her encümen iki âza intihabe-
der. 

MADDE 2. — Bunlar bir (Tanzim Encüme
ni) teşkil ederler. 

MADDE 3. — (Tanzim Encümeni) her en
cümendeki lâyihaları, teklifleri teslim ve tarih 
sırasmca ve aşağıdaki esaslarca tefrik eyler. 

B) Her lâyihayı (müstacel), (gayrimüsta-
cel) kısımlarından birine ithal eder. 

C) (Müstacel) olanları (Müstaceliyet dere
celeri) itibariyle sıra numarasına geçirir. 

D) (Gayrimüstacel) leri de bu esasça sıraya 
kovar. 
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K) İki cetvelden birer nüsha (Tanzim ve 

Lâyiha.) encümenleriyle Riyaset Divanında hıfz 
olunur. 

K) (Tanzim Encümeni) ııin iade ettiği lâ
yihalar her encümence numaraları sırasınca tet
kik ve müzakere edilerek elden çıkarılır. 

M) Riyaset, Divanına gelmiş olup Meclise 
sevk edilecek lâyihaları sırası numarasmca ruz-
nameye alır. 

N) (Lâyiha Encümeni) tarafından redde
dilmemiş bir lâyiha doğruca (Tanzim Eneüme
ni) ne gönderilir. Bu encümence bir karar ve 
bir numaraya raptedilir. 

(II), (CM ve (D) fıkralarındaki cetvellerde 
birer (mükerrer numara hanesi) bulunur. Bun
ların tanziminden sonra gelen lâyihalar arasında 
(müstaceliyet dereceleri) yüksek tesbit edilenlere 
mahsus olur. 

Bolu Mebusu Erzurum Antalya 
Tunalı Hilmi Salih Ali Vefa 

Bursa. Maraş içel 
Osman Nuri Tahsin Şevki 

Sinob Biga İsparta 
Mehmed Şerif Hamid Hasan Hüsnü 

Siverek Siird Aydın 
Lûtfi Mustafa Sabri Esad 
Bolu Tokad Niğde 

Okunamadı izzet Hakkı 
Siird Oanik Trabzon 

Halil Hulki Okunamadı Okunamadı 
Kırşehir Bolu Tokad 

Sadık Yusuf İzzet Mustafa 
Batum Sivas Kars 

Ahmed Nureddin Mustafa Taki Fahreddin 
Ardahan Kars Konya 
Server Ali Rıza Kâzım 

Karahisarı Şarki Muş Muş 
Mustafa Okunamadı Mehmed Said 

Muş Muş 
Okunamadı Okunamadı 

Lâyiha. Encümeni mazbatası 
Her encümenden ikişer âza intihap ve bir 

j tanzim encümeni teşkilile encümenlerde mevcut 
levayihi kaııuniyenin işbu encümeni mahsus ta
rafından tesellüm ve müstacel ve gayrı müsta
cel kısımlarına tefrikiyle müstacel olanların aid-
oldukları encümenlerde tetkik ve intacettirilmesi 
ve gayn müstacel olanların da Lâyiha Eneüme-

î ni veya Divanı Riyasetçe hıfzı esbabının istik-
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maU lüzumuna dair Tıınalı Hilmi Beyin, lâyi-
hai kanuniye ve esbabı mueibesi encümenimizce 
tetkik ve mütalâa olundu. 

Meclis müstemirren münakittir. Gerek ruz-
name ve gerek encümenlerde bir sene zarfında 
müzakere ve intacedilemiyen levayih ve tekalifi 
kanuniye senei âtiyede ikmal edilmek tabiîdir. 
Binaenaleyh şu suretle evvel ahır müzakere ve 
intacı derka.r olan levayihi meveudenin tasni-
fiyle bir kısmının sene gayesine ka.dar intacı 
mümkün olmamakla beraber diğer kısmının da 
iptali muvafık olamıyacağmdan lâyilıai müzake
re şayanı müzakere görülmiyerek reddedilmiş
tir. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip Âza 
Ertuğrul — —• 

Necib 
Âza Âza Âza 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Şu daki
kada Lâyiha Encümeninin ret mazbatasının es
babı mucibe kısımlarını dinlerken mütehay-
yir kaldım. Çünkü bâzı noktalar hakikaten ve 
katiyen ne esasa ve ne de teferruata temas et
miyor. Ve belki de teklifimin tamamiyle hi
lâfında yani haricinde bulunuyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Çün
kü ihtisas sahibi değiller. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim 
müsaade buyurursanız kanaatimi üssül esasını 
teşkil eden bir noktayı evvelâ arz edeyim. 
Hükümet Babıâliyi buraya naklederek her 
noktai nazardan serpilmiş ve öyle zannolu-
nur ki, tahammül olunamıyacak derecede bir 
teşkilât vücuda getirmiştir. Bu şikâyetimi bu 
Meclisi Âlide hiçbir arkadaş yoktur ki, mün
feriden ve müctemian tekrar etmesin. Arka
daşlar acaba bunun sebebi nedir? Ben bu suali 
aylardan heri karşınızda bulunarak tamamiy
le bitaraf bir arkadaşınız olmak suretiyle 
şöyle bir mukabele ile karşıladım. «Biz tarzı 
mesaimizi tesbit etmediğimizden dolayı Mec
lisin muntazam cereyan etmekte olan müza-
keratı, mesaisi ani, nagehani bâzı tekliflerle 
altüst oluyor ve biz bununla gayrimuntazam 
surette iştigal ederken Hükümeti kontrol al-
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tında bulundurmaya âdeta vakit bulamıyoruz» 
Bu böyle olduğu gibi ve bu öyle olmasa bile 
her noktai nazardan düşüneceğimiz bir mese
le, vardır ki, biz buraya bu gayenin husulünü 
temin için toplanmışızdır. Şu halde Cenabı 
Hakkın inayetine istinadederek, dahilî ıslahat 
ile iştigal ederek zannımea arkadaşlar, gayeye 
doğrudan doğruya taallûk eden meseleleri ter
cih etmeliyiz. Bâzı meseleler ve teklifler var
dır ki, gayetle mühimdir. Fakat gayemize 
doğrudan doğruya değil, dolayısiyle temas 
etmektedir. Kendi tarafımdan misal getire
yim \ İki, üç teklifim vardır ki, belki bir se
neden beri encümenlerde uyumaktadır. Be
nim fikrimce, kanaatimce o teklifler gayet 
mühimdir. Fakat müstacel değildir. İşte arka
daşlar, teklifimin ruhu, esası budur. Ben on
lara son derece ehemmiyet vermiş olduğum 
halde Nizamnamei Dâhilinin 15 nci maddesi 
mucibince ruznameye alınmasını teklife ka
tiyen vicdanım kaani olmamıştır. Çünkü müs
tacel değildir. Halbuki zannımea bir noktai 
nazardan da müstaceldirler. Fakat gayeye 
doğrudan doğruya temas ve taallûk etmediği 
için bana vicdanım emretti ki, «senin o teklif
lerin varsın uyusunlar, ruznameye alınmasın
lar». 

Lâyiha Encümeninin esbabı mucibe olarak 
serd ettiği birkaç esaslı noktaya geliyorum. 
Ben bir kere diyorum ki, şimdiye kadar encü
menlerde bulunan lâyihalar alınsın, bunlar 
ikiye ayrılsın. «Müstacel», «Gayrimüstaeel» 
Dikkat buyurulsun İd, ehemmiyetli veya ehem
miyetsiz demiyorum, az ehemmiyetli, çok ehem
miyetli, diyorum. Zira arkadaşlar, teklifi kanu
ni vardır ki, pek az ehemmiyeti haizdir. Fakat 
gayetle müstaceldir. Binaenaleyh ruhu mese
leyi teşkil eden müstaceliyet ve ademimüsta-
celiyet meselesidir. Şu halde bu teklifi kanuni
ler ele alınarak ikiye taksim edilsin, müstacel, 
gayrimüstaeel.. Ve bu müstacellerin de hepisi-
nin derecei müstaceliyeti tâyin edilsin. Meselâ 
on lâyiha var. Bunun en müstaceli hangisi ise 
bu birinci numaraya konulsun. Badehu iki, üç, 
dört sıra numarasına konulsun. İkinci kısım 
geliyor ki, gayrimüstaeel kısımdır. Onların sıra 
numaraları da encümende vaz'edildikten sonra 
Divanı Riyaset ruznamesini bu sıra numarası
na göre tertibetsin. Lâyiha. Encümeni diyor k i ; 
gayrimüstaeel olanlar .Hilmi'nin teklifine göre 
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Divanı Riyasetle, Lâyiha Encümeninde kalsın, j 
Hayır!... Ben böyle bir teklifte bulunmadım. 
Dikkat olunmamış. Müstacelde, gayrimüstaccl-
de tanıamiyle Lâyilu Encümeninde, Divanı Ri-
yasıette ve teşkilini teklif ettiğim Tanzim En
cümeninde bulunacaktır. Meselâ efendim, ga
yetle mühim bir teklifi kanuniycmiz vardır. 
Nevahi Kanunu.. 

HASAN BASRİ B. (Kaıesi) - - Kim tatbik 
edecek"? 

HACI TAHİR Ef. (İsparta) — Meclis ona 
iki üç defa karar verdi yine müzakere edemi
yoruz. 

TUN AL r HİLMİ B. (Devamla.) — Efendim, 
bunun müzakeresinde iken Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretk ri karşımıza bir avans çı
karıyorlar bunun üzerine gayetle mühim olan 
bu lâyihai kanutıiyeyi müzakereye geçiyoruz. 
Nevahi. Kanununun müzakeresini tehir ediyo
ruz. Fakat iki milyon liralık yeni bir avans 
kanununu ele alıyoruz. Çünkü müstacel di r, çün
kü, biz şimdi müzakere etmezsek yarın işler du
racak diyor. Hakikaten öyl-e olduğu anlaşılıyor.' 
O kadar mühim olan Nevahi Kanunu hakika
ten bir tarafa bırakılarak diğer kanun intacedi-
liyor. (Tanzim Encümeni ne yapacak? sesleri) 
Tanzim Encümeni ne yapacak, buna da cevap 
vereyim. Tanzim. Encümeni arz ettiğim veçhile I 
bir buçuk iki seneden beri verilmiş ve verile- I 
cek olan kanunları daima müstaceliyet sırası- I 
na, numarasına koyacak ve teklifim, veçhile I 
Tanzim Encümeni öyle teşkil edileeekki her I 
encümenden iki âza intihaholunaeak. Bu âza I 
bu tanzim encümenini leşkil edecekler. Sebebi; 
maarifte bulunan arkadaşlar maarifte ihtisas 
«abibidirler, iktisatta bulunanlar cüzi külli iktisat 
ihtisasını haizdirler. Şu veçhile mümkün oldu
ğu kadar her şubei hükümete, her şubei idareye I 
ait ihtisas sahipleri bir araya gelirler. Binaen- I 
aleyh cüzi külli bir ihtisas neticesinde o lâyiha... I 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Geçen za
mana yazık. I 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. I 

REİS — İkmal etsin efendim. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim, 

gelelim Lâyiha Encümeninin diğer noktalarına. I 
Elde bulunan bir seneden beri verilmiş olan Le- I 
vayihi Kanuniyenin senei âtiyede ikmal edilerek | 
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şöyle yapılacağı ve böyle edileceği Lâyiha En
cümenince iddia ediliyor. Arkadaşlar, kendi ta
rafımdan bir misal gösterebilirim ki, benim en
cümenlerde uyumakta olan nevahi teşkilâtı hak
kındaki lâyihai kanııııiyem hâlâ uyumaktadır ve 
yine şunu iddia ederim ki, geçen sene Mart ni
hayetinde 1336 dan 1337 ye devredilmiş olan 
levayihi kanunivevi gösterir bir matbu Mr liste 
tevzi edilmiştir. Alınız arkadaşlar o listeyi (1337) 
senesinden ..beri kaç kanun elden çıkarılmıştır 
ve kaç kanun o matbu nüshada bulunmaktadır? 

Fakat dediğim gibi bir tanzim encümeni teşek
kül eder de o eldeki lâyihaların müstaceliyet de
recesini tâyin ederse bu Meclis daha müsmir ve* 
daha muntazam surette mesaisine devam eder ve 
bundan birçok güzel ve faideli neticeler çıkar. 
Binaenaleyh arkadaşlara teklif ediyorum; istir
ham ederim, dikkat ve itina ile rey verilsin. Bu 
encümen teşekkül ettiği takdirde birçok mühim 
lâyihalar müstacel olmaları itibariyle bir an ev
vel elden çıkacak ve bu Meclis memlekete daha 
büyük hizmette bulunacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Hilmi Beyefendi tekliflerini Lâyiha Encü
meninin reddettiğine tahayyül- etmişler. Lâyiha 
Encümeni de Hilmi Beyin teklifine mütehayyir 
kaldığı için bu mazbatayı bu şekilde yazdı, hat
tâ müsadei âlinizle bu teklifini aynen okursam 
encümenin hayretine Heyeti Al iyeniz de iştirak 
eder. Hilmi Beyefendi; «Her encümenden ikişer 
zat intihabedilmek suretiyle bir tanzim encüme
ni teşekkül etsin. Bu encümen Meclisi Âlinin 
encümenlerinde bulunan bütün levayihi alsın, 
tasnif etsin» diyor. «Müstacel, gayri müstacel» 
olanları ayırsın, yine aidolduğu encümene versin, 
şu müstaceldir, şu gayrimüstaceldir,... Şu halde 
Tanzim Encümeni esas encümenlerin fevkinde 
bir kudreti haiz oluyor ki, ona ihtar yapacak
tır. Meselâ, Dahiliye Encümeninin evrakı Tan
zim Encümeninden geri gelecek değil mi? Eğer 
çıkarmamak bence müstelzem ise yine çıkar
mam. Sonra bir fıkrasında gayrimüstacel olan
ların Lâyiha Encümeninde ve gerek Divanı Ri
yasetten hıfzını ben teklif etmedim. Bakınız 
efendim diyorlar ki ; Meclisi Âli mademki müs-
temirdir. raüstemir olan bu Meclisi Âlinin en
cümenleri kendilerinde mevcudolan bütün leva
yihi kendilerini istihlâf edecek olan encümen
lere devir ile mükelleftir. Müstacel olup olmı-
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yanlarını takdir edecek encümeni aididir. Bina- I 
enaleyh, encümen bu noktadan dolayı teklifi 
reddetmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, siz 
bu takriri imza ettiniz mi? İmzanız var mıdır 
o takrirde? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ben 
mazbatamı müdafaa ediyorum. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — İmza ettiği
niz halde kendi aleyhinize söylüyorsunuz. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, bu 
mesele esas itibariyle ruznamei müzakerat me
selesidir. Buna Meclis kendisi hâkimdir. Hilmi 
Beyefendinin teşkilini talep buyurdukları Tan
zim Encümeni de buna hâkim değildir. Kendi 
gayet güzel bir misal söylediler. Müstacel olan 
nevahi kanunu müzakere edilirken bir avans ka
nunu geliyor. Bu gelen hakikaten müstaceldir. 
Onu geri bıraktırıyor. Ve bu daima böyle ola
caktır. Kanun müzakere edilirken diğer bir 
müstacel iş daha gelecektir, öteki geri bırakı
lacaktır. 

