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BÎRÎNCÎ CELSE 
Bed'imüzakerat; saat: 2,15 

REİS — İkinci Reisvekili İsmet Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Rüştü Bey (Denizli), Maihmud Bey (Siird) 

REİS — Efendim Celseyi küşadediyorum. zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde ini-

kadederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul ve evrakı varide aidoldukları mahallere 
havale olundu. Badehu Mübadele, îmar ve İskân 
Vekâleti teşkilâtı lâyihai kanuniyesinin bakıyei 
müzakeresine geçilerek dokuzuncu madde aynen, 
onuncu ve onbirinci . maddeler tadilen kabul 
edildi. Onikinci maddenin Muvazenei Maliye 
Encümeninden mevrut şekli muaddeli Karesi 
Mebusu Vehbi Beyim nazarı itibara alman tak-
ririyle birlikte encümene iade ve onüçüncü mad
de dahi tadilen kabul olunarak .teneffüs için 
celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde kü-

şadedilerek Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
(teşkilâtı lâyihai kanuniyesinin encümenden ge
len sekizinci maddesinin şekli muaddeli müzake-

1. — Birtakım şirketlerle akdedilen itilâf na
melerin Meclise sevk edilmediğine dair İzmir 
Mebusu Şükrü Beyin (6/33) 

2. — Mahsulât ve ihracatımızın himayesi için 
ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair Menteşe 
Mebusu Şükrü Kaya Beyin (6/32) Maliye ve 
İktisat Vekâletlerinden şifahi sual takrirleri mez
kûr vekâletlere havale edilmişlerdir. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim onikinci 

re ve tadilen kabul edildi. Encümenden tadilen 
gelen onikinci madde dahi münakaşa ve nazarı 
itibara alman takrirlerle birlikte tekrar encüme
ne iade olundu. Menteşe Mebusu Şükrü Kaya, 
Bolu Mebusu Şükrü, Karesi Mebusu Süreyya 
ıbeylerin lâyihai kanuniyenin onüçüncü madde
siyle, ondördüncü maddesi arasına ilâvesini tek
lif ettikleri maddeye dair takrirleri berayı tet
kik encümene havale ve lâyihai kanuniyenin 
ondört, onibeş ve onalıtmcı maddeleri aynen ka
bul ve encümene verilen maddelerin vürudunda 
müzakeresi icra olunmak ve Salı günü içtima 
edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Çorum Denizli 
İsmet Haydar Rüşdü 

Kâtip 
iSiird 

Mahmud 

madde ile onüçüncü madde arasına ilâvesi tek
lif edilen iki madde vardır. Birisi bendenizle 
Şükrü Kaya Bey ve Bolu Mebusu Şükrü Beyin
dir. İkincisi; yine bendenizle Süreyya Beyin ve 
arkadaşlarınındır. Halbuki burada yalnız bir 
madde olarak gösteriliyor. Süreyya Beyle Şükrü 
Kaya Beyin teklifleri karıştırılmış. Onun için 
tashihini teklif ediyorum. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Yok sesle
ri) Vehbi Beyefendinin teklifleri veçhile zaptı 
sabık hulâsasını tashiıhan kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — SUALLER 
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3. — EVRAKI VÂRÎDE 

BEİS — Evrakı varideyi arz ediyorum. 

Lâyiha 

1. — Muhtacîni zürraa tohumluk olarak ik
raz olunmak üzere Ziraat Bankasının Hazinei 
Maliyedeki matlûbatına mahsuben iki milyon lira 
itası hakkında lâyihai kanuniye (1/386) (Mu-
vazenei Maliye Encümenine) 

Teklif 

1. — Karahisart Sahib Mebusu İzzet Ulvi Be
yin Hiyaneti vataniye Kanununun birinci mad
desinin tadiline dair teklifi kanunisi (2/214) 
(Lâyiha Encümenine) 

HASAN B. (Trabzon) — Müstaceliyet kara-
riyle şevkini bendeniz istirham ediyorum. 

REİS — Ruznameye alınıp müzakere edile
ceği zaman müstaceliyet .teklif ediliyor. 

Mazbatalar 

1. — Asker olan Mebusların vaziyeti huku-
kiyelerinin tesbiti hakkında (3/43) ve memurin
den mebus olanların tekaüt ve mazuliyet aidatı 
hakkında kabul edilen takrirde muharrer memu
rin kelimesinin Büyük Millet Meclisi âzası meya-
nında bulunan erkân, ümera ve zâbitana şâmil 
olup olmadığının tefsirine dair (3/10) İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkereleri ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznamedeki sırasına alıyoruz. 

2. — Karahisarı Şarki Mebusu İsmail Bey 
ve rüfekasının, ipekli mensucattan tarifei umu-
miyedeki resmin oniki misli yerine beş misli 
ahzi hakkında (2/62) numaralı teklifi kanunisi 
ile İstihlâk Resmi Kanununun tefsirine ait 
(3/109) numaralı Maliye Vekaleti tezkeresine 
dair İktisat Encümeni mazbatası. 

REİS — Bunu da ruznamedeki sırasına alı
yoruz. 

Tezkereler 

1. — İmalâtı Harbiye Müdüriyeti JJmumiye-
si teşkilâtı cedidesi hakkındaki lâyihai kanuniye 
(1/18) Meclise takdim edilmiş bulunduğundan 
fabrikalar amelesi namına Fazlı Baba imzalı isti
da ifayı muktazası zımnında gönderildiğine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/164) (Müdafaai 
Milliye Encümenine) 

2. — Hududu millî haricinde kalan erkân, 
ümera ve zâbitan ve memurini askeriye hakkın
daki Kanunun dördüncü maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâletten mevrut tezkere (3/165) 
(Müdafaai Milliye Encümenine) 

3. — Mahkemei Temyizin Sivas'tan kaldırıl
maması hakkında mevrut telgraf namenin raptan 
gönderildiğine dair Başvekâletten mevrut tezke
re (3/166) (Adliye Encümenine) 

Takrirler 

1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin İstan
bul'da metruk bir halde bulunan Hükümet Mat
baa makinalarının vilâyetlere tefrik ve tevziine 
dair temenni takriri (4/81) (Başvekâlete) 

2. — Erzurum Mebusu Ziyaeddin Efendinin 
Men'i müskirat Kanununun şiddetle tatbiki hak
kında takriri (4/119) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine tev
di ediyoruz. Çünkü aslı Muvazenei Maliye En-
cümenindedir. 

Evrakı saire 

1. — Cumhuriyet ilânı münasebetiyle İzmir, 
Şavşat belediyelerinden ve Giresun Valiliği ile 
Galata Rum Cemaatinden mevrut telgraflar. 

REİS — Divanca münasip 
efendim. 

cevaplar yazılır 

4. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Muhakemat Heyeti âzasın^^n İzmir Me
busu Necati Bey, Mübadele, İmar ve İskân Ve
kâletine intihabedildiğinden yerine diğer birinin 

intihabına dair Memurin Muhakemat Heyeti Ri
yasetinden mevrut tezkere 
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REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Muhakemat Heyeti âzasından İzmir Mebusu 

Necati Bey, ahiren İmar, İskân ve Mübadele 
Vekâletine intihap buyurulduğundan yerine di
ğer birinin intihap buyurulmasını arz ve rica 
ederim efendim. 

Reis 
Niğde Mebusu 

Ebübekir Hazım 

REİS — Efendim Heyeti Aliyenin usul itti
haz ettiği veçhile, Muhakemat Heyeti için evvel-

REİS — Ruznameye geçiyoruz. Efendim ruz-
namede mevcudolduğu veçhile Mübadele, İmar ve 
İskân kanun lâyihasının encümene giden mad
deleri vardı. Encümen henüz maddelerin şeklini 
tesbit ederek Riyasete vermemiştir. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Şimdi ve
receğiz efendim. 

REİS — Verdiğiniz zaman müzakere ederiz. 
Mensucatın Gümrük Resmi hakkındaki teklifi 

kanuniyle İstihlâk Resminin tefsirine dair lâyi-
hai kanuni'ye ve buna ait iktisat Encümeni maz
batası var. Bu lâyiha evvelce ruznamemtein müs
tacel kısmında idi. İktisat Vekâleti tekrar tes
bit etmek üzere talebetmiş bulunuyordu. Şimdi 
İktisat Vekâletinden gelmiştir. İmar Vekâleti ka
nun lâyihasından daha mukaddem olarak ruzna-
me sırasında bulunduğu için bunun müzakeresi
ne başlıyoruz. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bundan 
mukaddem bir şey daha var. Fransızlar zama
nında Adana'da müsadere edilen nukut hakkın
da bir lâyihai kanuniye vardır ki bunun müza
keresi geçmiş ve tekrar Muvazenei Maliye Encü
menine havale edilmişti. Ruznamemizde bundan 
mukaddem olarak mevcuttur. 

REİS — Efendim bugünkü ruznameye alın
mamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) _ O, Mu
vazene! Maliyede. 

REÎS — Efendim, bugünkü ruznameye alın
mamış ise de evvelce müzakere buyurulmuş ol
duğundan eğer Heyeti Celileniz tensip buyurur-

ce intihap icra edilmiş olduğundan azadan haizi 
ekseriyet olan zat inhilâl vukubuldukça tensibi 
âlilerine arz edilmektedir. Erzurum Mebusu Ha
zım Efendi haizi ekseriyettir. İntihabını reyi âli
lerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — Reis 
Beyefendi müsaade buyuruulr mu? Adliye En
cümeninde de âzalığı vardı. Şimdi o da inhilâl 
etti. Onun için de şey ediniz de Adliye Encüme
nine bir âza daha gelsin . 

REİS — Efendim aidolduğu şubeden rica 
ederiz. Intihabederler. 

sanız onun müzakeresine geçebiliyoruz. Evvel
ce müstacel ruznamede idi. 