TUVALİ HİLMİ B. (Bolu) — Fakat encü
menin kararı ile. I 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bence encü
menler ne kadar fazla olursa o kadar fazla za
man geçmesini istilzam eder. Sonra asıl bu Hil
mi Beyin hallini talebettiği meseleyi nizamna-
mei Dahilî halletmiştir. Encümenlerde bulunan 
Levayihi kanuniyenin ne dereceye kadar tacil 
edilmesi ve saire zaten Riyasetin vazifesidir. 
Zannederim ki, Nizamnameyi okuyanlar orada 
görecektir ki, encümenler her içtimadaki mü-
zakeratmın hulâsasını Riyasete bildirmeye mec
burdurlar ki, bir anda encümenlerde cereyan 
eden müzakerata vâkıf olunsun, mühimmini, 
eh emmini görsün, teklifler eline geldiği zaman 
ruznameyi ona göre tanzim ederek kararını 
Meclisten alsın. Binaenaleyh, bence Riyaset ta
rafından bu takibat yapılmıyor. Yani Divanı 
Riyaset tarafından eneümenlerdeki mesai takib-
edilmiyor. Binaenaleyh, Hilmi Bey böyle ayrıca 
fuzuli bir encümen intihabını talebedeceğine 
bir takrirle Riyaseti böyle bir vazifeye davet 
edecek bir teklif yapsın. Encümenin teklifi doğ
rudur, reddini teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 
'bir mesele arz edeceğim. (Müzakere kâfi, ses
leri), (Reye,sadaları) I 
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REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden

ler lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Meclisi 

Âli ruznamesine .hâkimdir, deniliyor. Halbuki 
bugüne kadar hiç de hâkim olmadı. Önümüze 
ne konursa onu yeriz. Niçin hakikatten ayrılı
yoruz? Hilmi Beyin buyurdukları, encümene 
giden evrak hakkmda değildir. Encümende mü
zakeresi bitmiş ve Heyeti Celilede ruznamei mü
zakereye ithali lâzmıgelen evrakın ehem m ini 
mühimmine tercih için verilmiş bir takrir ma
hiyetindedir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Reise 
bir suhulet. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Evet, 
Reise bir suhulet, yani Meclis ehemmi mühimme 
tercih etsin, diye.. Fakat yarınki müzakereden 
haberiniz varmı? Yarın fisebilillâh ne getirir
lerse onu yeriz, onun için efendiler, Hilmi Beyin 
şu teklifi nazarı dikkate alınmalıdır. Zannede
rim ki, bu fuzuli bir şey değildir, mühimdir ve 
lâzımdır. Bu encümen takdir edecektir, böylece 
ehemmi mühimme tercih olunacaktır, ondan 
sonra Meclise gelecektir. Divanı Riyasetin böy
le istibdat yapmaya hakkı yoktur. Encümende 
de isabet yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hilmi 
Beyin teklifi; «Tanzim Encümeni mevcut leva
yihi tetkik etsin, ehem ve mühimmi Meclisi 
Âliye sevk etsin» değildir. Aidolduğu encüme
ne geri versin ve desin ki ; (Müstaceldir, bunu 
çabuk çıkarın) teklif bu şekildedir. Ali Şükrü 
Bey de bir şey buyurdular. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Sırf Divanı 
Riyasete yardımdır, muavenettir. 

SALÂHADDİN R. (Mersin) — Efendim 
bendeniz Hilmi Beyefendinin teklifinin şümulü 
ve esası itibariyle kabulünde mütereddittim. Fa
kat bu suretle temas ettikleri nokta gayet mü
himdir ki, Hüseyin Avni Bey arkadaşımız söy
lemiştir. Bu Meclisi Âlinin ruznamesi alelade 
teşriî bir meclisin ruznamesi değildir ki, doğru
dan doğruya Riyasete bırakılsın. Biz mesaili 
devleti burada habbe, habbe takibeden bir Mec
lisi Âliyiz. Salâhiyeti icraiyemiz vardır. Şu hal
de Hükümetin muamelât ve münasebatmı göre
rek Meclisin işlerini ona tevfik ettirmek lâzım-
gelir. Bunu kim iddia eder. Kim yapıyor bu işi ? 
Bendeniz o fikirdeyim ki ; ya Meclisi Âlinin en
cümen reislerinden mürekkep veya mazbata mu-
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harrirlerinden ibaret bir encümeni rüesa bulun
malıdır ve Meclis ruznamesini o encümen yaz
malıdır. Böyle olursa muntazam bir surette Hü
kümetle beraber hemahenk bir surette Meclis 
müzakeresi yürür, gider. Yoksa her hangi bir 
zaman bir somun gibi Önüne Nahiye Kanunu atı
lır. Gevelesin, dursun bunu. Ruzname bu şekil
de olamaz. Meclis o halde kendi ruznamesine bu 
teklif ile hâkim demek oluyor. Bendeniz teklif 
ediyorum. Başka bir şekilde olmak üzere bu esas 
nazarı itibara alınmalıdır... Onun için bu lâyiha
yı tadil veya tebdil etmek üzere müzakereye de
vam edilmekligi bir takrirle bendeniz teklif ede
ceğim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Meselenin şek 
li değişiyor. Eğer Divanı Riyaset Arazifesini ifa 
etmiyor diye... (Gürültüler) ruznameye burası 
hâkimdir. (Gürültüler) müsaade buyurun, efen
dim. 

Encümenlerin neticei mesaisi, Divanı Riya
sette toplanır. Divanı Riyaset mesai neticesini 
heyete arz eder ve Meclisin hitanımda ruzname-
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yi Heyeti Aliyeye arz eder. Heyet, şunu şunu ku
yun der. Şekil budur. Fakat maatteessüf şimdi
ye kadar bunlar yapılmadı. Bu vazife Divanı 
Riyasete aidolduğu halde Divanı Riyaset yapmı
yor. Diye ikinci bir encümen teşkiline, bendeni
ze göre. lüzum yoktur. Bunları vazifeye davet 
edelim. Rica ederim yapsınlar (yapmıyorlar sa-
daları) 

REİS — Müsaade buyurun, ı*eye koyuyorum. 
CEMİL B. (Kütahya) — Müzakere edilecek 

mühim işler varken böyle şeylerle vakit geçir
mek doğru değildir. 

REİS — Efendim, bu Encümeni Tanzim na-
miyle bir encümen teşkiline dair bir tekliftir< 
Bunu Lâyiha Encümeni reddediyor. Binaen
aleyh encümenin ret hakkındaki mazbatasını 
reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim, badezzeval 
saat 1,5 ta içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Saat : 12,30 

REİS 

Ü Ç Ü N C Ü C E L S E 
Açılma saati : 2 sonra 

Birinci Reisvekili M tısa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Canik Mebusu Nafiz Beye mezuniyet 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, Canik Mebusu Nafiz Be
yin altı ay müddetle mezun addine dair'Divanı 
Riyaset kararı vardır, o okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Uzun müddetten beri duçar olduğu hastalık 

son zamanlarda vahini bir şekil almaya başla
mış olduğundan Avrupa sanatoryumlarından 
birinde tedavi edilmek ve tahsisatı tam olarak 
ita olunmak şartiyle altı ay müddetle mezun 
addine dair Canik Mebusu Nafiz Beyin sureti 
musaddakaları merbut takririyle melfufu tabip 
raporu Divanı Riyasetin 10 Şubat 1338 tarihli 

yirmi üçüncü içtima nida tezekkür olunmuş ve 
mezkâr tabip raporu mucibince Avrupa, sana
toryumlarından birinde tedavi edilmek ve bu 
müddete ait muhassasatı tamam olarak tesviye 
edilmek şartiyle mumaileyhin altı ay mezun ad-
di tensibedilmiş olmakla Heyeti Umum iyenin 
nazarı takdirine arz olunur efendim. 

i l M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Efendim, melfuf rapor da okuna
cak : 

Rapor sureti 
Canik Mebusu Nafiz Bejdin icra kılman mu

ayenesinde, röntgen irtisamatmda mevcut ve 
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her iki, nenin zirvesinde mütemerkiz kesafet
ler sebebiyle sahayı teneffüsü tazyik ettiği ve 
vaziyeti umunıiyesine mebni hastalığın devam 
ve temadisi nâkabilî tedavi bir şekil iktisabede-
eeği gibi yine röntgen ile vâki olan muayene
sinde midesi tevessü ederek sürrenin altına ka
dar sukut ettiği anlaşılmış ve mide usaresinin 
tahlilâtı neticesinde dahi suihazım ve tegaddiye 
müptelâ olduğu tebeyyün eylemiş olduğundan 
haya% ve sıhhatini kurtarmak için beş ay müd
detle Avrupa sanatoryumlarında tedavi edilmesi 
tahtı vüeupta görülmüş olmakla işbu rapor 
tanzim kılındı. 

Dr. Suad Dr. Tevfik Rüsdü 
(Muvafık, muvafık sadaları) 

MUSTAFA KEMÂL B. (Ertuğrul) — 
Nafiz bey zaten hastadır .(Divan kararı reye ses
leri) 

EMİli Pş. (Sivas — Müzakereye hacet 
yok, reye reye... 

IÎEÎS — Efendim Caııik Mebusu Nafiz Bey
in tam tahsisat: almak şartiyle ve altı «ay müddet
le mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kal-
dısın. Kabul edilmiştir. 

9. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasının, 
Kartpostallarla matbu mektup zarflürına birer 
kuruş zamla tahaşşüt edecek, tahsisatın Hima
yeietfal Cemiyetine itasına dair teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/450) 

RElS — Posta ve Telgraf ve Telefon müdü
riyeti Umumisince tabettirilen pullu zarf ve 
kartpostal füruhtunun Himayeietfal Cemiyeti 
menfaatine terkine dair bir kanun teklifi vardır, 
ona dair Lâyiha Encümeni mazbatası okunacak... 

Riyaseti Oeliley.1 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umu-
miyesinde matbu pullu bir hayli mektup zarfı 
kartletr ve kartpostal mevcuttur. Bunlar 
Posta İdaresince ahaliye üzerlerinde matbu pulun 
fiyatiyle satılmakta ve zarf ve kart kâğıdının 
esmanı aranmamaktadır. Filhakika hükümetin 
halka böyle bir tehsilât ibrazı haddizatında mü
nasip ise de eytamı şühedaya hiçbir muaveneti 
nakdiye ifa edilmezken binlerle liralık zarf ve 
kart (kâğıdının bedava sarfı caiz- görülememek ta
biîdir. Bu sebeple bu kâğıtların esmanınm Hi
mayeietfal Cemiyetine bir muavenet olmak üze-
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re pul esmaniyle birlikte istifasını teklif ve ber-
veçhi âti mevaddı kanuniyeyi arz eylerim. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesince üzerlerinde matbu 
pul olarak mevkii für.uhta vaz'olunan kartpos
tal ve mektup zarfı ve kartletrler, üzerlerinde
ki pul esmanmdan maada birer kuruş kıymeti 
maktua ile füruht olunur. 

MADDE 2. — Kâğıt esmanı olarak beher 
zarf ve karttan hâsıl olacak birer kuruş Hima
yeietfal Cemiyetine iane edilir. 

MADDE o. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meridir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Sivas Mebusu Bolu Mebusu 
Vâsıf - Dr. Fuad 
Bolu Üsküdar 

Tunalı Hilmi Neşet 
İzmir Karahisarı Sahib 

Yunus Nâdi Ali 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Posta ve Telgraf Müdüdiyeti Umumiyesince 
bu kere imal ve mevkii füruhta vaz'ettirilecek 
olan pullu mektup zarfı ve kart postalların üzer
lerindeki pul esmanmdan maada birer kuruş 
kıymeti maktua ile füruhtu ve beher zarf ve 
kartlardan kâğıt esmanı olarak alınacak bir ku
ruşun Himayeietfal Cemiyeti menfaatine terki 
lüzumuna dair Sivas Mebusu Vâsıf Beyin ve rü
fekasının lâyihai kanuniyeleri mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Esasen posta ücretlerinin lüzumundan ziya
de gali olması ve bu sebepten dolayı mektup 
ücretlerinin üç kuruş olduğu zamanki hâsılatla 
beş kuruşa iblâğ edildikten sonraki hâsılat ara
sında pek ziyade noksanii fark bulunduğu da 
resmen sabit olmuş bulunması hasabiyle posta 
ücretlerinin şu suretle bir kat daha tezyidi mu
vafık olamıyacağı ve Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umumiyesi muayyen bir ücreti beyiye mukabi
linde mezkûr zarf ve kartları Himayeietfal Ce
miyetleri marifetiyle füruht ettirdiği takdirde 
maksadı muavenetin mehmaemken temin edilmiş 
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olacağı cihetle teklifi mezkûr şayanı müzakere 
görülmiyerek reddedilmiştir. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip Âza 
Ertuğrul ' 

Necib 
Âza Âza 

Aza 

Âza 

Âza 

Âza 

Âza 

TüNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar 
evvelemirde maddi düşünelim. Kendimi bileli 
bii' kanaatim vardır ki, o da memlekette mev
cut tehlikelerin mı büyüğü memleketin boşluğu
dur. Bu memleketi eğer ben Türk, ben İslâm dol-
durmazsam, Allah korusun, başka unsurlar dol
duracaktır. 