Efendim, Ahmed Beyin teklifi veçhile ruz
namede bulunan Fransızların Adana'yı işgali 
zamanında sahipsiz kalan arazi, metrukât ve 
mahsulât bedellerinden zaptedilen mebaliğ hak
kındaki Kavanini Maliye Encümeni mazbatası
nın müzakeresine geçelim. ( Muvafık, sesleri) 

1. — Fransızlar zamanında Adana havalisin
de haciz ve müsadere edilen mebaliğ hakkında 
tefsir talebine dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası (3/86) (1) 

31 . 10 . 1339 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Fransızların Adana'yı işgalinde sahipsiz ka
lan mahsulât ve bedeli icardan dolayı zabıt ve 
müsadere ettikleri emval ve eşyanın bedeli olan 
ve sırf istihlâk edilen kısmından mütebaki ka
lan dört milyon dokuzyüz doksaniki bin beşyüz 
seksen kuruş meblâğın ashabına iadesi veya Zi
raat mektebinin ikmal ve ıslahına sarf edilmek 
üzere İktisat Vekâleti bütçesine vaz'ı tekrar 
Kavanini Maliye Encümeninde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Yapılan tetkita nazaran magsup mebaliğ-
den kısmı mühimminin .ashabı malûm olduğun
dan ve herhar müracaat ederek paralarını ta-

(1) Evveliyatı 2 nci ciltte (39) ncu inikat 
zaptındadır. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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lebetmekte bulunduklarından istihkaMar ahar 
mahalle ve her hangi şekil ve surette devir ve 
temliki hukuku şahsiyeye nevama tecavüz teş
kil edeceğinden mebaliği mevcuderiin toptan 
Ziraat Mektebine tahsisi muvafıkı hak görül
memiştir. Alacaklıların malhkemeye müraeaat-
le istifayı hak cihetine gitmeleri aradan geçen 
zaman ve şekli müsadere hasebiyle birçok müş
külâtı mucibolacağından bu cihet muvafık bu
lunamamıştır. Evvelce de mazbatamızda arz 
ve izah olunduğu üzere maihallî mecalisi idare
leri fevkalâde zamanda ve fevkalâde şekilde 
müsadere edilmiş olan marülarz mebaliğin as
habına garameten tevzi ve iadesinde en müna
sip merci olacağı teemmül edilmiş olduğundan 
encümence münteıhap ve Hükümetçe matlup 
usulün tasvibi Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz ıolunur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Trabzon Mebusu Kayseri Mebusu 
Abdullah Ahmed Hilmi 

Kâtip Âza 
Konya Mebusu Karasi 

Tevfik Fikret Hulusi 
Âza Âza 

Elâziz Mardin 
Mustafa Necib 

REİS — Kavanini Maliye Encümeni maz
batası hakkında mütalâa var mı? (Muvafık ses
leri) (işitmedik sesleri) Efendim, Ahmet Bey 
izah edecektir. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ AHMED B. (Kayseri) — 
Efendim, malûmuâliniz evvelce bu mesele 
Meclisi Âlinizde müzakere edilmiştir. Kütah
ya Mehusu Ferid Beyefendinin bir takriri ile 
paranın toptan Adana Ziraat Mektebine tahsi
sini Heyeti Umumiye tasvibetmişti. Fakat bir 
kere daha tetkiki için Kavanini Maliye Encü
menine geldi, bu paralar büsbütün sahipsiz de
ğildir. Fransızlar gelmişler, işgalin ilk devre
sinde ahaliden birçokları mahsulâtını terk et
miş, çekilmişler ve memleketi ~ terk etmişlerdir. 
Fransızlar ortada kalan mahsulâtı satmışlar, 
parasını haciz ve müsaıderei harbiye namiyle bir 
defter açarak onun sağ sayfasına kaydetmiş
lerdir. Sol sayfasına da bir hesap açarak bu pa
ranın bir kısmiyle güya yol, köprü ve saire 
inşa ettirmek için sarf etmişler ve fakat yol, 

köprü inşa olunmamış ve bu para heder olmuş. 
Fakat kısmı mühimmi mevcuttur ki kırkbin 
küsur liraya baliğ oluyor. Elyevm ashabı mev
cut ve malûm. (Neden? sesleri) Çünkü : Mü
racaat ediyorlar ve paralarını istiyorlar. Ve 
bunun en iyi şekli malhkemeye müracaat ederek 
ve mahkeme vasıtas'iyle paralarını istirdadet-
meleridir. En doğru hareket bu ise de ahvalin 
fevkalâdeliğine nazaran ashabı hukukun mah
kemeye müracaat etmesi, şahit bulması, vesa
ik ibraız etmesi uzun bir meseledir. Bir defa 
Fransızlar gelmiş, zavallıların canı yanmış, malı 
müsadere olunmuş. Şimdi ikinci defa da mem
leketine, yurduna geliyor. Parasını bulamıyor. 
Bunlara tekrar mahkemeye gidiniz, mahkeme 
sizin hakkınızı verecektir, o suretle paranızı 
vereceğiz, demek hiç doğru değildir ve beyhude 
bir külfettir. Bunun en iyi şekli Hükümetin 
teklifi veçhile meclisi idarelerin meseleye va-
zıülyed olması hususudur. Bunlar vasıtasiyle 
ufak bir tetkik neticesinde paralarını alacak
lar. Malûm olanlar kim ise onlara verilir. 
Şayet sahibi olmıyan cüzi bir para kalacak olur
sa o da Meclisi Âlinin takdiri veçhüzere Ziraat 
Mektebinin ıslahına veya her hangi bir veçhile 
sarf edilir. Şunu da nazarı ıttılaıâlilerine arz 
ederim ki, Meclisi Âli her şeyi yapabilir. Fa
kat hukuku şahsiyeye tecavüz edemez. Ma
demki sahibi vardır, mademki sahibi alacağını 
istiyor, encümeniniz sahibi matlubun bu mat
lubunu isterken bunu tutup da başka bir ka
rarla başka bir yere tahsis etmeyi, hukuku 
şahsiyeye taallûku itibriıyle, pek doğru bula
madı. Kavanini Maliye Encümeniniz buna 
kanaat getirdi. Eski noktai nazarında ısrar 
ederek tekrar Heyeti Celileye arz ediyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Adana'nm istirdadından sonra ora
daki kayıtlar mucibince böyle bir para görül
müştür. Bu iş bendenizin daha Maliye Vekâle
tim zamanında idi. Eğer bunun, Ahmed Beye
fendinin mütalâa buyurduğu veçhile, heribirinin 
hisseleri malûm, ashabı mukayyedolsaydı bu 
para şimdiye kadar orada durmaz, sahipleri
ne tevzi edilir giderdi. Zannettikleri gibi bu 
paranın sahibi kimdir ve kimlerdir? Bu ma
lûm değildir. Bu ne mukayyettir, ne de sahi
biyim diyen adamların malı olduğu sabittir. 
Toplanmış bir mahsul vardır. Orta yerde bı
rakılmış gidilmiş, bunlar mahallî masarifle mey-

— 252 .— 



i : 49 6 . 11 . 1339 C : 1 

dana gelmiştir. Tarlalardaki maıhsul bedava 
toplanmamıştır. Birtakım unvansız masarif ih
tiyar edilmiştir ve unvansız olarak kaydedil
miştir. Binaenaleyh bu para için bâzı adam
lar, «ıbu bizim malımızdır, bizim mahsulümüz-
dür» deyip duruyorlar. 

îhtilmal 'ki, bunların içinde (hakkı olanlar da 
vardır. Fakat bunları seçip çıkarmak hakkı ne 
miktardadır ve hakikaten hakkı var mıdır? 
Yok mudur? Diye tefrik etmek imkânı yoktur. 
Eğer bunları tefrik 'imkânı olsaydı Heyeti Celi-
lenize iböyle bir şey zaten gelmezdi. Hakkı sabit 
olan adamların hakkı o zaman tevzi edilir gi
derdi. Tetkik ve tevzide imkân olmadığı için
dir ki, bu para ayle kaldı. 'Sonra masarifi ma
halliye ile mahsulden toplatılmış paradır. Ben
deniz zannediyorum ki, idari bir kararla tevzi 
etmeye imkân yoktur. Ya mahkemeden geçecek 
herkes buna bihakkın hükmen sahibolacaktır 
veyahut emvali umumiye meyanında sahipsiz 
kalmış mahsulât bedelidir. Şunun bunun ol
maksızın Hükümetin elindedir. 'Meclisi idarenin 
kararı olmaksızın idari bir tedbirle şunun malı
dır, bunun malıdır diye hüküm vererek bu para 
tevzi edilemez efendim. Bu daha fenia ve daha 
kanunsuz bir yoldur. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bu ema
net hesabına mı alınmıştır. 

HASAN B. (Devamla) — Öyledir efendim. 
AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 

Hasan Beyefendinin İktisat Vekâleti zamanında 
mevzuubahsolmuş ve kendilerinin noktai na
zarlarının bu şekilde olduğu o zaman da imza-
siyle sabittir. Mâkul şekli zaten budur. 'Şu hal
de şimdi kanaatlerini değiştiriyorlar, demek. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kendisinin imzası var
dır. 

AYNİ B. (Bozok) — Efendim Meclisi Âli
niz bu mesele hakkında temayülâtını tamamen 
izhar etmiştir. Mazbata muharriri Beyin de tah
tı tasdikındadır. Eşhas malûm değil. Dört - beş 
bin kişinin müracaat ettiği anlaşılıyor. Beş bin 
kişiye kırk bin lirayı taksim ederseniz üç bu
çuk lira düşer. Sonra bu mesele zinüfuz insanla
rın tahtı tesirinde cereyan edecektir. Paranın 
eshabı malûm değildir. Evvelce umumi bir şe
ye tahsis buyurduğunuz bir parayı üçer lira, 
dörder lira 'gibi cüzi miktarda tevzi ederseniz 
mâruz kalınan zararı telâfi etmez. Bu para ile 
'katiyen Adana ihya edilmiş olmaz. Yalnız Ada-

na'nm eski şekli muhafaza edilirse ihyayı ikti
sadisi için hayırlı bir iş 'olacaktır. Rica ederim 
Meclisi Âliniz eski temayülâtımdan sıarfınazar 
etmesin. Heyeti Aliye esasen ona karar vermiştir. 

ŞAHİN E l (Gazianteb) — Kısmı küllisinin 
-sahibi 'malûmdur. 

AYNİ B. (Bozok) — Malûm değil. 
MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efendi

ler bu para bir defa alınmış, alındıktan sonra 
bu parayı istiradadeden kuvvet 'hangi kuvvet
tir? Bittabi Heyeti içtimaiyenin kuvvetidir. O 
halde eshabı malûm olmayınca bu paranın Hazi
neye mial olması tabiidir. Fakat alelıtlak Hazi
neye verilmiyerek o muhitten hâsıl olmuş bir 
para olmak itibariyle evvelce Meclisi Âlinizden 
verilmiş olan karar mucibince bu mahallin Zira
at Mektebine verilmesi her cihetle evlâdır. (Doğ
ru sesleri) 

İSMAİL SAFA B. (Adana) — Efendim bu 
meselede Meclisi Âlinin tamamiyle tenevvür et
mediğini zannediyorum. Bu paranın sahipleri 
iddia edildiği gibi veyahut zannedildiği gibi 
meçhul değildir. Çiftlik sahiplerinden bir kısmı 
Harekâtı Milliyeye iştirak ettiğinden dolayı 
Fransızlar tarafından cezayı nakdiye mahkûm 
edilmişlerdi. Çiftliği ihraktan kurtulmak için 
orada kalan insanlar cezayı nakdî vermişlerdir. 
Üç bin lira, iki bin lira, beş bin lira... Bu para
nın bir kısmı bu kabil insanlardan alman para
dır. Diğer kısmı da ; karışıklıklar içerisinde 
köylerini bırakıp kaçan köylülerin tarlalarına 
Fransızlar anakinalar götürmüş ve bunların 
mahsulâtını tamamen kaldırmışlar ve bunun 
bir kısmını masraf diye göstermişler. Diğer bir 
kısmını da köy namına irat kaydetmişler. Al
dıklarının belki onda birini kaydetmişlerdir. 
Bu para kısmen eşhasındır ve eşhasın ellerinde 
Kenetleri vardır, vesikaları vardır. Fransızlar ce
zayı nakdî olarak para almışlar ve şu kadar para 
aldık diye vesika vermişlerdir. Ve kısmen kendi 
namına bunu irat kaydetmişlerdir. Bunun hepsi
nin içerisinde biraz daha masraf yaptıktan sonra 
kırk bin lira para kalmıştır. Esasen Fransızların 
defterine kaydettiği para iki yüz bin liradan faz
la paradır. Fakat bunun büyük bir kısmını şu
raya buraya masraf göstermişlerdir. Mütebaki 
kalan kırk bin liradır. Şimdi bu paranın hangi 
köyden, hangi adamdan alındığı malûmdur. O 
köylerden, o adamlardan alınan paranın mikta
rı iki yüz bin liradır. Halbuki kalan kırk bin 
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liradır. Binaenaleyh her köyden ve her şahıs
tan alınan paraya nazaran ne düşüyorsa gara
meten bu kırk bin liranın o eşhasa tevzii lâzım
gelir. 

AVNİ B. (Bozok) — Suiistimalâta yol açar. 
İSMAİL SAFA B. (Devamla) — Hisselerine 

düşen nisbette tediye etmek lâzımdır ve erbabı 
istihkak bunun arkasını takibetmektedir ve kıs
men eşhası istihkak malûmdur ve kısmen de 
köy namına mukayyettir. Böyle Adana vilâye
tinden kırk bin lira alınmıştır diye mukayyet 
değildir. Falan köyden şu kadar, filân köy
den bu kadar bunun hapsi 200, 300 'bin lira ka
dar tutuyor. Fakat bu kaydedilen parayı sarf 
etmişler, mütebaki kırk bin lira kalmış. 

AVNİ B. (Bozok) — Öyle ise şimdiye ka
dar ashabı istihkaka niçin taksim etmemişler ve 
bunu buraya kadar sevk etmişler? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
meselenin şekli Safa Bey Biraderimizin izah et
tiği gibi ise bunu behemehal eşhasa vermek 
lâzımgelir. Bunu, yani onun bumun hakkını 
tutup da başka bir tarafa vermek doğru bir 
mesele değildir. Acaba bu emanet hesabına mı 
girmiştir, yoksa irat mı kaydedilmiştir? Eğer 
emanet hesabına girmiş ve sahipleri de malûm 
ise mevcudolan para garameten sahiplerine ve
rilebilir. Yok eğer emvali umumiye meyanma 
ithal edilmişse Muvazenei Umumiyeden sarfı 
lâzımgelir. Şu halde esasını pek bilmediğim 
bu mazbata eğer Muvazenei Maliye Encümeni
ne gitmedi ise bir defa da Muvazene Encüme
nine gitmeli ve orada müzakere edilmelidir. 
Bilmiyorum Maliye Vekâleti Vekili olan zat bu 
hususta bize izahat verebilir mi ? 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Trabzon) — Efendim arz ettim ki, bu para, 
Fransızların tuttuğu kuyu t mucibince mev
cudolan bir paradır. Bizim denildiği vakitte 
bir hesabı malî ile mukayyedolması lâzımdır. 
Bunun bizim maliye hesaplarına taallûku yok
tur. Şu kadar para alınmıştır diye bir hesap 
kaydedilmiştir. Fransızlar mahsulâtı toplat
mışlar ve bedeli ©lan bu parayı da şuraya bura
ya sarf etmişler. Sağ sayfada varidat ve sol 
sayfada masraf mukayyettir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bakiyesi 
de mevcut mu ? 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Bakiyesi de sandıkta nakden 
mevcuttur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Mademki 
ashabı mevcuttur. Ashabına tevzi etmek lâzım
gelir. 

REİS — PJfendim Kavanini Malîye Encü
meni Mazbata Muharriri buyuruyor ki: Hükü
metin teklifi garameten tevzii yolunda idi. Ha
san Bey İktisat Vekâletinde bulunduğu zaman 
buna muvafakat etmişti. Şimdi nok'tai naza
rını değiştiriyor mu? Diyorlar. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Efendim bu bir haktır, tevzi edil
melidir. Ahalinin müracaatta bulunması doğru 
değildir. Bunun garameten tevziinden başka 
çare yoktur. Fakat son zamanda Heyeti Aliye-
niz musip bir karar ittihaz etmiş, yine Adana'-
nm Ziraat Mektebinin ihtiyacına veya pamuk 
ziraatinin ıslahına sarf edilmesini tensip 'bu
yurmuş. Bendeniz bu ikinci şıkkın müreccah 
olduğu kanaatindeyim. Tensip buyurursanız 
garameten tevzi ederiz, zannedilmesin ki, bu 
para tamamiyle sahibinin eline geçecektir. Ha
yır, hayır geçmiyecektir katiyen ashabına veril-
miyecektir. Sahibi nüfuz olanlar bu parayı 
alacaklar; ashabı istihkak açıkta kalacaktır. 
(Doğru sesleri) 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Meclisin kararı 
Ziraat Mektebine tahsis yolunda idi. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
hatırımda kaldığına göre, Adana Defterdarının 
Maliye Vekâletine yazdığı tahriratta bu para 
ashabının makbuzla müracaat ettiğinden bahse
diliyor. Şu halde Hasan Beyin buyurduğu gi
bi, ister fukaranın olsun ister müteneffizanm 
olsun, kimin olursa olsun bu bir haktır. Bu, 
müteneffiz meselesi değildir. Müteneffiz olsun. 
Herifin hakkı ise, yedinde makbuzu varsa, ri
ca ederim efendiler benim paramı ne hakla baş
kasına veriyorsunuz? Kimin kesesinden kime 
hibe ediyorsunuz? Ashabı mevcuttur. Safa Be
yin buyurduğu gibi ashabı mevcutken ve mak
buz ile müracaat olunagelirken benim hakkımı 
vermeyip de Ziraat Mektebine veyahut başka 
bir mahalle nasıl hibe ediyorsunuz? (Olamaz 
böyle şey, doğru sesleri) İşte Safa Beyefendi 
- ki oranın mebusudur ve alâkadardır - dedikle
ri gibi ashabı muayyendir. Defterdarın tahri-
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ratını bulunuz ve okuyunuz. Makbuz ile mü
racaat ediyorlar, diyor. 

AVNİ B. (Bozok) — Değil.. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Müra

caat edenler varmış. Şu halde makbuz ile mü
racaat edenler varken ben zannederim ki, ya 
emanata veyahut emvali umumiyeye geçirile
cektir. Yine emanettedir bu.. Şu halde bende
nizin maruzatım budur. Mademki, Safa Bey
efendi «bu paranın ashabı var» diyor. Defterdar 
da tahriratında makbuz ile müracaat edenler 
vardır, diyor. Ashabı mevcut iken bir parayı, 
ne biz ve n'e de kim'se, başka bir yere hibe ede
meyiz, efendim. Aksi takdirde biz bu paranın 
Ziraat Mektebine tahsisine karar verirsek ve 
ashabı matlubat da makbuz ile mahkemeye mü
racaat edecek olurlarsa vaziyet ne olacaktır1? 
Nasıl olur? Safa Beyefendi söyledi: Beyefendi 
Fransızlar bu parayı halktan cezaen almışlar 
ve ashabı muayyen ve malûmdur. Fransızlar 
bu parayı şu köyden almışlar, bu köyden al
mışlar, senden almışlar, benden almışlar.. Müte-
neffiz olayım kim olursam olayım; bu, benim 
hakkımdır. Ve biz nasıl olur da eşhasın mat
lubu, hakkı olan bir parayı falanca yere tah
sis ettik diye bir karar verebiliriz? Allah aşkı
na!.. Bendenizce bu caiz olamaz. Ama Meclisi 
idarenin mazbatasiyle bunun taksiminde suiisti
mal olurmuş. Ashabının hakkını ih'kak için 
hiç olmazsa mahkemeye müracaat edilmek su
retiyle matluplarını istihsal edebilmelerine ka
rar vermemiz lâzımgelir. Eğer bu işin Meclisi 
idareye tevdiinde bir suiistimal olacağı kabul 
ediliyorsa ashabı mahkemeye müracaatle hakkı
nı istifa edebilir diyelim. Fakat ashabı mah
kemede hakkını ihkak etitrmez, ispat edemez 
ve para kalırsa o başka.. O zaman emanete kay
dediniz ve nereye verirseniz veriniz. Fakat 
efendiler ashabı mevcut iken biz bu paray 
hiçbir yere veremeyiz. Nasıl ki, Meclisi İdare
ler bu parayı şuna buna tevzi ederse haksızlık 
olur diyorsak biz de, ashaibı varken, bu parayı 
falanca yere tahsis ettik, dersek bu mesuliyeti 
kendimiz teka'bbül etmiş oluruz. Binaenaleyh 
ashabı varken bir parayı başka bir yere tahsis 
e'tmeye hakkımız yoktur. Çünkü ashabı var
dır. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Trabzon) — Efendim Mazhar Beyefendinin 

ifadelerinden anlıyorum ki, mesele, tamamen 
tavazzuh etmemiştir. Zannediyorum ki, şundan 
bundan cezayı nakdî diyerek Fransızlan tarh 
ettiği parayı sandıik tahsil etmiş, mukabilinde 
makbuz vermiş. Efendiler bu para, hasılattan 
ve saireden toplanmış bir paradır. Bu para ile 
Fransız idaresi «Lâzımgelen hidematı yaptım 
yol yaptım» demiş, hesabetmiş, bakiye kırkbeş 
bin lira kalmış. Şimdi Fransız işgali zamanın
da Fransız memurlarının halka tahmil ettikleri 
cezalar var. Fransız idaresi o adamların elleri
ne makbuz vermiştir. O makbuz sahipleri di
yorlar ki, bu bakiyede kırkbeş bin lira yok mu? 
O kırk beş bin lirayı bizden mademki gayrika-
nuni olarak tahsil ettiler, bizden bu makbuz 
mukabili alman parayı teslim edin. Fakat hiç 
kimse ispat edemez ki, bakiye kalan bu kırkbeş 
bin lira bu adamlardan cezayi nakdî olarak 
tahsil olunan paralardır. Bunlardan bakiye 
olduğunu kimse iddia edemez. Mesele budur. 
İşgal zamanında böyle ceza, suimuamele, ızrar 
kasdiyle halka tarh edilmiş daha birçok şey
ler vardır. O vakit icabeder ki, bu paraları 
Hükümet her yerde versin. Eğer bu para iş
gal kuvvetlerinin bunların ellerinden aldıkları 
par'a olduğu tahakkuk etmiş olsaydı, tabiî bun
lara tevzi ederdik ve işin içinden çıkardır. Fa
kat bu, sabidolmadığı için veçhi taksimi veya
hut veçhi istimali ne olacağı Heyeti Celileden 
sorulmuştur. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) _ Defter
darlığın tahriratı vardır. Lütfen o tahriratı oku
yunuz. 

HAMDİ B. (Bozok) — Efendim bu Fransız
lara verilen kırk bin lira ahalinin verdiği para 
mıdır? 

MALİYE VEKALETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Tra'bzon) — Yalnız ahaliden alınmış nakit pa
ra değildir. Köylerin mahsulâtı vardır. Mah
sulât kimin malı olduğu malûm değildir. (Aha
linin malı sesleri) Bittabi ahalinin. Fakat 
Ahmed^m, Mehmed'in değil. Muhakkak olan 
bir şey varsa Adana ahalisinin olduğudur. Fa
kat Adana ahalisinden Ahmed efendinin mi, 
Mehmed efendinin mi, Mustafa Ağanın mı? 
Hangisinin olduğu malûm değildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Onun tâyin etmenin 
de imkânı vardır. Defterin son sayfasında 
kimlerin olduğu mukayyettir. 
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MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Cezaen para veren adamların ce
zasını tahsil eden Fransız idaresinden ellerine 
verilen makbuzlar vardır. Eğer Meclisiniz Fran
sız idaresinin cezaen tarh edilen paralara mu-
kalbil verdiğ.i makbuzları karşılık tutuyorsa an-
lıyalım. 0 bahsi diğerdir. Fakat diyemezsi
niz ki, bakiye kalan para falanındır. Buna im
kânı hukukî yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hasan Bey, Meselâ 
Adanalı Mehmed Efendi Fransızların zulmün
den kaçmış, çiftliğine de Fransızlar vazıyet et
miş ve onun mahsulâtını almışlardır. Bunlar 
bu meyanda dâhil midir, değil midir? 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Dâhil efendim. 