Binaenaleyh evvelemirde neslin bol olması
nı temin etmek lâzımdır. (Salih Efendinin ka
nununa müracaat, seslen) Bu cihet Salih Efen
di kanununa aittir. Bir kere ocaklar kurulduk
tan sonra vücuda getireceğimiz zürriyetin ida-
mei hayatı meselesi, memleketin hayat mesele
sidir. İstikbal ve âtisi meselesidir. Bahusus Har
bi Umuminin iptidasından ve hattâ Balkan Har
binden beri devam eden felâketli günlerin neti
cesi olmak üzere memleket, şüheda evi âdiyle 
dolmuş bir haldedir. Yani ortada gördüğümüz 
erkeklerin çoğu küçük çocuklar*, oğlanlar... ve 
çoğu da benim, gibi ihtiyarlardır. Bu arada bir 
de analar vardır ki, bunlar da şehitlerin bırak
tığı emanetlerdir. Ve birtakım öksüzler de var. 
Onlar yine bir dereceye kadar daha az bed
bahttırlar. Çünkü hiç olmazsa anaları vardır. Fa
kat babaları gibi analarını da kaybetmiş kaç 
binlerce yetim var, acaba bu memlekette?... 

Lâyiha Encümeni bu hayati meseleye, nüfuzu 
'nazarla* bir kanaat husule getirdikten sonra bir 
karar vermiş bulunuyor. Posta pulları zaten pa
halı imiş. Varsın istediği kadar pahalı olsun, ben 
ona beş kuruş verirken altı kuruş vermeyi şeref 
bilirim, ve evlâdı şühedaya yardım edemezken bu 
sayede yardım da etmiş olurum. Faraza diyorum; 
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ben köylü, ayda yılda yazdığım bir mektuba 
kırk para fazla verirsem ve ben şehit ninesi, ök
süzler ninesi, ayda yılda yazdığım mektuba ayda 
bir kuruş ziyade verirsem ne ehemmiyeti olur? 
Bahusus muhabereyi, fazla yapanların kısmı aza 
mı zengin veya tüccar kısmıdır. Onlar bunu 
kemali mennü şükran ile kabul 'etsinler, onlar 
kemali mennü şükran ' ile kabul ederlerse Mec
lis de bu teklifi kemali mennü şükran ile kabui 
(derler. (Bravo sedaları). 

DOKTOR FUAl) B. (Bolu) — İttendiler 
malûmu âlileridir ki Posta ve Telgraf Müdüri
yeti Umumiyosi pullu zarflar ve kartlar yap
tırmıştır. Ve""bu yaptırdığı kart ve zarfların 
esmanı olarak milletten bir şey istediği de yok. 
Biz bu ciheti düşündük ve bu hususa dair Va
sıf Beyle beraber evvelce Maliye Vekili Hasmı 
Beyle görüşerek fikir ve mütalâalarını alarak 
Heyeti Vekileye müracaat etmiştik... Heyeti Ve
kile bunun bir kanun şeklinde çıkmasını len-
sibetti. Bu bizim salâhiyetimiz dâhilinde değil
dir, bir teklifi kanuni yapın dediler. Biz de 
teklifi kanuniyi ya.ptvk efendim. Bizim istedi
ğimiz, Posta Müdüriyeti Umumiyesi zarf ve kart
postallar tabı için masraf yapmıştır. Ve bunları 
meccanen tevzi etmek mecburiyetinde, değildir. 

Biz diyoruz ki mektup gönderecek kimse ha
riçten kırk para vererek bir zarf alıyor. Bu 
zarfı hariçten alacağına hükümet sarf ettiği zarf 
bedelini, bize, Himayei fötfale versin, on para, 
yirmi para her ne ise aradaki zarf farkı bize 
aidolsun. Para meselesi, bu teklif bilâhara Ka-
vanin ve Muvazenei Maliye encümenlerine gider 
ve tesviye edilir... 

Bizim namusumuza, şefkatimize tevdi edilen 
evlâdı şüheda için bir zarf başına on para, yir
mi para bir fark alırsak hiç kimse bunu esir
gemez... Bu suretle evlâdı şüheda da müreffeh 
ve mesudolıır.... 

Onun için rica ediyorum, bu teklifi kaimi edi
niz (Muvafık sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey Üncüm en namına söylcmiyeliın mi"? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bunun 
aleyhinde- söz dinlemeyiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad.) — Efen
dim evlâdı şühedanın terfihini ve teinini ihti
yacını arzu etmiyen hiçbir kimse, hiçbir vicdan 
tasavvur edilmez. Yalnız mektuplar şimdiye ka
dar beş kuruş mukabilinde sevk edilirken bu 
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defa Posta Müdüriyeti Umumiyesi pullu zarf
lar çıkarmış ve Himayei Etfale demiş ki; bunları 
size teslim edelim, altı kuruşa satın, beş kuruşu 
pul parasını bize verin; ve kırk para fark size 
kalsın... Tabiî mesele para işi olduğu için Hi
mayei Etfal doğrudan doğruya kabule cesaret 
edemezdi. Bunu bir kanun şeklinde Meclisi 
Âliye arz etmişler. Diyorlar ki : Alınacak olar. 
kırk para fa-rk evlâdı şühedeya sarf edilecektir. 
Evet erbabı servet bu parayı verebilir. Fakat 
mâlûmuâliniz telgraf ücreti ve posta ücreti te-
zayüdedinee hasılatı umumiyesi de zannederim 
daha ziyade tenezzül eder. O zaman, halk kırk 
paralık kâğıt alır ve dört tane zarf yapar ve İm- t 
mı bu suretle istimal eder. Fukara var ki, kendi
si için kâğıt almaya da mecbur olmuyor. 

HAKKI B. (Van) — Diğer zarf ve kâğıtlar 
inhisara alınmış değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Encü
men diyor ki, mademki, Posta ve Telgraf İdaresi 
Himayeietfale bir muavenet icra etmek istiyor, 
bu zarfları yüzde beş veyahut yüzde sekiz aidat 
ile Himayeietfale terk etsin, Hnnayeietfal satsın 
ve aidatını evlâdı şühedaya hasretsin. 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendim mesele ba
sittir. Görüyorum ki, Meclisi Âli meseleyi tama-
miyle kabul etmiş bir şekildedir. Esasen bir ar
kadaşımızın dediği gibi, -diğer zarflar ve kâğıt
lar tahtı inhisara alınmış değildir. Her şey ser
besttir; bundaki maksat da, pullu zarf ve kart 
ile muhabere yapan bizim köylümüz değildir, 
bana gösterebilir inisiniz ki, şimdiye kadar bir 
köylü pullu zarf alıp da mektup yazmış.. Bun
larla muhabere, bizim gibiler beyninde cereyan 
edecek bir şeydir. Sonra bu beş para, on para, 
verilecek fazla paralar ne ise, onlar; aziz Tür
kiye'nin şan ve şerefi ve hayatı istiklâli uğruna 
kan döken ve şehidolan zavallı biçarelerin ev
lâdına aittir. Eğer farkı fiyat meselesinde tered-
düdedilirse Muvazenei Maliye Encümeni para
sını tetkik eder ve bir fiyat tesbit eyler. (Mu
vazeneye taallûk eden cihetleri yoktur sadaları) 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Efendim zanne
derim ki, mesele yanlış anlaşılıyor; mektup yine 
beş kuruştur. Ve herkes mektubunu, beş kuruş
luk pul yapıştırarak gönderecektir. Yalnız pulu 
üzerinde olan, matbu zarflar vardır ki, onları 
altı kuruşa alacak ve zaten hariçten zarf alınsa, 
bakkaldan zarf alınsa altmış paradır; pul ücreti 
de beş kuruştur, bu daha kârlı.. Sonra herkes 
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pullu zarf almaya mecbur değildir. Ve bunda 
mucibi tereddüt bir cihet de yoktur. (Müzakere 
kâfi sadaları) 

REÎS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsınlar. Müzakere kâfi görülmüş
tür. 

Efendim Lâyiha Encümeninin mazbatası - ki, 
kredi mutazammmdır - onu reye koyuyorum. 
Lâyiha Encümeninin mazbatasını kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. Mazbata reddedilmiştir. 
Teklifi Muvazenei Maliye Encümenine gönderi
yoruz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Encümene 
gitmesine lüzum yoktur. Beyefendi. (Hacet yok
tur sadaları) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu ka
nun varidat ve nıasarifatı devlete taallûk etme
diğinden, Muvazenei Maliye ve Kavanini Mali
ye encümenlerine gitmesine lüzum yoktur. Han
gi sahibi vicdan bulunur ki, şühedanın evlâdı 
uğruna para vermesin. 

FEYZİ Ef. (Malatya.) — Her halde kanun 
aynen kabul edilmelidir. Vzııııboylu müzakere
ye hacet yoktur. 

REÎS — Efendim bir teklif* var; kanun tez
yit veya tenkisi varidata tallûk etmediğinden 
encümene gitmesine lüzum yoktur. Şimdi ruz-
nameye alınarak müzakere edilsin, deniliyor'. 
(Kabul sesleri) Bu teklifi kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar. Teklif kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mıdır? (Yok sesleri) o halde heyeti 
umumiyesini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
Heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

SALÂH ADDİN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurursanız bir şey arz edeceğim. Himayeietfal 
Cemiyetine muavenete taraftar olmıyan kimse 
yoktur. Binaenaleyh esas itibariyle Posta. İdare
sinin revaca çıkaracağı zarf ve kartları Himayei
etfal Cemiyeti vasi t asiyi e mevkii fü ruhta çıkar
ması ve cemiyetin de muayyen bir fiyat zammet
mesi esası kabul edilmiştir. Binaenaleyh böyle 
bir kanuna bendenizce lüzum yoktur. Bir karar
la mezuniyet verilirse kâfidir. (Doğru sesleri) 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Biz de bu mezuniye
ti istiyoruz. 

SALÂHADDİNB. (Mersin) — Himayeietfal 
devletin resmî değil, fakat doğrudan doğıııya 
bir cemiyeti hayriyesidir. Binaenaleyh böyle bir 
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kanunla meseleyi takyide lüzum yoktur. Cemi
yetin muayyen bir fiyat zammını Meclis kabul 
etmiştir. Kanun olamaz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — 100 bin liralık 
tabettirilen pullardan 8 bin liralığı kartpos
tal ve zarf üzerine yapıştırılmış bir haldedir. 
Bunlar doğrudan doğruya ve kırk para fark 
ile satılmak üzere Himayeietfal Cemiyetine 
tahsis edilirse bu adamlar da alacakları pa
rayı memleketin fukarayı etfalı için sarf eder
ler. Postanelerde pullu zarflar altı kuruşa 
satılsın ve kırk parası ezgayrimasraf ve 
doğrudan doğruya Himayeietfal Cemiyetine 
devredilsin. Yok Himayeietfal Cemiyeti bun
ları kendi satmak isterse o farkı da memur
larına verir ve sonra fukaranın eline on para 
gegmez. 

Dr. FUAD B. (Bolu) —- Salih Efendinin 
teklifi muvafıktır ve biz de böyle düşünüyo
ruz. Zaten Posta Müdiriyetinde ne kadar 
zarf ve ne*kadar kartpostal olduğu tesbit edil
miştir; bu muayyendir. Binaenaleyh gişeden 
satılacak zarflardan kırk para ve kartpostal
lardan yirmi para alınacak. .Kazla para, bize 
devrolunacaktır. 

Sonra. Selâlıaddin Beyefendi bir şey bu
yurdular. Esasen cemiyetimiz bir cemiyeti 
hayliyedir. Ve nizamnamemizde Hükümetin her 
vakit ve her zaman muamelâtımızı kontrol 
hakkı vardır. Her gün gelir, umuru maliyesini 
teftiş edebilirler, kaydolan arkadaşlarımızın da 
teftiş hakkı vardır, Hükümetin de.. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) -
Kanun bir mecburiyeti katiye tahtında tan
zim edilir. Halbuki bunda öyle bir mec
buriyet yok; Yalnız Meclisi Âli bir haleti 
ruhiye gösteriyor ki, kırk para fark Ilimayei-
etfale verilsin. 

REİS — Bu mesele hakkında bir maddei 
kanuniyeye hacet olmadığını teklif ediyorlar. 

SALÂHADDİN B. (Mersin)- — Lvet, yal
nız tasvip lâzımdır. 

REİS — Böyle bir teklif yar. Fakat... 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - - Reis Bey 

bu hususta iki kelimem var. 13u meselede bir 
mecburiyeti kanuniye vardır. Zira pulun beş 
kuruşa satılması kanunen takarrür etmiştir. 
Binaenaleyh beş kuruşluk pul 6 kuruşa satı
lıp kırk para farkın Himayeietfaje terki an
cak kanun i'le olur efendim. 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bu 

Meclis meselesi değil, rica ederim. 
REİS — Efendim birinci maddeyi okutuyo

ruz. 

MADDE 1. — Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesince üzerlerinde matbu 
pul olarak mevkii fııruhta vaz'olunan kartpos
tal ve mektup zarfı ve letrler, üzerlerindeki 
pul. esmanından maada birer kuruş kıymeti inak
tım ile furuht olunur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Şimdi 
efendim, Posta ve Telgraf Müdüriyeti (Jmumi-
yesinin yaptırdığı zarfların fiyatı beş kuruştur. 
Yalnız pulsuz bir zarf olsaydı acaba fark olur 
muydu? 

Dr. I<TTAD B. (Bolu) — Fark yoktur. 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Olmama

sına nazaran, bu bapta bir kanuna da lüzum 
yoktur. Bu iane tarzında bir şeydir. Yalnız 
zarfların miktarı malûm olmak lâzımdır. Bunu 
kim tesbit edecek? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Acaba 
zarflar için postane bir masraf yapmış mıdır? 
Yaptı ise masrafı neredem çıkıyor? Bunu Maliye 
Vekili söylesin. Elbette malûmatı vardır? 

REİS —• Efendim, maddeyi okuduk. Tadil 
teklifi de yoktur. Binaenaleyh.... 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Müsaade buyurun efendim. Elde mevcut Posta 
Nizamnamesi mucibince başka memleketlerin he
men hiçbirinde emsali olmıyan meccanen posta
dan zarf tevdii usulü bizde vardır. 

CELAL- NURİ B. (Gelibolu) — Birçok yer
lerde vardır. 

MALİYE VKKİLÎ HASAN B. (Devamla) 
-- Bir, iki memlekete münhasırdır ve Oskan 

Efendinin icadıdır. 
CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Ondan çok 

evveldir. 
HASAN B. (Devamla) — Hayır efendim, Os

kan Efendinin yaptığı bir şeydir. Posta idare
lerinde üzerinde pulu mevcut damgalı zarflar 
vardır. Mektup yazmak istiyen bir adama yal
nız pul parası mukabilinde posta idaresi onlar
dan veril'. Ayrıca zarf parası almaz. Suhulet 
olmak üzere verir. Bunun icadından maksat, 
erbabı muhabereye suhulet göstermek ve posta 
varidatını tezyidetmek için pul satmaya çalış
maktır. Bunu Himayeietfale bırakmak hazinei 
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devlete fedakârlık yüklemek değildir. Biz yine 
her mektup için ilsakı lâzımgelen pul parasını 
alacağız. Yalnız o kâğıdın, o zarfın bir masrafı 
var ki, posta bunun için - Nizamname mucibince -
esasen para talebedemez. 

Dr. F[JAD B. (Bolu) — Biz de bunu isti
yoruz. 

MALİYE VEKİLİ (HASAN B. (Devaımla; — 
Bu, meccanen ona ibuna verileceğine ve herke* 
bakkaldan 40 - 60 paraya âdi -zarf alıp 've »o me'k-
tuibu postaneye getirip üzerine beş kuruşluk 
pul ilsaik ettireceğine, bu zarfilarm Himayei' Et-
fale verilip 30 - 40 paraya -satıp asfhaıbı ımuha-
ıberenin alması dalha doğrudur. Postahame ih
tiyari olmak üzere, .bu zarfları isterse yapar. İs-

i 
teme yapmaz. -Böyle yapmaya postanın mecbu- i 
riyeti nizamiyesi de yoktur. Her müracaat ede- j 
ne yani «.Bana meccanen zarf ver» diyene zari' 1 
vermeye - Nizamname mucibince - mecbur de- i 
ğildir. İsteme verir, isterse vermez. Yalnuz tabı 
ve imal edilmiş ekle - postada - bir miktar zarf 
vardır. Meccanen verilmek için. Bu elde mev
cut zarf ve kartpostalları Himayei Etfal, «Mec- | 
canen ona 'buna vereceğinize -bize verin» diye 
postahaneye müracaat ediyor, «Himayei Etfal 
'her veçhile muhtacı muavenettir. Himayei Et
fal in (beslemeye mecbur olduğu şüheda evlâdına 
yardım etmek herkesin vazifesidir. Bu zarflarla 
kartpostalları tensibederseniz ibiz satalım ve mu- j 
kabilinde 20 - 40 para alalım. Himayei Etfalin 
i'htiyacatını da bununla itelhvin edelim» dediler-. 
Mesele bundan ibarettir. Hazinenin bunda hiçbir 
kaydı ve alâkalı yoktur. Esasen Posta ve Telgraf ; 
İdaresi <bu zarflar için para istiyenıez. Zarfları | 
»halka imecc-anen vermeye de mecbur 'değildir. »Bi- | 
naenaleyh maliyeye, hazineye 'hiçbir taallûlku i 
yoktur. İlendeniz esas itibariyle Imııa mümanaat I 
edecek 'bir şey sönmüyorum. ] 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kontrol
suz Ibir şey oluyor. Bu nasıl ıdlur"? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN 'B. (Devamla) - - | 
Kaç pai'aya. sattığım mı (kontrol etmelk istiyor- I 
sunuz? i 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hayır, j 
Posta İdaresi pul yerine onu sürer. ' 

! 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — | 

Müsaade »buyurunuz efendimi. Zarfın 'adedinin i 
her nir tanesi için 'kaç para alacağı tâyin edil- j 
dikten sonra posta idareterinee (tevzi edilecek ' 
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zarfların adedi malumdur, (layrinıu-ayyeıı de
ğildir, nu malûm olduğuna nazaran Himayei 

, Etfal (kasasına kaç para gireceği de bu pullanıl 
'muayyen miktarından, muayyen es-mamndaıı, be
delinden bil'hesap »bulun a'bilir ve -anlaşılır, teftiş 
de edilebilir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Beyefendinin iza
hat nidan anladık ki, ibu meöburi değil. Ve Ha
zineye taallûku yoktur. Madem ki üıöyledir /bu
nun için ne *k anını tedvinine ihtiyaç ve ne de 
bir karar istihsaline veya bir mezuniyet almaya 
lüzum vardır. Binaenaleyh ıbîze hiç taallûku 
yoktur. (Evet, evet tamam sesleri) 

Dr. FUAD B. (ıBolu) — Meclisi Âlice mu
vafakat edildiği zapta geçmelidir, efendim. 

YAHYA (lALÎB B. (Kırçettıir) — Yalnız 
efendim, benini 'gördüğüm ıbir şey varsa esas 
kayboluyor. Posta İdaresi ibu zarfların imal ve 
tab'ı için para vermiş -nıi? - Ama para ile verir
miş, iiüiıa meccanen... o »başka - ayrıca zarfın kâ
ğıdı için yalnız para venmiş midir? Eğer ver
miş ise ne mecburiyeti vardır, iböyle meccanen 
zarf dağıtmaya; ibu haizi ehemmiyet ıbir mese
ledir. Posta. İdaresinde mevcut zarflar (bittikten 
sonra tekrar taıbı ve imal edileeeik mi? Edile
cekse 'bunun masrafını yine Posta İdaresi mi 
verecek? Ydksa cemiyet m i l . 'Bu da anlaşılmalı 
ve 'bu mesele tamamen tavazzuh etim elidir. 

REİS — Efendim, ıba-şlka. söz alan •yo'k. Muh
telif mealde iki teklif vardır. Birisi karar şek
linde tasdika iktiran etmesi. ikinciısi... 

NEOİB B. OEıtnğrul) — Kartlar var beyim, 
o mecburi değildir. Onun için 'kanuna lüzum 
vardır. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Kart meselesi 
böyle değildir. Kartı her halde postahaneye ver
mek. mecburiyetindedir. Onun için '•kanun lâzım
dır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Posta/hanenin meceanen zarf ve kart tevziine 
mecburiyeti yoiktur. 

REİS — Şimdi efendim, diğer Ibir teklif de 
meselenin bit tasvip makamı aidine -gönderilmesi 
ve (kanun veya kararın ittihazına (hacet olmadığı 
şeklindedir. (Hay hay sesleri) 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Yalnız bir şeyin 
ilâvesini rica edeceğim. Daha fazla fiyata çık
ması da vâridihatır olacağı için fazla fiyatla sa-
t ılım asma cevaz verilmemek şartiyle... 
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SÜLEYMAN SIRRI <B. (Yoagıa'd) — M'ev<mt 

sarf ediMiM/en sonra, imal <ve istifhlâJki devanı 
e'deceik midir? Bu tavazzuh etmeli. 

BEİS — Mevcut sarf edilinceye 'kartar... 
Dr. FUAD B. (Bolu) — Şüphesiz efendim. 

O vakte kadar muteber olmak şartiyle... Eğer bi-
lâhara masrafını cemiyet vermek şartiyle muva
fakat talebi Meclisi Âlice husule gelirse bu mas
rafı da cemiyet yapabilir. Fakat şimdiki halde 
bu zarf ve. kartpostallar muayyendir. Kararın faz
lasına şümulü yoktur. Sonra aynı mevzuda bir 
şey daha rica edeceğim. Cemiyet sermayesini te
darik ettikten sonra kâğıdı imaJiye masrafını ce
miyet verebilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Esasen, 
para verilmiyormuş, bunu her sene yapıyorlar
mış. Cemiyet neden para sarf etsin? Cemiyet şim
diye kadar Posta İdaresinden nasıl alıyorsa şim
diden sonra da böyle alırlar ve öyle sarf ve istih
lâk ederler. 

EEİS — (Mevcut kartpostallarla zarfların 
muayyen bir ücretle satılarak farkının Himayei-
etfâl. Cemiyetine terkini) kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. Posta ve tel
graf Müdüriyeti Umumiyesine tebliğ ederiz. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Teşekkür ederim, Hi-
mayeietfâl Cemiyeti namına.... 

3. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyle rü-
fekâsmın, zürraın Harbi Umumi içindeki senele
re ait aşarı ayniye zimmetlerinin tecili hakkında 
takriri 

REİS — Efendim Kırşehir Mebusu Yahya Ga
lib Beyin aşar zimmetlerine mütaallik bir teklifi 
var. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Harbi Umûmi içindeki senelere ait aşarı ayni

ye bakayasının aynen tesviyesi kabil olamaması do-
layısiyle aidolduğu seneler rayicine göre tahsil 
edilmesi İstanbul Hükümetince taşra memurini 
maliyesine tebliğ edilmişti. Ahalii kuranın duçar 
oldukları perişaniyet, zimmetlerini tesviyeye im
kân bırakmadığından, nakden dahi tahsili kaabil 
olamamış idi. Bu defa bakayanın tahsiline germi-
yet verildiği ve hattâ işbu zimematın tahsili için 
ellerindeki emval ve çift hayvanatı da haezedildi-
ğinden dairei intihabiyemize şikâyet ve Meclisi 
Celilinizden istitaf edilmektedir. Matlubatı Hazi
nenin tahsiline teşebbüs edilmesine bir şey deni-
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lemez ise de Hükümetin beher kilesini iaşe için 
ahaliden altmış kuruşa mubayaa ettiği zehair es-
manmın zurradan üç yüz kuruş üzerinden tahsil 

'edilmesi adalet ile kabili tevfik değildir. 
Hükümeti milliyenin teşekkülünde kavaram 

m'evcudenin meriyeti ahkâmı cari olmasına Mec
lisi Âlinizce karar verilmiş ise de İstanbul Hü
kümetinin akıl ve mantık hilâfmdaki her bir 
emrinin icrasına teşebbüs edilerjek, ızrarı ahali 
cihetine gidilmesinin muvafık olmadığı Maliye 
Vekâletine bildirilmiş ise de, evamiri mevcude 
hilâfına hareket tedemiyeceğini beyan buyurmuş
lardır. 

Şu halde zurraın vaziyeti, hazırası ve ihtiya-
catı şedidesi nazarı dikkate almmıyarak, her 
türlü cebir ve zor ile yalnız menafii maliyenin 
teminine hasra faaliyet edilmesi ve hukuku 
ahalinin hariç »ezhesap tutulması halk hüküme
tiyle kabili tevfik olmadığı itikatmdayız. Bina
enaleyh zehairi ayniyeden zimmeti olanların 
zimmetleri, ya aynen veyahut halihazır rayici
ne göre tahsil edilerek ve ellerinde hububat bu
lunmayan ve tesviyei deyne imkân bulamıyan 
fukarayı zurraın borçlarının da vakti hasada 
talik suretiyle izharı adalet edilmesi hususunun 
Maliye Vekâletine emir ve tebliğ buyurulnıası-
m arz ve teklif eyleriz. 

13 Şubat 1338 
Kırşehir Mebusu Merisin Mebusu 

Yahya Galib Cevdet 
Meı*sin Mebusu 

Sadık 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) - Arzu bu
yuruyorsanız izah edeyim. (Muvafık, sadaları) 
(Hacet yok, sesleri) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim., takririn müeddası varittir. Aneaik me
sele, mahiyet itibariyle hukuku hazinenin bir 
kısmının terki mahiyetini ihtiva etmek cihetiy-
le, Heyeti Celilenizin kararma mütevakkıftır. 
1333 - 1334 senelerinde tavizden verilen hububa
tın tabiî Hükümete mal olduğu fiyatı başkadır. 
Bugünkü alacağımız hububatın fiyatı da baş
kadır. Arayerdeki farkı fiyat Hazine aleyhine 
ve hiç şüphe yok ki, muhtacı muavenet olan 
fukarayı zurraın lehinedir. Bu fedakârlığın ya
pılmamasını talebedeoek değilim,. Onun kanuna 
veya bir karara mütevakkıf olduğunu arz et
mek isterim. Binaenaleyh, "bu herkes için midir? 
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Yoksa, fukarayı halka münhasır olarak mı tek
lif ediliyor? Umumi olmak doğru değildir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Sizce ka
naat hâsıl olmadı, arz edeceğim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Fukara için yapılmalıdır. Ama bir maddei 
kanuniye ister. Aynen dahi istirdadedilebilir. 
Nakden de. Fakat her halde bir maddei kanu-
niyeye lüzum olduğunu arz etmek isterim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
malûmuâlileridir ki, seferberlikte, Harbi Umu
mide zahairi üşriye - ihtiyacımızı daha ziyade 
temine kâfidir, mütalâasiyle - «Aynen alınsın» 
emri verildi. Açarın daima mültezim yediyle 
tahsil ve cibayet edilmesi dolay isiyle Hüküme
tin; bir karye ahalisinden herkesin ne miktar 
zahire verdiğine dair elinde bir defter mevcur 
değildir. Bu zahire aynen nasıl alınsın? Bunun 
için iki suret münasip görüldü. BM tahmin, di
ğeri teslis suretiyledir. Tahmin suretiyle: Mev
cut olan zahairin bulunduğu yere gidilir, ne ka
dar kile zahire husule geleceği tahmin edilir ve 
bu miktar tâyin ve tesbit edildikten sonra aşarı 
tahakkuk ettirilir. 