VEHBİ B,. (Karesi) — Fakat bu adama ve-
remiyecek miyiz şimdi! 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Vermiyeceği'z demiyorum. Fakat 
diyemezsiniz ki, bu bakiye falan para, bu ada
mındır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Garameten verilemez 
mi, hissesine düşeni alamaz mı? 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla.) — Muayyen esamiye mi garameten? 
Kimlere vereceğiz? Defterde esamisi bulunan 
adamları mı vereceğiz? Muayyen esamisi olma
dığı halde bu parada hakkı olan daha binlerce 
adam vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Alınan paralar, mese
lâ falan köyden on bin lira, falan yerden üç bin 
lira, yekûnundan bakiye kalan şudur. Bu nis-
bette garameten, beş kuruş da olsa onlara tevzi 
edilmek lâzımdır. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Garameten tevzi edebilmek için, 
muayyen eşhas, muayyen efrat hakkında olması 
lâzımgelir. Halbuki bu paranın veçhi tahsili iti
bariyle anlaşılıyor ki, isimleri mevzubahsolma-
dığı ve elinde bir makbuz bulunmadığı halde bu 
parada hissesi olan adam vardır. Onlar istiye-
cek olursa ne yapacağız. (Yok sadaları) Rica 
ederim, var efendim. Köy namına garameten ne 
demektir? Falan köyün mahsulünün bedeli di
ye bu parayı çıkarıp da taksim et, diye köyün 
eline mi vereceğiz? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Pek tabiî. 

1 MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Pek tabiî ise öyle olur. Fakat pek 
tabiî bir şey değil. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Aranızda 
olan tefrikaya nazaran böyle bir karar verdi
niz? Bunların böyle olduğuna nasıl kanaat eder
siniz? Bendeniz bunu öğrenmek istiyorum. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Efendim, encümen bu meseleyi 

• müzakere ederken bendenizi çağırıp dinleme1-
I mistir. Kendi kendine tetkik etmiş ve karar ver

miştir. Me'selc bundan ibarettir. Encümenden 
(Bu mesele hakkında eski ve yeni malûmatın 

I nedir?) diye bir teklif karşısında bulunmadım. 
I Encümen vesaik üzerine hukuku şahsiyeyi si-
I yanetin o ciheti tetkik etmiş. Tetkik edilirken 
I encümende bulunmadım ve dinlemedim. Yalnız 
I Heyeti Celileye bir mazbata sevk ettim. 

I ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim, burada 
I encümen mazbatasında deniliyor ki, «Ahalii İs-
I lâmiyeden bigayrihakkin gasbedilen paranın bir 
I kısmı Hükümetçe kaydedilmiş ve yine bunun 
I mühim bir kısmı köprü ve saireye sarf edilmiş'» 
I mademki ahalinin namına kaydedilmiş bir para 
I vardır. O halde ahali, ellerinde bulunan makbu-
I ziyle müracaat edip de niçin hakkını istemiyor,, 
I almıyor da encümen Heyeti Umumiyeye getiri-
I yor? Birinin hukuku şahsiyesi diğerine, bir baş

kasına verilemez. 
HASAN FEHMİ B. (Trabzon) — Arz ettim 

I ki, ahalinin elindeki makbuzla onun arasında 
I tekabül yok. İhtimal ki, elinde makbuz olan 
I adamlar vardır. Fakat paranın içinde santimi 

yok. 
I ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim burada 

gösteriliyor. Köy namına da hesabedil'miş. 

I AVNİ B. (Bozok) — Encümen hata etmiş. 
I REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Bu 
I hususu Heyeti Celileniz geçen celsede müzakere 
I ettiği zaman müzakereye hitam verilmiş, yalnız 
I bir takrir kalmıştı. O da, Kütahya Mebusu Fe-
I rid Beyin takriri. Bu paranın Adana Ziraat 
I Mektebine sarf edilmek üzere iktisat Vekâleti 
I bütçesine vazedilmesini istiyordu. Bu, nazarı 

itibara alınmış ve encümene gitmişti. Kavanini 
I Maliye Encümeni noktai nazarında İsrar emtiş-
I tir. Müzakere, bu paranın Ziraat Mektebine 

tahsisi hakkındadır ve encümenin noktai naza-
ı rındaki İsrarına taallûk edecektir. Başka sıı-
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retle takrir falan vererek müzakere açmaya lü
zum yoktur. Ya nazarı dikkate alman takriri 
encümene havale edeceksiniz, veyahut encüme
nin mazbatasını kabul edeceksiniz. Şu halde en
cümen mazbatasını bir defa daha okutuyorum. 
Eğer müzakereye lüzum görürseniz söz alan 
birçok arkadaş vardır; müzakereye devam ede
lim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Encümen nok
tai nazarında İsrar ediyor mu? Geçen celsede 
Perid Beyefendinin takriri nazarı itibara alın
mıştır ve o takrir dairesinde mazbata yapıl
mıştır. 

ALÎ SAÎB B. (Kozan) — O takririn nazarı 
itibara alınması lâzımdır. 

REÎS — O takriri nazarı itibara almaktan 
maksat ipkasıdır. Yoksa Heyeti Çekileniz kararı 
verir, meseleyi bitirir. Mazbata okunacaktır, 
efendim. 

(Kavaninin Maliye Encümeni mazbatası tek
rar okundu.) 

REFİK B. (Konya) — En muvafıkı mekte
be verilmektir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reye ko
yunuz. («Ret, ret, kabul» sesleri, gürültüler; 
«Ziraat mektebine verilsin» sesleri.) 

REFİK B. (Konya) — Takririn okunması 
lâzımdır. Çünkü Heyeti Umumiye, nazarı itiba
ra almıştır, encümene (göndermiştir ve bu ka
naati izhar etmiştir. 

Riyaseti 'CeJileye 
Mebhus mebaliğin Adana Ziraat Mektebinin 

ikmal ve ıslahına sarf edilmek üzere İktisat 
Vekâleti bütçesine vaz' buyurulmasmı arz ve 
teklif eylerim. 

Kütahya 
Ferid 

(«Ret» sesleri, «muvafık» sesleri.) 
BESİM AT ALAY B. (Aksaray) — Rica ede

rim, bir şey soracağım. Yunanlılar cezayı nak
dî aldılar. Ganaimden ve zaptedilen şeylerden 
oralardaki ahaliye ne kadar para veriliyor? 

REİS — Rica ederim, Riyaset vazifesini 
yapması için beş dakika müsaade buyurunuz. 
Encümen bu paranın ashaJbınm malûm olduğu 
noktasına istinaden ashabına tevziini teklif edi
yor. («Doğru» sesleri.) Encümen mazbatasını 
şimdi lokudum. Encümen bu mebaliğin ashabı 
malûm olduğundan ashabına iade ve tevziinde 
ısrar ediyor. Heyeti 'Celilenizm nazarı mütalâa

ya aldığı bu takrir ise ashabının meçhul olma
sından dolayı paranın mekteibe tahsisinden iba
rettir. Binaenaleyh 'bu iki noktanın tesbiti için 
müzakerenin • devamını tensip buyurursanız... 
(«Kâfi» sesleri,) O halde müzakerenin kifayeti
ni reyi âlilerine ıvaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
(«Mekteibe» sesleri, «ashabına» sesleri, «kimse
nin hukuku şahsiyesi âhara verilemez» sesleri.) 

AHMED ıSÜREYYA !B. (Karesi) — Efen
dim bir şeyler mevzuubahsoldu. Her hangi bir 
meselenin lehinde ve aleyhinde takrirler veri
lebilir. Verilen takrirlerin nazarı itibara alınıp 
alınmamak kararını da Meclis ittihaz edebilir. 
Fakat bu kararın o takrir ile birlikte encüme
ne tekrar gidip tetkik edilerek eski noktai na
zarda ısrar edip etmiyeceklerini anlamak isti
yoruz, Yoksa nazarı dikkate alınacak menfi bir 
takriri kabul etmek demek, Heyeti Celilenin 
zatı mesele hakkında reyini izhar ve ihsas et
mesi değildir. 'Demin bu mesele mevzuubahsol
du. Çünkü zatı mesele ile alâkadardır. Onun 
için tavzih ediyorum. Bundan maada Hükümet 
ibu teklifte para ashabının mevcudolduğunu ve 
yedlerinde makbuz 'bulunduğunu itiraf ediyor. 

^ (Gürültüler, «reye» sesleri, «açık söyle» sesleri.) 
Açık söylüyorum efendim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reye Re-
'• is Bey. 

REİS — Efendim bu bapta bir. takrir var. 
; Oribeş âza bu mazhatanın tâyini esami ile reye 

vaz 'mı ' teklif ediyorlar. Bursa Mebusu Refet 
; Bey ve rüfekası tarafından teklif ediliyor. Bi

naenaleyh reye vaz'edilecek tadil teklifidir. Hü
kümetin teklifi encümenin noktai nazarı değil
dir. Binaenaleyh Kütahya Mebusu Ferid Beye-

• fendinin paranın Adana Ziraat Mektebine ter-
•; ki hakkındaki takririni Heyeti Celile nazarı iti-

ra almıştı. Takriri tâyini esami ile reye vaz'e-
: diyorum. Kabul etmediğiniz takdirde mazbata
yı reyi âlinize vaz'edeceğim. Takriri kabul eden
ler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey vere-

, çeklerdir. 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Ferid Be

yin takririni kaibul edenler beyaz pusla mı ve-
, recekler1? 

REİS — Yani Ziraat Mektebine verilmesini 
kaibul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey 
puslası vereceklerdir. Reylerini istimal buyur-
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mıyan rüfeka lütfen istimal buyursunlar. İs
tihsali âra hitam bulmuştur. Neticeyi arz edi
yorum. Reye iştirak eden azayı kiramın adedi 
148 dir. 94 kabul, 48 ret, 6 müstenkif vardır. 
Binaenaleyh muamele tamamdır. Kütahya Me
busu Ferid Beyefendinin takriri 94 reyle kabul 
edilmiştir. (Alkışlar.) Müsaade 'buyurunuz, son
raki kararı arz edeceğim. 4 992 580 kuruş 1339 
senesi varidatı müteferrikası varidat ve Adana 
Ziraat Mektebinin ikmal ve ıslahına sarf edil
mek üzere İktisat Vekâleti bütçesinin faslı mah
susuna tahsisat olarak ilâve olunacaktır. Kabul 
buyurduğunuz karar bundan ibarettir. 

2. — Kardhisan Şarki Mebusu tsmail Beyle 
rüfekasmtn, tpeîtli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzi hak
kında kanun teklifi (2/62) ve İstihlâk Resmi Ka
nununun tefsiri hakkında Encümen mazbatası 
(1), Maliye Vekâleti tezkeresi (3/109) ve Kava-
nini Maliye, Muvazenei Maliye ve İktisat encü
menleri mazbataları. 

REİS — İstihlâk Resmî Kanununun tefsiri 
ve ipeği havi mensucatın Gümrük Resmi Kanu
nunun tefsirine ait İktisat Encümeni mazbatası 
vardır. Onu okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
4 . 11 . 1339 

Yüzde onbeşe kadar ipeği haVi çakarlı tâbir 
olunan mensucattan istifa olunan tarifei asliye
nin on iki misli resmin beş misline tenzili hak
kındaki teklifi kanuni eneümenimizce müzakere 
'dundu. 