Teslis suretine gelince : Bir köyün üç senelik 
üşrü, bunun kuruşu meydana çıkacak bir kile buğ
day rayici hazır ile kaç kuruş ediyorsa ona göre 
kaç kile buğday kile arpa getirecek, bu tahmin 
edilecek. Fakat bu paraları hangi adam Aerecek-
tir? Bir köyün heyeti umumiyesine zimmet kay
dedilecek bu zimmet defteri köyün heyeti umumi
yesine tebliğ edildiği zaman bunu hangisi vere
cek? Köyün içinde haizi nüfuz olanlar kendile
rine az yazacak ve fukarayı zürraa fazla fazla 
tahakkuk ettirecek, İşte bu hususta bu muamele 
yapılmıştır. Hükümet; kabili tahsil olan kısmını 
sopa vuraraktan, tecziye ederekten, cebrederek-
ten, kadınları sürerekten tahsil etmiştir. Bakayaya 
gelince; bunun ekserisi fakir ve fukaraya aittir. 
Zürram elindeki zahire alındıktan sonra, bir o 
kadar da borcu çıkıyor, bunu açıklığiyle görüyo
ruz. Bunu tabiî aynen veremiyor. Bakayada kalan 
kısmı için Hükümet dedi ki, mademki aynen mev
cut değildir, bunu nakden versin. Nasıl nakden 
versin? Seferberlikteki fiyat kaç kuruştan ise o 
fiyat üzerinden versin, diyor. Bunun esası zaten 
bir kanuna müstenit değildir. Aşar esasen bir 
nizamnamedir. Bu nizamname mucibince idareten 
de yapılabilir, ihaleten de yapılabilir, tahminen 
de yapılabilir. Bunun üzerine tahmin veya teslis 
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olarak yapılmış. Esaslı bir kanuna müstenit değil. 
Fakat, tahakkuk eden kısım aynendir. Meselâ Ah-
medoğlu Mehmed'e beş kile arpa, üç kile buğday, 
üç kile mısır tahakkuk ettirilmiş. Şimdi bunun 
aynen tahsili imkânı bulunamaması dolayısiyle 
nakden tahsili için ne vakit emir veriliyor? Ta bi
zim Maliye Vekilinin müflüsleştiği zaman o vakit 
bir emir veriyor, diyor ki; «Mademki o vaktin 
rayici üzerine nakde tahvil edilmiştir, bunu tah
sil ediniz.» Sonra şayet zürra tahakkuk eden ayni
yatı veya ayniyattan tahakkuk eden nakdiyatı ve-
remiyecek olursa «Tahsili Emval Kanunu muci
bince tahsil edilsin» diye emir verecek. O halde 
Hükümet ne yapacak? Zürraa gelecek, diyecek ki, 
şu kadar kuruş ver, yok ki, veremiyor. Bunun üze
rine tarlasını satacak, ineğini satacak, eşyasını sa
tacak, hayvanını satacak. Alacak. Rica ederim, 
adaleti celilenize müracaat ederim. 

Bugün köylünün elinde satılacak bir eşya kal
mış mıdır ki, ta üç dört senelik matlubatı emîri-
ye için elindeki eınvaM satılsın, elindeki ziraat 
hayvanatı satılsın da köylü bütün bütün mahvol-
sun. Bu mümkün değildir, esasen adalete sığ
maz onun için diyorum ki; bunu iki kısma tef
rik edelim. Bir kısmı cidden malı mevcut iken 
vermemiş, onlardan aynen alınsın veyahut aynen 
veremezse halihazırdaki rayici ne ise o rayiç üze
rinden alınsın. Onu da veremiyor bu da vakti 
hasada bırakılsın. O zaman aynen alınsın. Bu 
â'dilâne bir tekliftir ve Ikamma da iüzum yoktur. 
Maliye Vekili Beyefendinin dediği gibi her şeyde 
bir kanun olursa kırk senede ebediyen bu millet 
felah göremez. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Kanun lâzım. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Kanun ne 
olacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim Yahya Gralib Beyle aramızda ihtilâf 
yok. Fukarayı halk tazyik edilsin diyenlerden 
de değilim. Yalnız bendeniz bir kanuna ihtiyaç 
okluğu itikadındayım. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hayır efen
dim... 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Aşar Nizamnamesi ilânı hürriyetten evvel ya
pılmış olmak itibariyle diğer kavaninimizden 
- kudret noktai nazarından - hiçbir farkı yok
tur. Aşar Nizamnamesi, Aşar Kanunudur. Yine 
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Heyeti Celilenizin kabul ettiği esasat mucibince ; 

bir kanundur. Şimdi efendim bendenizee farkı i 
fi a.ti seferberlikte gala itibariyle hesabedeeek :> 
olursak kıymet yüksek oluyor. | 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) ~ İstanbul'- | 
un her emrini bir kanun mahiyetinde mi bile- ] 
ceğiz? Veyahut her emrini bir kanuna mı rapt- j 
edeceğiz ? i 

LÜTFt B. (Malataya) — Aynen verilen bir j 
şeyin aynen alınması lâzım. j 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) - | 
Müsaade ediniz efendi. Bendeniz sizden, beş sene j 
evvel bir kile arpa alsam beş sene sonra, okkası j 
beş kuruş iken bir kuruşa indiği zaman aynen j 
o bir kilo zahireyi veyahut yimi para üzerin
den bedelini versem kabul buyura bilir misiniz'? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hazine tüc
car mıdır? Beyefendi! Hazine tüccar ise eledi
ğiniz doğru. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bendeniz yapılmasın demiyorum. Yalnız bir 
maddei kanuniyeye muhtaç olduğunu arz edi
yorum. Bir kanuna hacet yok, bir kararla yapa
lım derseniz amenna ve saddakna. Fakat her 
halde zemini kanun zeminidir, kanım lâzımdır. 

İ S M A İ L Ş Ü K R Ü Uf. (Karahisar ı Sa
hih) — Efendim! Mesele; Hazine ile ahali te
kevvün etmiş bir hukuk meselesidir. Binaenaleyh 
bunu fıkhen halletmek lâzımdır. Şimdi aynen 
mi tahsil etmelidir? Nakid olarak mı tahsil edil
melidir? (Aynen sesleri) Tahakkuk eden deyni 
ne gün tahsil edilmek lazımsa; tahsil edildiği 
gün ya aynen alınması lâzımdır veyahut bede
lini vermek lâzımdır. Bunun için kanun vaz'uu 
lüzum yoktur. Kanunu fıkıh bununla alâka
dardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim kanunu fıkıhle meselemizi halletmeye 
çalışmıyalım. Muamelâtı maliye fıkıh ile dön
mez. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendiler! Meclisin 
yeni teşekkülünden ya bir ay, ya bir buçuk av 
veyahut iki ay sonra idi. Elviye ve Aİlâyah 
muhtelif eden bu tarzda bâzı şikâyetnameler gel
di. O vakit Maliye Vekili Hakkı Behic Beye
fendi idi taşradan gelen temenni telgraflarında 
deniyordu ki : «Bize Harbi Umumi zamanında 
buğdayın kilesi 900, arpamn kilesi 300 kuruş 
iken bedeli mukabilinde tavizen zahire verildi. 
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Lâkin Harbi Umumi dolayısiyle, biz bunu ödi-
yemedik. Şimdi ise eski bedel üzerinden bizden 
isteniliyor. Biz bundan mağdur olacağız diyor
lardı; bunu Hakkı Behic Bey hodbehod tervic-
etmiş idi. Yani Meclisten, Muvazenei Maliye 
Encümeninin mütalâasın1 almadan ve Meclisten 
geçmeden tervieetmiş idi. O vakit Muvazenei 
Maliye Encümeni Reisi Çorum Mebusu Ferid 
Beyefendi idi. Merhum Çorum Mebusu Fuad 
Bey de vardı. Nihayet Muvazenei Maliye Encü
meninden geçti. Ve Hazinenin çok mutazarrır 
olacağını nazarı itibara alarak, reddedildi. Ma
mafih, yine Heyeti öelileniz eğer halkın bugün
kü ihtiyacım nazarı dikkate alırsa aynen ala
bilirsiniz. Fakat; esas itibariyle bu aynen veril
memiştir; bedel mukabilinde verilmiştir. O va
kit buğdayın kilesi 900, arpanın kilesi 300 ku
ruş idi. (hayır sesleri) Efendim! Bendeniz bildi
ğimi soyuyorum ve her şey Meclisi Âlinin elin
dedir. Meclisi Âli isterse aynen, isterse nakden 
alır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
aşar ayniyatından zürram borcu kalan kısmı, 
zürra, menfaati olmak üzere aynen almak lâ
zımdır ve buna zannedenim Meclisi Âli de taraf
tardır. Fakat unutmıyalım ki bu ayniyattan 
mültezimler uhdesinde de Hazinenin matluba!! 
vardır. 

Buna bu kararın şümulü olup olmadığını 
teemmül etmek lâzımdır. 

İkincisi Yahya Galib Bey mevsimi hasada ka
dar tecilden bahsettiler. Malûmuâliniz, Hazinei 
Maliyenin her hangi bir matlubu hakkındaki 
takibatı kanuniyeyi tehir etmek her halde bir 
kanun ile mümkün olur. Diğer bir kısmı ise bel
ki affı da iltizam eder. 

Sonra tecilden bahsettiler. Tecil takibatı, ya
ni matlubu kısmen tahsil ve kısmen af, ayniya
tın nakde tahvilini müstelziın olan bu mesele için 
zannederim Muvazenei Maliye Encümeninden 
müstaceliyet karariyle bir maddei kanuniye iste
mek elzem ve zaruridir-. Ve en doğru yol da bu
dur. Aşar Nizamnamesi, malûmuâliniz, 1324 se
nesinden evvel tanzim ve tatbik edildiği için o 
zaman nizamname ile kanun arasında fark göze
tilmeydi. İsmi nizamname olmakla beraber hük
mü ve mahiyeti kanundur. Ondan sonraki bütçe 
kanunlarımız onu kanun olarak kabul etmiştir 
ve onu kanun olarak telâkki etmiştir, yani (ni
zamname) kelimesini ihtiva ettiği şekilde tan-
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zim edilen vükelâ mnkarreratiyle cibayete Mec
lisi Âli zannederim ki, razı olmaz. Gerçi ismi ni
zamnamedir fakat mahiyeti kanundur. Bendeniz-
ce Meclisi Âli zürra üzerinde kalan ayniyat 
hakkında kısmen af, kısmen aynen ahııması hu
susunda lâzmıgelen müsaadede bulunmalıdır. 
Fakat bu cihetin tanzimi Kavanini Maliye En
cümenine bırakılmalıdır. Affı icabedeeek kısım 
var ise o ciheti Muvazenei Maliye Encümeni dü
şünsün. Tensip buyurursanız takriri müstaceli
yet kararı ile Kavanini Maliye Encümenine ve
relim sonra, müzakere ederiz. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair iki takrir vardır. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müza
kerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Efendim şimdi takrir iki fıkrayı muhtevidir. 
Birisi (aynen tahakkuk eden zimmetin aynen 
tahsili lâzımgelir) mealindedir. Takririn ikinci 
bir fıkrası var ki, (zimmetinde zahairi ayniye bu
lunan zürram borçlarının hasada kadar taliki) 
meselesidir. 

Sonra. Hasan Fehmi Beyefendinin bir takriri 
var ki, müstaceliyet ile ve bir maddei kanuniye 
ile muntazam bir şekilde tedvin edilmek üzere, 
Kavanini Maliyeye havalesidir. Bunu reyi âlini
ze koyuyorum. Bu takririn müstaeelen Meclisi 
Âlinize bir maddei kanuniye ile gelmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir, Kavanini Maliye Encümenine gönderiyo
ruz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Fakat, biz 
bu kanunu çıkarmcaya kadar bir tane hayvan 
kalmıyacak. 

4. — Karesi Mebusu Hasayı Basri Beyin, 
mebusların dâvavekâletiyle iştigallerinin caiz 
olmadığına dair idari bir karar ittihaz olunma
sına mütaallik takriri 

RElS — Karesi Mebusu Basri Beyin, He
yeti Celileniz azasının dâvavekâletiyle işti
gal etmemelerine dair takriri var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mec
lisin hafi celsede buna dair kararı vardır. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Dok
torlar hariç nıiî 

MUSTAFA SABRI E l (Siird) — Ya ınü-
taahhitler? 

2 .1338 ö : 3 
B. M. Meclisi Riyaseti Celil esine 

Hulâsa : Mebusların dâvavekâletiyle iştiğalle-
; linin ademicevazı hakkında bir kararı idari itti-
I hazi teklifine, dair. 
| 

Büyük Millet Meclisi Âzayi Kirammdan 
; bâzılarının dâvavekâletiyle iştigal etmekte 

olduklarını işitiyoruz. Bu mesele evvelce de 
rnevzuubahis ve münakaşa oldu. Vekâleti dâ
va ile vekâleti milliyenin ademiiçtimaı arzu
ları hemen biliittifak izhar edildi. Fakat 
buna ait teklif aradan bir seneyi mütecaviz za
man. geçtiği halde, elyevm encümenden intaç 
ve Meclise sevk olunamadı. Meclisin şerefiyle, 
vaziyeti hazıra hukukıyesiyle sıkı bir su
rette alâkadar olan bu meselenin şu sırada 
kurcalanmasını bendeniz faydalı görüyorum. 

j Malûmuâlileri'dir ki; Büyük Millet Mee-
Jisi-her vakit tekrar ettiğimiz veçhile - icrai 
ve teşriî sıfatları haiz bir Meclistir. Buna 
üçüncü bir sıfat olmak üzere (adlî) vasfını da 
b'hnkkin izafe edebiliriz. Çünkü hiyaneti va
taniye mesailiyle memurin muhakematmı, is-

: tiklâi mahkemeleri vazaifini, fecrim, tecili 
I mücazat ve af salâhiyetlerini de derııhde ve 
' takabbül eden Meclisi Âli bu vasfa dahi ta-

mamiyle mazhar olmuş ve hattâ mesaili ad-
\ üye vazaifi sairesi meyanmda en mühim bir 
j mevkii iştigal ihraz etmiştir. Böyle icrai, teş-
! ı ü, adlî salâhiyetleri haiz olan Meclis Muhte-
İ rem Azasının dâvavekâletiyle iştigali nasıl 
| tecviz olunabilir? Olunursa aynı şahsın hem 
! hâkim; hem müddei; hem müddeaalayeh olma

sından başka bir mâna ifade edemez.. 

Kanaati âcizaneme nazaran mesele o ka
dar bedihi ve aşi'kârdir ki, hattâ bu hususta 
bir maddei kanuniye tedvinine de lüzum yok
tur. Bugün Heyeti Vekileyi teşkil eden zevatın 

j • dâvavekâletiyle iştigali kanunen memnu değil 
; iken, bu fiilen ve bedaheten memnu olmuş, key

fiyetin kanun ile teyidine tabiatiyle lüzum gö
rülmemiştir. Binaenaleyh, Meclisimizde filha
kika dâvavekâleti ile iştigal eden arkadaşları
mız varsa bunların bu iştigalden derhal men'i, 
keyfiyetin berayı neşir ve tamim Heyeti Veki-

i leye tebliği; temini maslahatı kâfildir. Bu hu-
• susta âcil bir kararı idari ittihazı kâfi olaca-
I ğmdan meselenin o dairede tezekkür ve teem-
! mül buyurulmasım teklif eder ve ledelicab iza-
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hatı lâzirnede bulunacağımı arz eylerim, efen
dim. 

13 Şubat 1338 
Karesi Mebusu 

Hasan Basri 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
malûmu âlileridir ki, evvelce Büyük Millet Mec
lisi âzalığı ile dâvavekâletinin bir zat uhdesin
de içtimai caiz olup olmıyacağı meselesi bura
da mevzuu münakaşa olmuş, Meclisi Âli ademi-
içtima taraftarı mahiyetinde tezahürat göster
miş ve buna aidolan bir evrak encümene tevdi 
edilmişti. Bu kâğıt encümenden henüz Meclise 
gelemediği için mesele şimdiye kadar hal ve in-
tacedilememiştir. Takririmde arz ettiğim veç
hile, encümenden, ademiiçtima hakkında bir 
maddei kanuniye gelmesine kanaati âcizanem-
ce lüzum ve ihtiyaç yoktur. Çünkü, mesele me
saili bedihiyedendir. Efendiler : Malûmu âlileri
dir k i ; Büyük Millet Meclisi İstanbul Meclisi 
gibi yalnız teşriî salâhiyeti değil, hem teşriî, 
hem icrai; hem de adlî salâhiyetleri haiz 
bir meclistir. İcrai ve adlî sıfatlarından sarfı-
nazarla Meclisi Âlinin sıfatı yalnız teşriî mahi
yette kalsa dahi, bu mahiyetin icabettirdiği bir
takım netayiç vardır. Meclisin dâhil ve haricin
deki masuniyet ve bu masuniyetin mebuslara 
bahşettiği serbestiî hareket ve bu serbestiî ha
reketin şuabat ve mahakim üzerinde icra ettiği 
nüfuz ve tesir herkesçe muhakkak bir hakikat 
iken ben yalnız teşriî mahiyeti haiz olan zeva
tın bile bu salâhiyetten mahrum zevat ile ara
larında mühim bir fark olduğuna kaaniim. Yani 
yalnız teşriî noktai nazardan bile mebuslar 
gayrimebııslardan istisnai birtakım salâhiyeti, 
birtakım hukukıyatı haizdir. Bu mahakim ve 
şuabat üzerinde cidden haizi tesirdir. 

HAPIZ AHMED B. (Trabzon) — Basri Bey 
bir şey soracağını. 

REİS — Sonra size söz veririm efenlim. 
HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendiler, 

malûmuâlileridir ki; yalınız teşriî sıfat ve salâhi
yeti haiz olan mebus; hukuku esasiyenin kendi 
sine bahşettiği birtakım evsaf* sayesinde dâva
nın mahiyetinde birtakım temevvücat husulün
de âmil olmak kudretini haizdir. Zira bir dâ
vanın başında kudreti teşriiye sahibi bir kim
se bulunması, o dâvanın hakkında pek müessir 
bir âmildir ve bu da bizde haleti ruhiye mese-
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leşidir ve gayrikabili inkârdır. Halbuki efen
diler Büyük Millet Meclisi vaziyeti siyasiye ve 
harbiyenin ihdas ettiği zaruret neticesinde iera 
salâhiyetini de takabbül etmiş bir Meclistir. 
Bu salâhiyetin neticei ameliyesinden olmak üze
re; Büyük Millet Meclisi hükümdarın vazaifine 
tesahubetmiş, Koçgiri'ye heyetler göndermiş, 
devairde anket parlmanter mahiyetinden fark
lı birtakım tahkikat icrasına karar vermiş, Şû
rayı Devlete şebih bir müessese meydana getir
miş, vekillere veçheler tâyin etmek ve vekiller
le istişare etmek üzere encümenler teşkil eyle
miştir ve o encümenlere biz salâhiyeti mahsusa 
vermişizdir. Binaenaleyh icraiyatm tecelliya-

tmdan olan bu kabîl misaller de gösterir ki; 
Büyük Millet Meclisi, velev nakıs olsun, icrai-
yat ile de meşguldür ve ; bilfiil alâkadardır. 
Sonra efendiler, bizim salâhiyetimiz teşriî ve 
icrai olmakla kalmıyor, buna bir de adlî salâ
hiyet inzimam ediyor. Her gün ve hattâ bugün
de karşımıza çıkan evrak arasında en fazla bi
zi meşgul eden evrak, evrakı adliyedir. Evrakı 
adliyenin, yani mesaili adliyenin miktarı mesa
ili saireye nazaran mühim bir kemiyet teşkil 
eder. Bir adamı itham ediyoruz, affediyoruz 
ve her şeyi yapıyoruz. Sonra memurin muha-
kematı ile iştigal ediyoruz. Sonra taşralara is
tiklâl mahkemesi gönderiyoruz. Hulâsa bugün bil
fiil mesaili adliye ile de meşgul bulunuyoruz. De
mek ki yalnız teşriî noktai nazardan bite birta
kım hukuku siyasiye ve esasiyeye malik olan 
Meclis azasının icrai ve adlî sıfatını ihraz ettik
ten sonra vaziyeti başkalaştırmak tabiî ve zaru
ridir ve bizim vaziyetimiz de bugün bundan iba
dettir. 

Büyük Millet Meclisi İstanbul Meclisi ile 
yani her lıangi bir meclisi mebusan ile kabili 
kıyas değildir. Büyük Millet Meclisi her şeyi 
dinler. Binaenaleyh Büyük Millet Meclisinde 
âza bulunan zevatın müddei ve müddeialeyh sı-
fatiyle huzuru mahkemeye, huzuru hâkime git
mesi, şuabatı idareye de birtakım mesalihi ve 
deavi takibetmesi zannederim ki, her noktai na
zardan gayrieaiz bir meseledir. Bir adam hem 
hâkim, hem mahkûm, hem müddei hem müd
deialeyh olamaz. Olursa adalet kalmaz. Efen
diler malûmuâlileridir ki, Büyük Millet Mec
lisi, vekilleri yalnız kendi dâhilinden intihabe-
den bir Meclistir. Vekâlet; ilhtısas ile alâkadar 
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olmak lâzımgeldiği için ıBüyük Millet Meclisin
de yapılan intihabatm hukuk müntesibinine mü-
navebeten teveccüh ve isabet etmesi pek tabiî
dir. Yani halihazırda takibettiğimiz yıpratma 
siyaseti yüzünden hukuk ile alâkadar olan her 
zatın bir gün olup Adliye Vekili olması bence 
hattâ tabiîdir. Çünkü dairei intihabiye maksur 
ve mahduttur. 

ALt SÜRURİ E l (Karahisarı Şarki) — Na
sıl ki: Refik Şevket Bey öyle olmuştur. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Binaen
aleyh bir gün olup da karşılarına Adliye Vekili 
sıfatiyle çıkacağını ve kendilerine âmir olaca
ğını bilen bir memurun veya bir hâkimin o ar
kadaşımız hakkında daha fazla hürmet göster
mesi, onun nüfuzu altında kalması ruhi bir hal 
neticesidir ve bu da vâkıdır. 

Sonra efendiler, Iher şeyden sarfınazar, bu
gün milletin nazargâlıı olan Büyük Millet Mec
lisinin daha ağır başlı, daha bitaraf, daha va
kur olması lâzımdır. Bunu, hattâ birtakım ku-
yvtdu hukukiye olmasa dahi, yalnız biz bunu 
nazarı itibara alarak, Büyük Millet Meclisi aza
sının dâva vekâletiyle iştigalini bihakkin mene-
debiliriz ve bu bizim hakkımızdır. 

Efendiler, verdiğim takrirde bu meselenin 
bir kanun meselesi olmadığını iddia etmiştim. 
Evet, bu mesele kanun meselesi değildir. Bu 
mesele bir kararı idarî ile kabilihal bir mesele
dir. Bu mesele o kadar bedihidir ki ; bugün icra 
Vekilleri nasıl dâva vekâletiyle iştigal edeme
diği ve ademiiştigali hakkında bir kanun bulun
madığı halde, bunlar dâva vekâleti yapamı
yorsa, Büyük Millet Meclisi âzası da böyle dâ
va vekâleti yapamaz. Çünkü bedihidir. (Bra
vo sesleri) Nasıl k i ; îcra Vekilleri Heyetinin 
yahut her bir vekilin ayrı ayrı dâva vekâletin
den menine ihtiyaç ve lüzum yoksa bir kararı 
idari kâfi ise, bizim vaziyetimiz de aynıdır. Bi
naenaleyh bu hususta ittihaz edilecek bir ka
rarı idari kâfidir. Bir kararı idari ittihaz ede
lim, diyelim ki ; (Büyük Millet Meclisi âzası 
dâva vekâletiyle iştigal edemez) >zaten Meclis 
«kararını vermiştir. Teklifim (bu husustadır. Son
ra erbabı ihtisas da söyliyebilirler. Bilhassa Ce
lâl Nuri Beyefendinin bu mesele haikkmda bizi 
tenvir etımesini rica ederim. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efendim, 
müzakere mi edeceğiz? Yoiksa Lâyiha Enıeüme-
nine mi gidecektir1? Eğer müzaikere edilecekse 

* r 
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I söz aMıra. Lâyiha Encümenine gidecekse müza-

•kereye lüzum yoktur. 
ALt SÜRURİ Ef. (Karabisarı Şarki ) — îs-

tanlbül M'celisi Mebusanmın da içtima müiddetin-
ce mebusların dâva /vekâletiyle üştilgal etmeme
sine dair Ibir kararı var idi. Faikait 'Meclis (bu hu
susta bir kanun yapmamıştır. Bu elzemdir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
RÜHAN) — Efendim, Basri Bey biraderimizin 
mevzuubalhsettiği mesele iterai ve teşriî sıfatların 
iealbaltma tâibi olmaktan evvel, mebusların üze
rinde mesul .olmak için birtakım Ikuyırt ve şuru-
tun bulunına'sı lâzımdır. (Ne sıfatla söyliVyorsu-
nuz, sesleri)' 

Adliye Vekili sıfatiyle söylüyorum. Vekâlet 
meselesi her şeyden evvel, dâva vekili ikarşısiın-
da ihâikimih nüfuzu kanuniyi derhal temin ede-
bilmesii lâzımdır. Malûmuâliriiız Ikuynlt ve şurutu 
mu'halkeme vardır ki, 'bunlar tecziye edebilir. 
Hallbuki /mebuslara göre değil. ıM'ebusu tecziye 
edebülmelk imtkânı yok. Saniyen Ibundan «maada 
melbuslulk sıfatı gayrikabili inkârdır »ki, her fer
de bir imtiyazı mahsus verir. Kanun nazarında 
•en yüiksek mertebe tanınan ıbir makama «kemali 
fhürriyet ve serbesti ile giren ve «onun huaurunda 
artık 'en büyük Ibir makam, yani ne tasavvur 
ederseniz ediniz, lorada kendisini (bir Ikayda bag-
lamıyan bar mebusun heyeti 'hâkime buzurunda-
iki vaziyeti her halde mebus olmıyan 'avukatın 
vaziyetinden farklıdır. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Evvetee 
I sen neden yaptın? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Müsaade buyurun. Fakat bir noık-
tai nazardan da bir vekilin itakibetmesi lâzım-
gelen meslöki itibariyle hakkın ve kavaninin 
müdafii olımak itibariyle, burada vekil lolan ada
mın yine aynı hulkuk için, aynı bir .esas ile yine 
Ibir haikkı müdafaa etmesi lâzımdır. Bu vazifei 
esasiyesidir; isimdi lüzum ile mazarrat lortaya 
çikınea her halde bu ikisi tearuz «edimce muika-
yese ederek, Mzumigelen ciheti ihtiyar »etmelk 
zaruridir. (Bravo seslesi) Aksi halde haliz. oldu-
ğumuz evsafı 'âliye ile kabili tevfifc değildir. Fa
kat her hangi hak ve sıfat ki, kanunun menet-
ti mevat dâhilinde değildir, herkes kanunun 
sükût ettiği mahalde bir hak ve salâhiyet iddia 
edertek, icrayı muamele etmekte muhtardır. İcra 
ve teşriî sıfatın ne gibi ahvale şâmil olduğu 

I ve bu meselelerde Heyeti Vekilenin sıfat ve sa-
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lâhiyeti ne olduğu ve Meclis âzalarının vaziyeti j 
ne olduğuna dair iki seneden beri uğraştığı
mız halde hâlâ tesbit edemediğimiz cihetle, yal
nız icrai ve teşriî kaydının vücudu icrayı ve
kâlete mânidir, demek; tesbit edilmemiş bir va
ziyetin kabul edilmiş olması demektir. Beıuk1-
nizi'n Basri Beyle şu noktada if ti rakım var... 
Eğer mesele icrai ve teşriî salâhiyetin vücudu 
ile vekâletin olmaması noktası ise, bu mesele ile 
yalnız vekâlet değil, herkes taahhüt ve iltiza
ma, tababete,- muallimliğe... (Yok, sesleri) .Mü- I 
sa-ade buyurun, çünkü tababet, avukatlık mual
limlik... (Gürültüler) üçü birdir... (Karıştırma, 
sesleri) Şimdi, böyh herkesin... (Gürültüler?) 
Müsaade buyurun, müzakere edilmek için söylü
yorum, kabul edilmek için değil... Bir kimseyi, 
bir nohyi 'kanuni ile nıenedilmiyen bir haikkmı I 
istimalden menetmek için mutlaka bir kanun i 
lâzımdır. Bu teklif zaten Adliye . Encümeninde- i 
dir. Adliye Encümeninden rica edelim, bu me- I 
seleyi derahde etsin. Şekli kanuni olmalı, mese
leyi halletmeli, çünkü icrai ve teşriî salâhiyet- I 
I erin nerelere kadar müessir olduğunu tesbit j 
etmek lâzımdır. j 

HASAIV BASRİ B. (Karası) — Reis Bey 
bir şey soracağım. Efendim, zatıâlilreri kürsüye 
çıktığınız zaman Adliye Vekili sıfatiyle beya
natta bulunduğunuzu söylediniz, pekâlâ hakkı
nızdır, söyliyebilirsiniz. Fakat, Adliye Vekili sı
fatiyle kabili telif olmıyan birtakım mesaili 
mevzııubahsedemizsiniz. Bu bir... ikincisi, eğer 
Adliye Vekili Beyefendi Büyük Millet Meclisi
nin icrai ve teşriî ve adlî salâhiyetleri henüz 
tesbit ve tevsik (edilemediğine kaâni değil iseler, 
Büyük Millet Meclisini temsil edemezler.. De
mek ki, kendilerinin bir teceddütleri var. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
rahan) — Efendim, zannederim ki, Basri Beye 
meseleyi anlatamadım. Efendim, Meclisi Âli ha
kemdir. Meclisin icrai ve teşriî salâhiyeti şudur, 
vekiller şu cihetten mesuldür; mebusların me
saili icraiyeye dair vazifesi budur, teşriiyeye 
ait vazifesi budur, müdahalesi şu derecededir, 
diye bir kanunun yapılmadığını ve vazife me
selesinin tefrik olunmadığını ve henüz Meclisi 
Aliyle'Heyeti Vekilesinin sıfat ve salâhiyetinin 
tâyin olunmadığını söylemek, bu Meclisin sıfat 
ve salâhiyetini inkâr mıdır?-Yoksa bir hakikat 
mıdır? 
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HASAN BASRİ B. (Karasi) — Tereddüt 

var diye anlamam. 
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De

vamla) — Ama rica ederim tereddüt yoktur, 
sarahati katiye vardır. Yalnız bunun tereddüd-
olduğunu zatıâliniz söylüyohsımuz. 