İcra edilen tetkikata nazaran mezkûr kumaş
lar Gümrük idarelerince mukaddema ithâli me-
nedilen mevaddın dairei şümulüne alınmadığı 
gibi bilâhara tarifei asliyenin on iki misline ib
lâğı suretiyle ithaline müsaade edilen 7 Mayıs 
1337 tarihli Kanuna merbut (D) cetvelinde mu
harrer mensucat meyanmda dahi rüsuma tâbi tu
tulmamıştır. Marülarz kumaşların Gümrük Rü
sumu hakkında Kanunun bidayeti tatbikmdan 
17 Kânunusani 1339 tarihine kadar tarifenin 
270 nci maddeci tatbik edilmiştir. Mezkûr ta
rihte Rüsumat İdaresi bu kumaşlar hakkında 
tatbik edilen maddenin yanlış olduğunu görmüş 

(1) Evveliyatı Dokuzuncu İçtima zaptında-
dır. 

ve imhalsiz bir emir ile bu nevi kumaşlar hak
kında tarifenin 305 ve 308 nci maddelerini tat-
bika başlamıştır. Halbuki tezyidi rüsuma ait neş
redilen kavanin ve nizamatm tarihi neşir ve teb
liği ile icrası arasında bir zaman bırakmak mü-
teamil olduğundan kilosu 28 kuruş rüsuma tâbi 
bir malın resminin âni olarak 420 kuruşa iblâğı 
haddizatında hasis olan mezkûr kumaşların güm
rük ardiyelerinde toplanıp kalmasını mucibol-
muştur. 

Mâruzâtı ânifeden anlaşılacağı veçhile bir ku
maş hakkında senelerce (velevki yanlış olsa dahi) 
tatbik edilen bir tarife maddesinin âni bir emirle 
yüzde bin beş yüz derece tezyidi tüccarı haklı ola
rak şikâyete sevk edecek bir meseledir. 

Tüccar gümrüklerde toplanan işbu malların 
bedelini fabrikalara tediye etmiş olduklarından 
iadeleri de gayrimümkündür. Bu suretle işbu ku
maşlar bir seneden beri gümrük ardiyelerini iş
gal ile Devlete bir menfaat temin etmemekte ol
duğu gibi memleketimize ait bir büyük sermaye
nin dahi muattal kalmasını icabetmektedir. 

Memlekette sanayii maliyenin inkişafı nok-
tai nazarından bu nevi kumaşlardan alman rü
sumun daimî olarak beş misle tenziline encüme
nimiz taraftar olmamakla beraber rüsuma ait 
mukarrerattan alâkadaram tatbikmdan bir müd
det evvel haberdar etmek esası kanunisine tevfi
kan Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi tarafından 
tashihi madde zımnında verilen emrin tarihi olan 
17 Kânunusani 1339 tarihinden mukaddem fab
rikalara sipariş edilen bu nevi kumaşlardan bir 
defaya mahsus olarak tarifei asliyenin beş misli 
resim ahzi hakkında Muvazenei Maliye Encümeni 
tarafından tanzim edilen maddei kanuniyenin 
aynen kabul edildiğini arz ederiz. 

Un mamulâtı hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeni tarafından tanzim kılınan ikinci mad
deyi encümenimiz aynen kabul etmiştir. Marga
rin yağlarına gelince : Eneümenimizce icra edi
len tetkikata nazaran mezkûr yağlardan rüsumu 
istihlâkiye ahzi hakkında verilen emrin tarihi 
10 Şubat 1339 olduğu anlaşılmış olduğundan 
üçüncü maddenin başındaki tarihin 10 Şubat 
1339 olarak tashihine ekseriyetle karar verilmiş 
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ve berâyı tasvip Heyeti Umumiyeye arz olunmuş
tur efendim. 

İktisat Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi namına 

İzmir Mebusu Karahisarı Şarki 
Mahmud Celâl İsmail 

Kâtip Âza 
Ertuğrul 

, Dr. Fikret 
Âza Âza 

Karesi 
Hulusi 

Âza Âza 
Bolu Edirne 
Şükrü Faik 

Âza 
Maraş 

Abdülkadir 

REİS — Efendim bu kanunun heyeti umu-
miyesinin müzakeresi esnasında İktisat Encü
meni istemişti. İktisat Encümeni, okunan maz
bata münderecatına nazaran Muvazenei Maliye 
Encümeninin noktai nazarını muvafık görmüş, 
yalnız tarihi tashih etmiştir. 

RASİH Ef. (Antalya) — Vekil Beyefendi 
izahat versin. Bizi tenvir etsin. 

REİS — Buyurun, Zeki Bey. 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Encümen noktai 

nazarını izah etsin de ondan sonra söyliyece-
ğim. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Efendim 
bu kanun üç maddelik bir kanundur. Birinci 
maddede olan çakarlılardır. Üzerindeki çiçekler 
haddizatında ipek değildir. İpek olmadığı gibi 
suni ipek de değildir. Bunlar birtakım nebati 
maddelerden yapılmış, parlatılmış, fakat haddi
zatında kumaşın metanetine halel getirecek bir 
şekilde değildir. Gümrük Kanununun tarihi tat
biki 1332 dir. Gümrük idarelerince bu kumaş hak
kında 1332 tarihinden 1339 tarihine kadar tarife
nin 27 nci maddesi tatbik olunmuştur. Yekûnda 
248 kuruş gümrük alınmıştır. Halbuki geçen sene 
Rüsumat idaresi bir emir veriyor. Bu emirle di
yor ki bu çakarlar 1332 maddelerine tabidir. Bi
naenaleyh bu maddeler ahkâmına göre bunlar
dan gümrük alın diyor. Aradaki fark o kadar 
fahiştir ki malın haddizatında hasis olması bu 
yükü kaldıracak derecede değildir. 28 kuruşu 
420 kuruşa iblâğ ediyor. Bir kere verilen emrin 

mahiyeti, esası şudur : Eğer bu bir tefsir ma
hiyetinde ise Rüsumat idaresinin böyle bir tef
siri başlıbaşma yapması bilmem muvafık ve sa
lâhiyeti dâhilinde midir? Yalnız burada Mu
vazene Encümeninin istinadettiği bir nokta var. 
Muvazene Encümeni diyor ki : Bu gibi sanayie 
ait tezgâhlar memleketimizde belegan mabelâğ 
vardır. Binaenaleyh bunlar daimî surette tari
fenin böyle kilosundan 28 kuruş alman madde
sine tevfikan değil fakat kilosundan 420 kurug 
alman maddesine tevfikan bir defaya mahsus ol
mak üzere beş misli gümrükle âtisi için yine on-
iki misli olarak kalsın diyor. Yalnız burada En
cümen memlekette tarife hususunda himaye 
usulünü gözetmek istiyor. Tarife usulünde 
aranması lâzımgelen himaye usulüdür ki himaye 
usulü tarife usulünde en ziyade aranması lâzım
gelen şeydir. En ziyade gözetilen nokta budur. 
Yalnız şu mal üzerinde himaye usulü vaz'ı doğ
ru mudur, değil midir? Bu bir meseledir. Hima
ye, malûmuâliniz memlekette emsali bulunan 
sanayiin himayesi için hariçten eşya gelmesin 
diye ağır bir resim vaz'olunur. Halbuki elimiz
de bulunan tezgâhlar bunu yapmadığı gibi âti-
yen de bu vaziyetin devamı müddetince bunu te
min edemiyecektir. Sebebi; malûmuâliniz bütün 
memleketler, bilhassa sanayii nesiciye ile iştigal 
eden bütün memleketlerde sanayi birdenbire 
terakki etmemiştir. Sanayii nesiciyenin te
rakkisi iptidai bir şekilde bağılar. Bu kuma
şın boyası ve ipeği Avrupa'dan geliyor ve aynı 
zamanda onlar makina ile çalıdırlar. Böyle maki-
na devrinde makina ile çalışan bir asırda el tez-
gâhlariyle memleketin ihtiyacını temin ederiz der
sek kabil değil edemeyiz. 

Bugün İtalya ve Fransa'da sanayii nesiciye 
evvelen beyaz mallar üzerinde başlamıştır. Pa
muğu bir ameliye neticesinde nesceden maki-
nalarm tekâmülünden sonra ve kumaş halinde 
meydana getiren makaralardan sonra bu tezgâh
lar başlamıştır. Size gayet garip bir Ş3y arz ede
ceğim. Bu çakarların üzerindeki sunî madde 
ipek madde midir, değil midir? Şüpesiz memle
ketimizde bunu halledecek ve icafoeden makam
lara rapor verecek kimyagerler yoktur. (Elimiz
de vardır, sesleri) Ben bizzat temas ettim. Rü-
sumöt idaresi, İstanbul'da kimyagerlerin suni 
ipektir veya değildir diye verdiği raporlara iti-
madötlmiiyor. Sonra bu kimyagerlerin memleke
timizde mevcudolmamasını da bendeniz çok görmü-
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yorum. Çünkü memleketimizde bu sainat yok ki, 
kimyagerler «olsun1. Fabrika halinde teessüfe etmiş 
bir sanat yok ki, kimyaıgeri olsun. Eğer yalnız 
nazariyat görmekle, kitaplarda okumakla halle-
ıd-erıim derse .bendeniz buna katiyen inanmam. Bu 
aynı »zamanda amelî bir mîelseledir. Üzerinde işle-
/medlikten sonra kabil değil yapamam. Bugün âdi 
'bir tahlili bile yalnız nazarî olarak gören bir kim
yager katiyen .doğru ve sağlam rapor veremez, 
verdiği rapor şayaını itümalt değildir. 

EMİN B. (Bolu) — Kimyahanes'i vardır bir
kaç tane. Bu Itlakrip bir ilim değil, salbit bir ilim
dir. 

İSMAİL B. (Dövavla) — 'Sonra gümrüte bu
lunan malılar içinde .senesi gelmiş mallar vardır ki, 
tüccar bu malları çekemiyor. Evvelce arz ettiğim 
metresi haddizatında 20 - 30 kuruş iken 80 - 100 
kuruş gümrük biniyor ki, tüccar bunu bittabi çe-
ibemez. Çünkü malûmuâlliniz iktisaden1 bdlr ikame 
Kanunu vardır. Eğer bu malın üzerinde 80 - 100 
•kuruş gümrük verecek olursa, sermayei asliyesi
ni de be^abedersek bu 'kumaş 100 - 110 kuruşa 
mal olur. Bugün piyatsıada 'bu kumaş 100 - 110 

kuruşadır. Halbuki, aşağı - yukarı 120 kuruşa 
yünlü kumaşlar verilirken; bu pafnıuk malı kati
yen bu fiyatta .satamaz. Fakat ne yapsın, fabri-
ka.va bedeli de ödenmiştir. Etsaısen hanb'in başla
dığı zamandan beri yani 1330 senesinden beri 
âlemi ticarette ve billhlasisa Avrupa ile yapılan mu
amelede kredi tameımiyle durmuştur. Hattâ bu 
mallar İçin sipariş olarak aıvanls da verilmiştir. 
Şimdi, bu a:van'3fia'n vazmı geçilecektir? Ama 
'bunlar 'getirilsin dersek katiyen getirilemez, zira 
vaziyet malumdur, bu vaziyet dâhilinde getiril-
m!ek imkânı yoktur. 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — Memnu 
olan şeyi sipariş etmiyeydii... 