HASAN; BASRİ B. (Karasi) — Reis Bey Re
fik Şevket Beyi nezakete davet ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Zatı âliniz beni Meclisin, salâhiyetini 
anlamamakla itham ettiniz... En büyük kabalık 
bu... Bundan büyük nezaketsizlik olur mu? An
lamamaktan daha büyük, kaba bir şey var mıdır? 
Meclisin salâhiyetini anlamamışım. Bunda hata 
olur, (»fendim. 

Alil SÜRFRİ B. (Karahisan Şarki) — An
ladığınız da olur, anlamadığınız da... (Handeler) 

RACİIB B. (Kütahya) _ Efendim, Basri Bey 
meseleyi güzel bir surette teşrih etti. Şu Meclisin 
salâhiyeti kazaiyesi var mıdır; yok mudur? (Var, 
sesleri) Meselâ; hiyaneti vataniye ile mahkûm 
olanlar hakkında Meclis tasdik veyahut tahfifi 
ceza veya af gibi bir muamele yapıyor mu? (Ya
pıyor, sesleri) Binaenaleyh, her hangi bir arka
daşımız bir mücrimin vekili olursa, mahkemeden 
verilen idam hükmünü nasıl olur da burada tas
dikti salâhiyettar olur? Binaenaleyh, mesele yal
nız bu noktadan değil, birçok noktalardan mü
himdir. Ve Basri Bey bu ciheti pek güzel teşrih 
ettiler. Bendeniz buna dair söylemiyeceğim. Yal
nız Adliye Vekili Bey buyurdular ki, encümene 
gitsin de, kanun mahiyetinde çıksın, efendiler, 
bu mesele Adliye Encümeninden çıkmaz. On ay
dan beri de çıkmamıştır. Meclis, şu takrir üzerine 
kararını ittihaz ve Hükümete tefhim eder. 

(Bravo, doğru sadaları) 
MÜSBYÎN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi

ler, müsaadenizle bendenizde usulü müzakereye 
dair bir şey arz edeceğim. Bu gibi şeylerle vak
timiz, evrakı varide üzerinde zayi olmaktadır. 
Bu gibi mesai I raznameye ithal edilmeksizin 
üzerinde müzakere v ' \ ı oluyor. Bu inşaallah te
kerrür etmesin. Oünkü, daha çok mühim işleri
miz var. 

Efendiler, bendeniz de dâvavekiliyim. Bana 
geçen sene mühim bir dâva getirdiler. Fakat, 
efendiler sizi temin ederim ki; vicdanım bu dâ
vayı almayı kabul etmedi. İstanbul'da dâva ve
kaleti ederken; bir gün Necmeddin Molla ile 
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karşı karşıya seldik. Bu kalbimde bir ukde tes-
kil etti. Adliye Nazırının karşısına çıkamam. 
Çünkü; mutlaka ben dâvayı kazanamıyaeağım, 
dedim. Şimdi bu da öyledir. Avukat olarak ahadi 
•nâsdan birinin yanına gidersem o da bu tesiri 
yapacaktır. Hâkime nüfuz etmiş olacağım. Bu 
muhakkaktır, efendiler; rica ederim, bu mühim 
bir ders. Avukatlardan, diğer mebuslar da ders 
alarak, devairde iş takibetmesinler? Başka bir 
kimseye gitmesinle!'. (O da doğru, sa dal arı) Bıı 
da aynı telâkkidir. Telâkkimiz aynı olsun, hîfen
diler ben dâva- vekili olarak hâkim üzerine gi-
dip tahakküm edeyim, hâkim üzerinde hafif bir 
tesir yapayım, çünkü ileride Adliye Vekili ola
bilirim. Bu onu okşar. Bu histen malınım bir hâ
kim tasavvur etmiyorum. Basri Bey tarafından 
gayet musip olarak, bir teklif vukubulmuştur. 
Esasen dâva vekâleti için vaktimiz yoktur. Biz 
vaktimizi millete hasretmişiz, biz onu millete 
icare etmişiz. Eğer alacağımız ücreti Hazineye 
verecek isek o da buna muhtaç değildir. Hu
susi işler de takbedcmeyiz. Hattâ taahhikl de 
cidden bir meseledir. Bu vesile ile arkadaşları
mızdan istirham ediyorum; gayet nezih olarak 
çalışalım. Büyük Millet Meclisi herkesin hürme
tini celbetmez ise gayesine kolay, kolay vâsıl 
olamaz, âzası her şeyden münezzeh olmalı, bu
rada amali milliyedcn başka bir şey düşünme
meliyiz. Burada bu gibi şeylerle uğraşmak caiz 
değildir. 

REİS- — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. 

Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın... 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) — Müza
kere kâfi değil efendim. 

REİS — Müzakere kâfi görüldü. Sonra yeni 
iki takrir var; birisi, takririn reye vaz'ile veri
lecek kararın Adliye Vekâletine tebliği mealin-
dedir. Basri Beyin takririni kabul elenler elle
rini kaldırsın... Ekseriyeti azıme ile kabul edil
di. (Alkışlar) 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) - - Efendim, ka
bul edildikten sonra bir kişiye söz verilebilir. 
Nizamnamemiz sarihtir-. (Oürültüler) Müdafaa! 
Milliyeye mütaahhitlik edenleri görmüyor mu
sunuz ? (Şiddetli patırtılar.) 

BEİS — Efendim münakaşa olmasın. Ham di. 
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I Bey münakaşa etmeyiniz. Söz yoktur. Mesele 

bitmiştir. 

j 10. -— Siiriiç Kaymakamlığından munfasıl İh-
\ san Beyin mazuliyet maaşına dair İstida Encü

meni mazbatası. 

REİS — Etendim sabık mülkiye kaymakam-
ı larından İhsan Beyin mazuliyet maaşı hakkında 
j İstida Encümeni mazbatası var. Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
İşbu istida ve merbut evrak mütalâa ve tetkik 

olundu. Sürüç kazası kaymakamlığına tâyin ki* 
I tındı ğı Dahiliye Nezaretinin işarına atfen Ertuğ-
j ml mutasarrıflığına mübellâğ 5 Şubat 1336 ta

rih ve 2 numaralı telgraf name mûtadından an-
i lası lan müstedi İhsan Beyin kazayı mezkûre te-
I hiıi azimeti nezareti mezkûrenin işarı üzerine 

keza Ertuğrul mutasarrıflığından 21 Şubat 1336 
tarihli telgrafla kendisine bildirildiği ve bir 
müddet sonra yani 4 Temmuz 1336 tarihinde Da
hiliye Vekâletinden yazılan telgrafta İhsan Beyin 
mahalli memuriyetine izamı ve harcırahlarının 
tesviyesi işar edildiği suretleri merbut muha
beratı cariye muhteviyatından anlaşılmış ve 
ancak Dahiliye Vekâleti Celiîesinin tebligatından 
sonra İhsan Beyle rüfekasmın duçar olduğu İs
panyol nezlesinden dolayı tedavi ve istira'hate 

j muhtaooldukları etıbbayı mahalliye tarafından ve
rilen 2ü Temmuz 1336 ve 10 Ağustos 1336 tarihli 

ı raporlarla', teyidedildiği halde bittabi esbabı ınak-
' bule ve kanımiyeden olan meaziri mezkûre Vekâ

leti Dahüyeee nazarı iltifata alınmıyarak müs
tafi addedilmiştir. Mumaileyhin müstafi adde
dilmesine hais olan sebep şu suretle mugayiri 
âdil ve kanun olmasına göre telâfii mağduriyet 

I edilmesi icabatı mâdelet iken mazuliyet maaşı 
tahsisi için vukubulaıı müracaatı ahiresine karşı 
Heyeti Vekilece muamelâtı vakıanın Hükümeti 
Milliye ile alâkadar* olmadığından ve tahsisi maaş 
imkânsızlığından bahsedilmektedir. Filhakika 
İhsan Beyin Sürüç'e tâyini İstanbul Hüküme
tinin işarına müstenit ise de tarihi tâyininden on 
beş gün sonra tarihi azimeti aynı Hükümetçe 
tebliğ ve Hükümeti Milliyenin teessüsünden 
sonra da Sürüç'e gitmesi Dahiliye Vekâletinden 
isa:»- edilmiş ve mahaza muamelei cariye İhsan Be
yin Hükümeti Milliyece istihdamını mürevvic bir 
şekil göstermiş olmasına rağmen Heyeli Vekilece 

i berveçhi mâruz ittihaz buyrulan karar esas ve ma-
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niyeti itibariyle mugayiri adil ve hakkaniyet oldu- I 
ğundan lieclittetkik Heyeti Umumiyeye arz ve | 
takdimi tezekkür kılındı. 

istida Encümeni Reisi 
Atıf 

Âza 
Mustafa 

.11/2/1338 
Mazbata Muharriri 

Dersim 
Abdülhak Tevi'ik 

Âza 
Kırşehir 

Sadık 

REİS — Efendim meseleyi dinliydim. 
Heyeti Vekilenin mazuliyet maaşına ait /teklifi 
İstida Encümenine gitmiş. Bu adam da is
tida Encümenine müracaat etmiş, dermeyan et
tiği talebi encümen muvafık görmüş, (mazuliyet 
maaşı icabeder) şeklinde buraya, göndermiş: 
mesele budur. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — 
Efendim şimdi müsaade buyurunuz? Rüfekayi 
muhteremenin bâzıları tarafından bu kürsü üzeri
ne de mevzuubahsedildiği veçhile bu adam hakkım
da cidden bir haksızlık yapılmış, müstedi İhsan 
Bey 5 Şubat 1336 tarihinde İstanbul Dahiliye 
Nezaretinde sürü^ kazası Kaymakamlığına tâyin 
ediliyor. Aradan on beş gün geçiyor. Kendisin ̂  
gitmeyiniz deniyor. Tabiî bu adam emre intiza-
ren Sürüç'e gitmiyor. Sonra aradan dört beş ay 
geçiyor. Hükümeti milliyenin teessüsünden sonra 
Dahiliye Vekâletinde bulunan Refet Paşa Haz
retleri; «Siz Sürüç kazası Kaymakamlığına gide
ceksiniz. Hemen hareket ediniz diyor.» Bu adam o 
zaman İspanyol nezlesinden rahatsız bulunuyor. 
Doktorlara müracaat ediyor. Etıbbayı mahalli
ye tarafından bu zatın keyfsizliği tasdik edili
yor. Bunun üzerine Dahiliye Vekâletince üç beş 
gün sonra müstafi addediliyor, ve müstafi adde
dildiğinden dolayı mağduriyetinin esbabını an
lamak üzere müracaat ediyor. Mazuliyet maaşı 
tahsisi için müracaatı is'af edilmediği gibi 11: 
yeti Vekile kararında deniliyor ki, «bu muamelfı 
tın Hükümeti milliye ile alâkası yoktur. Bina
enaleyh müstedi ihsan bey hakkında yapılacak 
bir muamele kalmamıştır.» Efendiler malûmu 
âliniz manzumei asar tetkik edilsin, hiçbir mües
sese, hiçbir encümen,* hiçbir meclis yoktur ki 
bugün hastalığı, emrazı bedeniyeyi nazarı dikka
te almasın. Hattâ bugün malûmuâliniz, Cenabı 
Hak bile kitabı mübininde marizlerin hastalığı
nı maaziri makbule olarak kabul ediyor. Artık 
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orasını ulemayı kiramın tefsirine bırakıyorum. 
Binaenaleyh bu adam hakkında Heyeti Vekile
nin verdiği karar, şekli ve mahiyeti hukukiyesî 
itibariyle büsbütün menafii hakikat olduğun
dan bu adam hakkındaki kararın ref'ini rica-
ederim. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim memurlar 
için-bir tereümei hal vardır. Bir sevabıkı ahval 
lâzım, bu memur nereden geldi? Ve ne gibi bir 
tercümeihal ile karşımıza çıktı? Ve müddeti hizme
ti ne idi? Mazuliyet maaşı almaya kesbi istihkak etti 
mi? Bir mazereti meşruadan başka bir sebepten 
Sürüç'e gitmekten men'i nefsetmiş. Bu ne gibi 
esbaba müstenittir? Bunu bilmiyoruz, istanbul'
un tâyin ettiği kaymakamı Dahiliye Vekâleti
nin memuriyetten men etmesi ne gibi esbabı ka-
•nuniiyeye müstenittir? Bunu bilmiyoruz. Sonra 
ibiz Ibu'gün tereümei Ihaisiz olarak, ıbu adamı ta
nıyanlayız. Rdfet Paşanıyı veya diğer vekilin 
(iSuruç'a git) Kİemesiy'le bu aıdam bize mal olu
yor. [Bunu 'kendimizıe mal edemeyiz, ıbunu (biz 
kendimize mal etmek için uzun uzadıya tercü-
ımei allıvalini ıgörmeliyiz. Sövabıkı ahvalini anla
malıyız. Beraetini görmeliyiz. Ondan «sonra me
muriyetini iade ettirmeliyiz. Binaenaleyh; Istid'a 
Encümeni mazbatasımın reddini "teklif ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey, usulü 
müzakere hakkında arz edeceğim. Evvelâ; bu 
'mesele ihakkında 'karar verebilırmek için bir kere 
de Dalhiliye Vekilli Beyi dinletmek lâzımdır. Bi
naenaleyh her halde Dalhiliye Vekillinin huzu-
riyl'e ımüzakeresi lâzımıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yıoagad) — Encü
meni aidi Dahiliye Enicüraenıildir. (Her hal'de Da
lhiliye Encüım enine bir kere Ihalvale Ibuyurulsun. 