İSMAİL B. (Devalmla) — Efendim şimdi si
ze cevap vereyim. Bir maddedeki; yedi sene, do-
ıkuz sene ıgümrükleree taltıbik edilir, kilosundan 
yirmi sekiz kuruş gümrük alınır; sonra âni 
ıbir emirle o malın üz erindeki resim 28 kuruş
tan 420 kuruşa çıkarılırsa, isiz bu kabahati tüc
cara mı buluyorsunuz? 

SÜLEYMAN (SIRRI B. (Bıorok) — Vaktiy
le .beyannamesini niçin vermemiştir ? (Doğru 
sesleri). 

İSMAİL B. (Devamla) — Sonra ımalûmu-
âliniz, ıbu gibi rüsumun vaz'ı hakkında yapı

lan kanunlarda bir müddet olur. Efendiler 
yirmi paralık pul resmine on para zam yapılır
sa her halde iki ay evvel haber verilir; nerede 
kaldı ki, binlerce lira sarf edecek "bir resmi 
âni bir emirle tebdil etmek 'nravafıkı adalet 
olsun. Sonra ortada !bir kanun vardır, .sen bu
nu sipariş etmiyeceksin denemez, zira ortada 
bir kanun vardır. Efendiler bundan sonra eğer 
vaziyet temadi ederse, itimadın ne derece temin 
edileceği çayı teamüldür. 

Orta yerde mevzuübahis bir kanun varken 
ve tatbik edilirken âni surette bunu kaldırıp 
ötekini tatbik etmek bilmem doğru mudur? 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — Sene
lerce nasihat ettik de tutmadılarsa? (Gürül
tüler). 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kes
meyiniz. 

ALİ SÜRUEİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Hatibin sözü kesilmez. Encümen izahat verir, 
ondan sonra rüfekayı kiram mütalâasını der-
meyan eder. 

İSMAİL B. (Devamla) — Sonra tabiî tüc
car ıbu imalı çefcemeyince sermayesi de muat
tal kalır. Malûmuâliniz encümenlerin mazba
tası kalbul edilse bile, eımin olunuz, bunun bir 
misli olarak ardiye de verecektir. Çünkü ardi
yede on misli artırılmıştır. Bundan evvelki cel
sede kanunun ikinci maddesinde un muamelâtı 
hakkında Ferid Beyefendi kâfi derecede izahat 
vermiştir. 

Sonra Margarin yağlarına gelince; bu yağ
lar hakkında da çakarlar hakkındaki mütalâa 
varittir. Bu da tezyidedildiği zaman yine haber 
verilmemiştir. Madem ki haber verilmemiştir; 
o emrin verildiği tarihe kadar gelen malların, 
verilen siparişlerin istisna edilmesi her halde 
âdilânedir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bfendm İsmail Beyefendinin .mütalâasına 
yarıda iştirak ettim. Nerede bağladığını h Il
ımıyorum. Gümrük muamelâtında bugün iki 
mesele vardır: Birisi; ısırgan otu, diğeri halfa 
otu nami'yle yâdedilen otlardan parlatılmış ve 
ipekli namiyle /öteden Iberi manifaturacıların 
sürdükleri bir şeydir. Bu fabrikalarla münase
beti olan herkesin bildiği birşey var ki, bu, 
ipek namiyle sürülür. Fakat haddizatında ara 
ettiğim iki nevi (ot) tandır. Birisi ısırgan otu 
diğeri halfa namı verdikleri Afrika'nın Sima-
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İkide yetişen ıbir ottur." ıBunlar sureti fenniyede 
parlatılıyor. Çakar denilen kumajşların başları, 
ortaları işlenmiş ve mensuç olarak memlekete 
gelir. Rüsumat Dairesi ıbir müddet yanlış test-
ikikat yapmış, pamuğun bunlarda bulunma
sına nazaran bunları pamuklu kumaş addetmiş 
ve o tarife üzerinden re simim almış - ki bu; 
ipeklerin memnuniyeti <zamanında hadis olmuş 
ıbir meseledir - Bilâhara 'bunların ipek değilse 
bile suni ipek olduğu ve ipekli diye satıldığı 
için ipekli diye tarife almış. Aradaki fark 
gayet mühimdir. O derecede ki bu çakarların 
bu tarife ile memleketimize girmesi adimülim-
kân olmuştur. 

Zaten gümrük tarifelerinin bu veçhile tat--
bikmdan 'maksadı asli de; halıkımuza, mem
leketimize; ısırgan otunu halfa otunu ipekli 
diye sürdürmenin önüne geçilmekti, zaten bun
ların men'i duhulü istihdaf ettiğimiz gayeyi teş
kil etmiyor, Ibizim memleketimizde çakar ya
pan, sunu ipek yapan fabrikalar yok ki... Sa
nayiimizi himaye maksadiyle, dâhil dekilerin re
vacını temin etmek maksadiyle, gümrük tari
fesi yüksek miktara çıkarılmış olsun. Bütün 
gaye, ısırgan, halfa otundan olan kumaşlar 
memleikteimize ıgirmeşin... İşte bu gaye istihdaf 
edilmiş ve bu tatbik edilen tarife ile elde edil
mişti. Bu muamele evvelce haber verilerek ya
pıldı. Binaenaleyh evvelce fabrikalara sipariş 
yapan tüccarlar vardır, mallarını çeksinler, 
mutazarrır olmasınlar, hiçbir kimsenin, hiçbir 
tüccarın mutazarrır edilmemesi Devletin taki
be ttiği hattı hareket oümleısindendir. Fakat şu
nu arz edeyim ki, biz muamelâtı ticariyede 
maalesef bu kanunu ıbilmiyorduk, evvelce sipa
riş ettimdi, işte makbuz diyerek bu iki madde 

.hakkında menafii ticariyesini aşırmak istiyen 
adamlar da az değildir. 

Bu iki madde hakkında, gerek margarin 
yağları, ;gere!k çakarlar gibi elyevm gümrükler
de mevzu bulunan malların kısmı âzami bu ma
hiyettedir. Bendeniz zannetmem ki, Heyeti Ce-
lile muayyen eşhasın menafiine hizmet ede
cek olan ıbir kararın taraftarı olsun, eğer me
nafii umumiye maksadiyle ,şu iki madde hak
kındaki gümrük tarifelerini bir müddet dur
durmak lâzımgelirse sureti umumiyede bir ka
rar ittihaz edersiniz. Ve bir müddet tâyin bu
yurursunuz. Bu da herkesin istifade edeceği iş-

| lerdeıi olur. (Öyle, öyle sesleri) Ondan sonra 
ı memuriyet ve tarifelerin tetkikatı memleket 

dâhilinde o zamandan itibaren siyyanen başlar. 
Yoksa şu tüccar, bu tüccar çok defa muvazaa 
ile (Faktör orijinal) denilen faturaların her veç
hile, her saat ve her zaman tedarik edilmesi 
mümkün olan birtakım vesaiki ticariye ile şu 
veya, bu adamın memlekete mal sokarak mena
fii gayrimeşruaya sebebiyet vermesine Heyeti 
Celilenizin müsaade . etmiyeceği kanaatindeyim. 
Telâş şundandır : Bu malların kısmı âzaminin 
gümrüklere gelişi hemen bir seneye baliğ olu
yor. Malumuâlinizdir ki, Gümrük Kanununun 
bir maddesi mucibince bir sene sahipsiz olarak 
gümrük depolarında kalan mallar bir sene son
ra gümrük eşyası gibi bilmüzaüede satdıp be
deli irat kaydedilir. Şimdi, bu muamelenin ya
vaş yavaş yaklaştığını görmekte olan alâkadar
lar her gün aidolduğu makamların devairin ve 
Heyeti Celilenizin birçok istidalarla bu mesele 
üzerine nazarı dikkatinizi celbetmektedirler. 

Margarin yağları buyurdular, bu yağlar hak
kındaki gümrük memnuiyeti takriben iki sene-. 
li'k bir meseledir. Bunlar İstihlâk Resmini tez-
yidedeh kanunu bundan iki sene evvel bendeniz 
evvelce Maliye Vekâletinde iken tanzim ettim, 
Heyeti Vekileden geçirdim. Memleketimiz mah
sulâtı ziraiyesinin istihsal ve inkişafına hizmet 
etmek maksadiyle hariçten gelen margarin ve 
saireyi sokmamak ve aynı zamanda millî mahsu-

; lâtı ziraiyemizin revacını temin etmek ve Ha
zineye de varidat olmak üzere G-ümrük Resmi
ni tezyidettim. Hükümet margarin yağlarının 
kilosuna otuz kuruş teklif etmişti. Heyeti Ce-
lile kâfi görmedi, seksen kuruşa iblâğ etti. 
(Doğru sesleri) Rica ederim; kanun iki senelik 

j kanundur, hattâ tebliğ edilmiş ve ilân olunmuş
tur. Ne suretle bizim gümrüklerimize beş altı 
ay evvel gelmiş yağlar bulunabiliyor? Tasav
vur buyurunuz ki, bu yağlar Hükümetin bu işe 
teşebbüsünden evvel fabrikalara sipariş edilmiş, 
yani bu resmin tezyidinden daha evvel fabrika
lara, menşelere sipariş verilmiş yağlardır. Ve 
bu vaziyette bilmem ne fabrikasından, bilmem 
hangi tüccardan getirilip, gösterilecek kâğıtla
rın hakiki bir vesika olarak kabul edilmesine 
imkânı maddi var mıdır? (Yok, yok sesleri) Bi

naenaleyh Heyeti Celideden rica ederim, bu hu
susta gayet katî hareket edilmek lâzımdır. Ve 
şayet şu veya vu mülâhaza ile buna bir müsaa-
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de yapılmak tercih buyurulursa - ki ben bunu 
katiyen zannetmiyorum - o halde falanın namı
na olan şu mal, filânın namına olarak mukay-
yedolan §u mal eski tarife üzerinden gümrük
ten çıksın diye karar verilmek bilmem nasıl te
lâkki edilir? Yapılacak olan yegâne şekil; muay
yen bir zaman için yeni bir maddei kanuniye 
yaparız. Herkes siyyanen müstefidolur. Bunun 
başka çaresi yoktur efendiler. (Doğru sesleri) 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, memleke
timize giren çakarlı kumaşlar iki nevidir : 
Birisi münhasıran pamuktur ki, Mazbata Mu
harriri Beyin buyurduğu gibi metresi 28 - 30 
kuruştur. Onda «ne ısırgan ve halfa otu ve ne 
de ipek» vardır, sırf pamuktur. Yalnız çizgile
rinin yan gelmesi suretiyle Avrupa'da verilen 
bir terbiye icabınca ipek gibi parlar. Bir defa 
yıkandıktan sonra bu parlaklık gider, âdi bir 
bez haline geçer. Fakat bu mallar ucuz olduğu 
için bilhassa köylüler tarafından kesretle kulla
nılmaktadır. Çünkü evvelâ; renkleri nazarrüba-
dır, al, kırmızı ve sair renktedir ve sonra üze
rinde büyük bir dalga, bir çiçek görüldüğü için 
köylüler bunu çok kullanırlar. Ancak bu mal
lar yıkanıp da boyası gittikten sonra dahi yine 
kullanılabilir. Çünkü oldukça metaneti vardır, 
sırf pamuktur. Fakat bunlar Mazbata Muhar
riri Beyin buyurduğu gibi metresi 28 - 30 ku
ruşluk değildir. Bu, suni ipekten veya doğru
dan doğruya ipek karıştırılmak suretiyle çakar
dan atkılar yapılmıştır. Çiçekler yapılmıştır. 
Bunlara bâzı memleketlerde «Buzlu» derler, 
«İstako» derler. Birçok isimleri vardır. Her 
memleket kendine mahsus bir isim vermiştir. 
Ve bunların o kadar çok isimleri vardır ki; 
her hafta fabrika yenli bir «desen» meydana 
çıkarır ve ona yeni bir isim verir. Mal aynı
dır, çiçek aynıdır, fakat buna yeni bir şekil 
vermiştir. Çiçeği başkadır, rengi başkadır. 
Fabrika onların sürümünü temin için yeni bir 
isim verir. Bu suretle piyasada bu malların en
vai pek kesirdir, fakat keyfiyet itibariyle bir
dir. Bunlar münhasıran müzeyyenatta kulla
nılır. Fakat bir kere yıkandıktan sonra bir 
daha giyilmez. Paçavra haline gelir ve atılır, 
'bununla beraber fiyatı da yüksektir/ Yani met
resi 80, 100, 120 kuruştur. 