ATIF B. (ıBayezid) — Efendim, bu efendi 
İstanbul'dan (Suruç'a, tâyin edaldİkJten sıonra 
Adapazarı'ndaiki ailesini almak ü'zere 'baneıralh 
almadan İstanbul 'dan ımezuniyet ister, Bilecik'le 
gelir. Bilecik 'e geldiğinde ton ibeş ıgûin sonra bir 
telgraf alır, (Hareıra/hı verilmetmişjse verilmesin, 
tehiri azimet etsin) diye. Bunun üzerime bir 
müddet orada kalır. Bu müuasebeît'le kendisini 
göndermezler. Bura/da Kovayı Mülliyenin (teşek
külünden sonra, kendisi Dalhiliye Vekâletine mü
racaat eder. Dalhiliye Vekâleti de tasrvilben Su
ruç'a göndermeye karar verir. Kendisine «tebliğ 
edilir. Gideceği zaman harcırahınım tesviyesi 
için de karar verilir. Gideceği esnada raihatsız 
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olur. Buna dair raporlarım İstida Encümeni 
muvafıik 'bulur. Bu suretle Ku'vayı Mjilliyenilı 
malı olur. Şimdi ibu efendi imazuliyet maaşı alıp 
almaması 'meselesi için Dahiliye Vekâletine mü
racaat eder. Daihiliye Vekâletinde Lûtfi Beyefen
dinin buyurdukları 'gibi değil, başka bir tereddüt 
hâsıl olur. Dahiliye Vekâleti tercüme! halini tet-
(kik eder. Suruç Kaymakamlığının maaişı 2 500 
olmasına nazaran mı yoksa evvelki, Van'daki 
Kaymakamlığmm maaşı olan *2 000 kuruş üze
rinden mi olni'atsma nazaran burada /bir tereddüt 
hâsıl olur ve (ona göre Dahiliye Vekâleti tercü
me! 'ahvalini »tetkik eder ve maaşından dolayı 
hasıl olan tereddüt hasebiyle evrakı Heyeti Ve-
kileye tevdi eder ve orada müzakere edilirken 
bundan sarfınazar 'edilir. Bu efendinin vaktiyle 
Van'da bulunması ve Van'a da Ferid Paşa za
manında gitımesi, sonra da 'Suruç'a tâyin edilip 
gitmemesi. 

HAYDAE B. (Van) -~ O vakit Van'da 
vali bendim. Siz bildiğinizi söyleyin, beni.söy
letmeyin ! 

ATIF B. (Devamla) — Ben öyle biliyo
rum. Binaenaleyh Heyeti Vekile, bu Kuvayi 
Milliye memurininden midir Değil midir? 
Diye müzakere eder ve netieeed bize aidolma-
dığına ve mazuliyet maaşının kat'ma karar veri
lir. Mesele bundan ibarettir. Yoksa tercümeiah-
val ve sairesi tetkik edilmiştir. 

ALI SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) 
— Efendim zannediyorum ki, meselenin Heye
ti Celilece müzakeresi için zemini kâfi mevcut 
değildir. İstida Encümeni her ne kadar derke
narında bu kifayeti göstermiyorsa da çünkü 
müstedi «Ben kanunen mazuliyet maaşına is-
tihakım olduğu halde verilmemiştir» diyor. 
Binaenaleyh bu meseleyi halledecek, eldeki ka
nun, Mazuliyet Kanunudur. Eğer kanunda öy
le sarahat yoksa iş tefsire düşer. Evvel emirde 
Dahiliye Encümenine bu meseleyi havale ede
riz. Dahiliye Encümeni tetkik eder. Orada 
zemini müzakeresi hazırlanmış olur. 

ATIF B. (Bayezid) — Dahiliye Vekâle
tince hepsi yapılmıştır. 

ALİ SÜRURl B. (Devamla) — Her ar
kadaş kendi içtihadını söylüyor, bu kâfi de
ğildir. Dahiliye Vekilinin de bu müzakerede 
bulunması lâzımdır. Evvelâ Dahiliye Encü-
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menine gitsin, zemini müzakeresi ihzar edildik
ten sonra müzakere edelim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — İstida En
cümeninin kararı Heyeti Vekilenin kararı 
aleyhindedir. Heyeti Vekile usule muvafık 
olduğu halde her nedense buna mazuliyet maaşı 
verilmemesine karar veriyor. Şimdi onun aley
hine müzakere cereyan ediyor. Binaenaleyh 
Heyeti Vekileninde bulunması şarttır. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun. Ya
pılacak olan her türlü muamele yapılmıştır. 
Ancak mazuliyet maaşı şeraitini cami midir? 
Değil midir? Ali Süruri ve Ziya beyler; bu 
İstida Encümeninin kararı Heyeti Vekilenin 
aleyhinde bir karardır, binaenaleyh Heyeti 
Vekile huzuriyle müzakeresini teklif ediyor
lar. Heyeti Vekile huzuriyle müzakeresini ka
bul edenler, lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmedi. 

ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Meclis böyle bir hakkı iptal edemez. îstima 
edin. Hakkı varsa verin, yoksa milletin para
sı yağma değildir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim, takririm 
var. O okunsun. (Gürültüler) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Rçis 
Bey, bu hususta en ziyade alâkadar olan encü
men dahiliye iken, onun mütalâası alınmamış
tır. Zaten bunun orasiyle alâkası vardır. Bina
enaleyh bir kere de oraya havale edilsin. Dahi
liye Vekili huzuriyle müzakere edilecekse bile 
yine evvel emirde Dahiliye Encümeninin bir 
kere mütalâasını almalıyız. Ondan sonra mü
zakere etmeliyiz. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim, bu adamın 
şahsı mevzuubahsolduğu için arz edeyim. Bu 
adam her gittiği yerde muhakeme ile avdet et
miş bir adamdır. Onun için rica ederim, böyle 
lâkırdı söylemesinler. Dahiliye Vekâleti anla
şılıyor ki, lâyik görmemiş. Maaş tahsis «tmemiş. 
Şahsı mevzuubahsolacak olursa bir çirkeftir. 
Ben Van'da Vali iken 60 gün orada durdu, 72 
tane irtikâp, suiistimal ve dolandırıcılık ile it
ham edildi ve İstanbul'da dolandırıcılık dâva-
siyle itham edilmiş. Hattâ son zamanda cina
yetle itham ettik. (Gürültüler) İstiklâl Mah
kemesine de gitmiştir. Ama kurtulmuştur. İs
terseniz şimdi maaş tahsis edin. (Ret sadaları) 
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ÂTIF B. (Bayezid) — Efendim reddedin. 

Fakat ben söyliyeyinı. Müsaade buyurun. (Şid
detli patır dılar, gürültüler) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bunu maaştan 
ancak kanun mahrum eder. öyle sözler mah
rum etmez. Kanun kendisini hakkından mah
rum ederse biz de ederiz. Yoksa, sözle kimseyi 
mahrum edemeyiz. (Şiddetli gürültüler, ayak 
patırdıları) 

ÂTIF B. (Devamla) — Efendim, ben haki
kati söyliyeceğim. Yapmayın. (Şiddetli gürül
tüler) 

REİS — Rica ederim efendim yapmayın. 
ÂTIF B. (Bayezid) — Haydar Beyefendinin 

söylemiş olduğu sözler velevki hakikat olsa bi
le, bir mahkemeden geçmiş ve beraet etmiştir. 
Bu gibi memurin hakkında daima iftira vuku-
bulur, yoksa öyle bir sözle, filân çirkeftir demek
le bir şey yapamayız efendiler. Esas itibariyle 
Haydar Beyefendinin sözleri velev hakikat ol
sa bile, bu zat emniyet ettiğimiz İstiklâl Mahke
mesine tevdi edilmiş ve orada beraet etmiştir. 
Binaenaleyh; beriyyüzzimme bulunan bir adam 
hakkında iftira caiz değildir. Bu gibi şeyler 
memurin hakkında daima vâkıdır. Kabahati 
Yunan'a hizmet ettiği ve saireden dolayı ise 
en ziyade itimadettiğiniz İstiklâl mahkemeleri
ne verilmiş, ve beraet etmiştir. 

REİS •— Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir vardır. Bunu reyinize arz ede
ceğim. 

ÂTIF B, (Bayezid) — Efendiler, bu derece 
haksızlık etmek muvafıkı adalet değildir. Biz 
kanunun hükmünü biliriz, başka bir şey değil. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini ka
imi edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Bir meseleyi müstehire var. Dahiliye Vekili
nin huzuriyle müzakeresi teklif ediliyor efendim. 
Dahiliye Vekilinin huzuriyle müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efen
dim. (Gürültüler) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Ybzgad) — Efendim 
kâğıtta zaten şerh vardır. Bir kere Dahiliye En
cümenine gitsin. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim Heyeti Ve
kile bu adam hakkında tahkikatı mükemmele 
yapmıştır. Resmî takrini de raptetmiştir. 
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YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Zatıâlinizin o 

zata gareziniz olmadığını ben ne bileyim. 
LÜTFl B. (Malatya) — Otur aşağı. Ben onu 

tanımam bile. Artık böyle resmî bir muameleye 
itiraz etmek vahidir. Heyeti Vekile resmen yaz
mış, Makamı Riyasete evrakını göndermiştir. 
Sen onu himaye ediyorsun. Milletin parasını 
yağma değildir. Böyle istediğinize para veremez
siniz. Böyle himaye ettiğiniz adama para verile
mez. Ben hak söylüyorum, efendi hak! (Devam 
sesleri ,gürültüler) müsaade buyurun. Teklifim 
muvafıkı kanun değilse reddedin. Ne diyorum? 
Evvelemirde bu adamın müsaddak tercümeiha-
lini görelim, istiklâl mahkemelerinden ve memu
riyet sicilinden istihsal etmiş olduğu beraet maz
batalarını görelim, istihdamına bir manıai ka
nuniye yoksa kabul edelim. Varsa reddedelim. 
Bunu tetkik etmeden nasıl kabul edeceğiz? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — İşte 
bunu yapacak Dahiliye Encümenidir. 

LÛTFİ B. (Devamla) — Bunu yapacak Da
hiliye Encümeni değil, Heyeti Vekiledir. İşte 
yaptı, reddetti. Heyeti Vekilenin kararını kabul 
edeceğiz. Hakkı varsa yarın müracaat etsin, hak
kını alsın. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Efendim bu
yurdular ki ; bu evrak Dahiliye Encümenine git
sin bendeniz bu adamın ne mücrimiyetinden ne 
masumiyetinden bahsedeceğim. Ortada bir mese
le var. Kanuni mazuliyet maaşına istihkakı var 
mı? Yok mudur? Eğer bu adam buyurdukları 
gibi, mahkûm ise, maznun ve tahtı muhakemede 
ise zaten buna hiçbir vekâletin memuriyet ver
mesine imkân ve ihtimal yoktur. Fakat ortada 
bir hak var. Bilâsebep azledilmiş bir adama ma
zuliyet maaşı vermek icabeder. (Gürültüler). 

RElS -— Efendim bir teklif var, Süleyman 
Sırrı Beyin... Meselenin Dahiliye Encümeninde 
tetkiki zımnında bir kere de Dahiliye Encüme
nine gitsin diyor. Bu meselenin Dahiliye Encü
menine havalesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim Dahiliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

5. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Diva
nî. Temyizi Askerî teşkili hakkındaki kanun lâyi
hasının müstaceliyetle müzakere edilmesine dair 
takriri 

REİS — Efendim! Divanı temyizi askerî 
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kanun lâyihasının müstaceliyetle müzakeresine ; olan hayvanatın tahkiki için teşekkül etmiş olan 
dair bir teklif var. 

Kiyaseti Celileye 
Encümenlerde tetkikatı bilikmal ruznameye 

ithal edilmiş olan divanı temyizi askerî teşkilâ
tına mütedair lâyihai kanuniyenin, evrakı hük-
miyeleri kesbi katiyet edememiş olan zâbitanın 
tenıadii mağthn-iyetJerine meydan bırakılmamak 
üzere müstaceliyet kararı ile müzakeresini teklif 
ejderim. 

İstanbul Mebusu 
Ali Rıza 

RBÎS — Efendim bu takrir müstaceliyetle 
müzakereyi teklif ediyor. Kanun tabedilmekte-
dir. Tabedildikten sonra ruznameye ithal ede
riz. 

2. —- Erzincan Mebusu 'fimin Beyin, mv.rd 

Heyetten istifasına dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rahatsızlığımın imtidadı dolayısiyle dördün

cü şubece intihabedildiğim orduda mürd olan 
vaııatn tahkikatına aevet e 

vamıma mâni olduğundan mezkûr vazifeden 
ai'fımı istirham eylerim ferman. 

Krzinean Mebusu 
M. Emin 

REİS — Efendim telef olan hayvanatın 
tetkiki için bir heyet intihaborun muştu. Bunla
rın içerisinden Erzincan Mebusu Emin Bey istifa 
etmiştir. Şubece yerine diğeri intihabolunur. 

Pazartesi günü içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

(4 sonra da celse tatil edildi.) 

»e -« 



T. B. M. M. Mattaki 