BİR MEBUS — 27 kuruş diyorlar beyefendi. 
RAGIB B. (Devamla) — Hayır efendim, ha

yır, yoktur. Sırf pamuktan, «istoka» denilen 

pamuktan yapılmış bir kumaş vardır ki onda 
suni ipek, falan yoktur. Üzerinde çakarın 
verdiği çiçekler zayi olduğu halde bile gevilir. 
dayanıklıdır. Fakat berikiler öyle değildir. Bir 
kere, yahut iki kere yıkandıktan sonra ele alm-
mıyacak hale gelir. Bu kamusların memlekete 
girmesi çok muzirdır. Zira memleketteki ser
veti ehemmiyetli mikyasta Avrupa'ya çekip gö
türür ve müzeyyenatımızda dahi bu gibi şeylere 
ihtiyaç yoktur. Şimdi bendenize kalırsa sırf 
pamuklu ve fakat çakarlı olan kumaşların beş 
misli tarife ile memlekete girmesi muvafıktır. 
(Bir defaya mahsus olmak üzere sesleri) Çünkü 
ucuzdur ve çok dayanıklıdır. İpekli veya suni 
ipekli kumaşların girmesi çok muzirdır. Şim
di kalıyor ki; tarifenin tatbikmdan evvel Av
rupa'ya verilmiş olan siparişler gelmiş ve güm
rüktedir. Bunu ne yapsınlar diyorlar. Efendiler 
hepimiz ticaretle iştigal etmedik ise de ticareti 
basit kavaidini biliriz. Piyasada beş bin, on 
bin top basma mevcuttur. Aynı basmalardan 
beş top da benim elimde vardır. Fakat piyasa
daki basmanın veya her hangi bir malın metresi 
yüz kuruştur. Bana metresi on kuruşa mal ol
muştur. Ben elimdeki o malı, beş topu, on bir, 
oniki kuruş ticaretle mi satarım? Yoksa - ma
demki piyasadaki beş bin top kumaş yüz kuruş* 
tur - yüz kuruş üzerinden mi satarım? Muhak
kak yapacağım şey, yüz kuruş üzerinden sat
maktır. Malûmuâliniz, ticarette rekabet mese
lesi vardır. Ve bu hemen ticaretin mihveri ma
hiyetindedir. Şimdi gümrükten beş misli tarife 
gelmiş olan birkaç balya mal; İstanbul piyasa
sına veyahut sahillere çıktığı vakit; tüccarlar 
oniki misli tarife üzerinden desim vermek sure
tiyle mağazalarına birkaç yüz balyaya mukabil 
birkaç bin balya mal girmiş ve stok yapmışlar
dır. Birisi beş misli veriyor, birisi oniki misli ve
riyor. Binaenaleyh yüzde bir fiyattan tenzil etse 
- kendisi çok fazla para kazanacağı için - diğer 
tüccarların harabisini müstelzimdir ve piyasa
nın bir zaman için altüst olmasını mucibolur. 
Ticarette; buhranlar tevlideden bu gibi husu-
satm - bir defaya mahsus olsa bile - gümrükten 
geçmesi rekabet ve muvazeneti ticariyeyi teh-
dideceği cihetle muzıdir, tehlikedir. Vaka 
birkaç kişinin menfaatini gözetmek için şekle 
aid anarak, hissiyata aldanarak zahiren kabul 
edilecek gibi görülür ama neticesi vahimdir. Çok 
muzır netayiç tevlidedebilir. Binaenaleyh ben-
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denize kalırsa tarifei asliyenin oniki mislini ver
mek suretiyle emsaline tevfikan bundan evvel 
geçmiş olanları ve bundan sonra geçecek olan
lara dahi teşmil ederek encümenin noktai na
zarını kabul etmemek lâzımdır. Ben bu nok
tayı arz ediyorum. 

ZEKİ B. (Gümüşane) —• Efendiler mesele
de henüz beş misli, on misli teklif ve rüsumu 
tesbit etmezden evvel «Çakar» nedir? Onu He
yeti Muhtereminize arz edeyim. Maliye Vekâ
leti Vekili Hasan Beyin buyurdukları gibi bun
lar âdi basma üzerine «balf a» otundan veya
hut âdi «ısırgan» otundan yapılmış bir şeydir. 
Bunun numunesini Heyeti Muhteremenize geti
ririm. Sonra buyurdular ki; bunlar da yüzde 
onbeş nisbetinde ipek vardır. Her hangi bir 
kimyager bu eşyayı hasise içinde onbeş nisbetin
de değil bir tel ipek bulup çıkarırsa Meclisi 
Âlinizin tensibedeceği mükâfatı vermeye ama
deyim. 

Efendiler bir defa çakar dediğimiz kumaşın 
metresi, 27 kuruş ilâ 31 kuruş arasında tehalüf 

eder. Halbuki zavallı köylü, fakir halkımız, 
hattâ mutavassıt halkımız bugün bunu satmal-
mak için yirmiyedi kuruşu bulamadığından gidi
yor. Yağlı basmayı, çürük basmayı arşını otuz 
beş kuruştan alıyor. Bunun tüccar hesabı yar
dası, 27 den 30 kuruşa kadardır. Bundan az 
kaba olursa 31 kuruştur. 

RASIM Ef. (Antalya) — Bu numuneler ne
dir? Nazarı dikkatinizi celbederim. . 

ZEKİ B. (Devamla) — Efendim burası mil
letin hayatı iktisadiyesine taallûk eden bir kürsü
dür hoca efendi bu, hocalık değildir. Herkes, bil
mediği, mütehassısı olmadığı şeye karışmasın 
Herkes bildiğini ve istediğini söyler, hürdür. 

RASİH Ef. (Antalya) — O kadar uzun de
ğil... 

ZEKİ B. (Devamla) — Çok uzun kaçar... 
öteden beri fukaradan, mukaranm zaruretinden, 
servetsizliğinden bahsettiğimiz halde bu gibi ha
sis bir şey üzerinden 12 misil gümrük almaya 
kalkışırsak bunun beher metresi 100 kuruştan 
110 kuruşa kadar tehalüf eder. Halbuki beri 
tarafta rüfekanın çürük basmaya serdiği para 
bol bol Avrupa'ya gidiyor. Esas itibariyle İk
tisadi Encümeni ile - ki bendeniz de encümene 
dâhilim, fakat bu mazbatanın hîni müzakeresinde 
bulunamadım - Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklifi arasında bir fark vardır. Gümrüklere 

gelmiş olan ve hazır bulunan malların yüzde on
iki misli Gümrük Resmini affederek - bir defa
ya mahsus olmak üzere - yüzde beş misli Güm
rük Resmine tâbi olarak çıkmasına müsaade 
edersiniz bendeniz bunun katiyen aleyhindeyim. 
Gümrükteki mevcudolan ve falanca, filânca tüc
cara gelen malı böyle bir defaya mahsus olmak 
üzere beş misli gümrük vererek çıkarttıktan son
ra acaba o tüccar bize kumaşı kemafıssabık 
otuzbir kuruşa mı, yüzon kuruşa mı satacaktır? 
Şüphesiz yüzon kuruşa satacaktır. Çünkü : Ge
riden gelecek olan mal; daima yüzon kuruş üze
rinden ve pakalı satılacaktır. Şimdi biz ne ya
pıyoruz efendiler?.. «Alınız sizin cebinize yüz 
binlerce lira koyalım. Siz de fukaranın sırtın
dan derisini yüzünüz, para. çıkarınız.'» diyoruz. 
Bunu böyle yapmaktansa, heyeti umumiyesi ile 
açık bırakırız. İnşallah ne vakit bizim memle
ketimizde de bu gibi tezgâhlar çoğalır bu gibi 
müesseseler vücut bulur ve bunları biz yapma
ya başlarız; o zaman ister ipekli olsun, iste ol
masın yüzde yüz, yüzde beşyüz gümrük koy
mak için hiçbir mâni yoktur. Serbestiz, burada
ki, «bir defaya mahsus olmak üzere» kaydını 
kaldıralım. Ve beş misli gümrük alalım. Zaten 
ticaret serbesttir. En birinci mesele rekabettir. 
Bunun gümrüğünü beş misli olmak üzere aldı
ğımız takdirde Ahmed'de ısmarlar ve ticarette 
bir santim diğerinden fark etmez. Yok şayet bu 
şekilde bırakacak olursanız, hem hayatı iktisa-
diyemiz müteessir olacak ve hem de köylümüz 
ve ahalimiz soyulacaktır. Sonra bunların daya
nıp dayanmaması bahsinde Ragıb Bey biraderi
mize arz edeyim ki, bazan bunların çok fantazi 
aksamı vardır. Bunların içinde pamuk mensu
catı bile bulunmıyarak halfa otu denilen ottan 
mürekkep aksamı vardır. Köylü, bunları eline 
bile almaz. Her halde bir basmadan daha ziya
de mukavemet eder. Fukaranın da bundan isti
fadesi vardır. Hükümet, yüzde yüz rüsum vaz'-
ettiği halde biz yine evlerimize götürüyoruz. 
Halbuki zavallı köylü iki otun içinde bulunursa 
yazık değil ri rica ederim, Bunu giymesini çok 
mu göreceğiz? Parasını verir ama sen bırakır
san giyer. Böyle Gümrük Resmini fazla artırır
sak giyemez. Bendenizin noktai nazarım budur. 
Heyeti umumiyesinde siyyanen tatbikini şey 
etmiyeceğim. 

Margarin yağlarına gelince, gerek İktisat En-
cümç'ninin ve gerekse diğer encümenin noktai 
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nazarı pek doğrudur. Hattâ mümkünse daha 
fazla Gümrük Resmi alınması lâzımdır. Ve bun
dan fazla gümrük alınmasına taraftarım. 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim Hasan Beyin en ziyade istinadettiği noktai 
nazar şudur : Buyuruyorlar ki, «Bunların itha
linin müddeti zaten iki sene evvel haber veril
mişti» Halbuki mugalâta yapıyorlar. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VE İKTİ
SAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — Kanu
nun tarihini söylüyorum. Kanun iki sene evvel 
neşredilmişti. 

REİS — Söz kesmeyiniz. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Rica ede
rim efendim. İpekler hakkında tarifei asliye
nin 12 misline iblâğı suretiyle tahsili için neş
redilen kanunun tarihi, 7 Mayıs 1337 dir. 
Şimdi tarife bu kanun mucibince 1337 de tatbi-
kma başlanmış. İpekli kumaşların ithali mene-
dildiği zaman yapılan kanunun içerisine bu 
ithal edilmediği gibi ipeklerin ithaline müsaade 
edilen 1337 tarihli Kanunun tatbikinde de bun
lar, ipekliler meyanma, yani şimdi tatbik edil
mek istenilen maddenin dairei şümulüne ithal 
edilmemiştir. Halbuki aradaki farka bakınız. 
Aradaki farkın büyüklüğüne nazarı dikkati âlini
zi celbederim. 17 Kânunusani 1339 tarihinde Rü
sumat idaresi, âni bir emirle diyor ki; «Bun
lardan 28 değil 420 kuruş resim alınız, şu mad
deyi tatbik ediniz, bu maddeyi tatbik ediniz.» 
Bu ve emsali gibi Avrupa'dan gelen mallara 
nazaran çürük bir mesele değildir. Haddizatın
da esaslı bir meseledir. Burada «Tüccar, bi
lerek getirdi» demekte en büyük kabahat, Hü
kümetindir. Bilhassa aradan iki buçuk sene 
geçiyor. İthali menedilen ipeklerin ithaline 
müsaade edildikten sonra aradan iki buçuk se
ne geçiyor. Sonra kaidenin bir makabli vardır 
denilecek. İstanbul'da bir müddet kilo üzerin
den Gümrük Resmi alındı fakat Anadolu güm
rükleri, bu kumaş hakkında 1332 den beri tat
bik edilen maddei kanuniyeyi tatbik etmiştir. 
Binaenaleyh, 7 - 8 seneden beri bu kumaş hak
kında tatbik edilen bir madde âni bir emirle 
tebdil ediliyor ve 420 kuruşa çıkarılıyor. Son
da burada tüccarı tahkir etmek doğru değil
dir. Hiçbir tüccar tasavvur olunur mu ki, key-
fiî olarak yüzlerce, binlerce lirasını bağlasın, 
işletmeden bıraksın? Rica ederim emin olunuz. 

'• Sizi namusumla temin ederim ve bendenizin 
ihtisasım olduğu için söylüyorum. Hiçbir tüc
car böyle bir kanun çıkacak diye malını sene
lerce gümrükte yatırmaz ve o istifadeyi aramaz 
ve onu müsadereye mâruz bırakmaz. Eğer bu-

' :-ada hakikaten tüccar haksız ise Meclisi Âlinizi 
hakem kabul ederim. Tüccar haksız ise alsın 
oniki misli alsın. Yalnız yedi sene bir madde 

• tatbik edildikten sonra Tezyidi Rüsuma ait bir 
kanun neşredildiği vakit bir müddet verilir. 
Meselâ, düyunu umumiye on paralık bir pul 
neşredecek olsa bir ay, iki ay, en aşağı altmış 
gün müsaade eder. Burada vazı'ı kanun vazi-
sini gören arkadaşlar pekâlâ bilirler ki, böyle 
bir meselede evvelden haber verilir. Yarın da 
kalkılacak ve âni bir emirle denecek ki; «Bu 
maddeyi tatbik etmeyiniz, öteki maddeyi tat
bik ediniz.« Burada tüccar sızlanırsa ve şikâ
yet ederse haksızlık tüccarda mıdır? Yoksa 
Hükümette midir ? Rica ederim bir madde yedi 
sene tatbik, ediliyor. Yedi sene sonra falan mad
deyi alacaksınız, filân maddeye sokacaksınız 
demek nasıl olur ? Böyle olursa Hükümete karşı 
itimat nasıl olur? Buna gelinceye kadar birçok 
çürük mallar geliyor. Eğer bunları menediyor-
sak lavanta ve kolanyaları menedelim. Mem
leketimizde yapılıyor. İpeklileri menedelim, 

: giymiyelim. Fakat maalesef Meclisi Âli geçen 
defa dayanamadı, ithaline müsaade etti. Son
ra jarseler vardır. Jarseler de tamamiyle 
bunun üzerindeki çiçeklerden, halfa otundan 

I yapılmıştır. Bir yağmur yedikten sonra tama
men açılırlar. Halk bunun metresine yedi, 
sekiz lira verip alıyor. Halfa otundan yapılan 
bu çizgiler, parlaklıklar bunun metanetine za
rar g/etirmiyor. Arzu eden rüfeka görebilir. 
Çamaşır numuneleri meydandadır. Bendeniz 
tüccarı müdafaa zımmmda söylemiyorum; fa
kat bir esas kanunu vardır. Madem ki, rüsum 
tezyidediliyor; evvelâ: Haber vermek şarttır. 
Bütün Dünyada kabul edilmiştir. 7 Mayıs 1337 
de neşredilen kanunla ipeklilerin ithali menedil-
miştir. Bari şimdi yapmıyalım. Sonra bir emir
le deniyor ki; «270 nci maddeden al 308 nci 
maddeye at» Bunu tüccar bilerek mi yaptı ve 
bilerek mi getirdi diyeceğiz? Eğer bu emir, tef
sir mahiyetinde ise Meclisi Âliden geçmeliydi. 

-ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Bendenizin söy-
liyeceğim sözleri, zaten İktisat Encümeni Maz
bata Muharriri Bey. pekâlâ izah buyurdular. 

— Mî—.. 
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Malûmuâlileridir -ki, gümrükler, evvelâ vari
datı Devlete tesiri olması için, saniyen himaye 
iein, yani himaye usulünü kabul eden hükü
metlerde şâyânı himaye olan bâzı sanayii hima
ye için vaz'olunmuştur. Gerek sanayii himaye 
için ve gerek serveti memleketin harice gitme
mesini temin için bâzı hükümetler, birtakım 
mevaddı ağır rüsuma tâbi tutmuşlardır. Nite
kim bâzı hükümetler de bâzı eşyanın ithalini 
büsbütün menetınişlerdir. Tabiî bu, Hükümetin 
yapmış olduğu tetkikata ve milletin varidatını 
harice akıtmamak için ittihazına lüzum gördü
ğü tedabire mütaallik meseledir. Yalnız bura
da mevzuubahsolan mesele şudur: Şimdiye ka
dar kavaidi mevzuamıza muhalif olarak 'birçok 
'kanunlarda yaptığımız gibi «İşbu 'kanun tarihi 
neşrinden mu teberdir» diyoruz. Onun avakıbi-
ni, onun vâki olacak tesiri katiyen nazarı iti
bara almadığımızdan bir meselei iktisadiye ta-
haddüs etmiştir. Ve bu meselei iktisadiye Mec
lise kadar akseylemiştir. Malûmuâlileridir k i : 
Bir tacir sipariş edeceği malı bugünkü piyasa
ya göre kaç kuruşa satabileceğini ne suretle ve 
ne kadar kâr temin edebileceğini hesab ederek o 
suretle sipariş verir. Eğer o 'malı sipariş edece
ği esnada Gümrük Resmini 2'8 veya 30 olarak 
görmüş ve ona göre sipariş yapmışsa ve her 
hangi bir kanunu «'Tarihi neşrinden itibaren 
meridir» diyerek mevkii tatbika koyarsanız o 
tacirin işi alt üst olur, belki ondan sonra sipa
riş verebilir ve gelecek malı o tarifeye tabi 
olur. Fakat o tüccar o zaman için o kârdan mah
rum edilmiş oluyor. Bu kârdan mahrum (bırak
maya ne suretle hakkımız olur? Öyle bir kanun
la k i bütün mevzuatı kanuniyemize muvafık 
değildir. Sonra efendiler!... Belki vâki olan si
parişin gümrüklere vücudunda bu tarifenin 
tatbikatiyle beraber vâki olan tereıffüü fiyat
tan o mal artık piyasada sürülemez olur. Hal-. 
buki tacir, avans olanak para vermiş, bağlan
mıştır. Binaenaleyh o malı almaya mecburdur. 
İade edemez. İade etmediği takdirde tacirin 
mühim bir zararını mucibolur. Yalnız İktisat 
Vekili Muhteremi Hasan Beyin dediği gibi na-
mussuzcasını hareket eden tacirler de buluna
bilir. Fakat beraeti zimmet asıldır. Bundan, 
namuslu adamları tefrik etmek Hükümetin va
zifesidir. Hükümet istediği gibi .gümrüklerde 
falan maddeyi, filân miaddeden falan madde
ye nakledebilir veyahut bir maddeyi vaz' veya 

ilga edebilir, meselâ «Margarin» yağları gibi 
şeylerin ithalini sureti katiyede ımeneder. Bu, 
tamamen Meclisi Âli namına icrayı Hükümet 
eden Hükümetin bir vazifesi olabilir ve yapa
cağı tetkikat neticesinde bu, takdir edebileceği 
bir iştir. Buna bir şey denmez. Ancak bir res
min veya bir memnuiyetin bir maddeden diğer 
maddeye, bir tarifeden diğer tarifeye nakli; 
'her halükârda bir müddet tahdidedilmeşi iea-
beder. O kanunun, o avamiri umumiye»:!en tef
rik edilmesi ve daha evvel vâki olan siparişlere 
teşmil edilmemesi icabeder. Bu, 'gayet basit bir 
kaidedir. Öyle zannederim. Esasen - 'haber al
dığıma göre - gümrüklerde bu gibi teamül var
mış. 

MEHMED EMİN B. (Kaıahisarı 'Şarki) — 
Kavaidi küLliyedendi r. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Tarifenin 
her hangi bir tebdilinde, gümrükler tebdil olu
nan tarifeyi vaktiyle vâki olan siparişlere teş
mil etmiyorlarmış. Binaenaleyh mâruzâtımız bu 
gibi siparişlerde bu kanun ve avamirden evvel 
vâki olmuş ise bir 'defaya mahsûs olmak üzere 
evvelki tarifeye tâbi tutulması, ondan sonra da 
Hükümetin yapacağı tarife üzerinden alınması
dır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Mesele te
nevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. 

RASİH Ef. (Antalya) — Arkadaşlar iktisa
diyatta, Hükümetin takibedeceği siyasette mü
savat olmazsa, memleket, o vakit düsturun çal
kantısı ile çalkalanır. «(Biri yer, biri bakar, kı
yamet ondan, kopar» diye - bilirsiniz ya - bir 
darbı mesel vardır. Beş altı gündür; buradaki 
gazeteleri, bilhassa; İstanbul matbuatını işgal 
eden bir mesele var. İstanbul'daki tüccarların 
buraya yağdırdıkları telgraflar, «mektuplar var
dır. «Kohin» e ait- iki sene evvel Rusya'da mu
bayaa edilen zahirenin ithaline müsaade veril
miş ; bunu Süreyya Bey isminde birisi 'getirmiş. 
Bundan İstanbul tüccaranı mutazarrır olmuş; 
(Biz, neden bundan müstefidolamadık da bu 
müstefidoldu) diye bağırıyorlar. 

Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyarak dü
şünecek olursanız - Hükümet Meclisi Âlinizde 
tecelli ediyor ve Devleti siz temsil ediyorsunuz -
Devletiniz namına işitilen böyle sözler her ne 
kadar hiçbir şaibeyi muhtevi olmasa, bile yine 
düşünmek ve esasını tetkik etmek mecburiye-
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tindesiniz. Onun için arkadaşlar bugün mev-
zuubahsolan lâyibai kanuniyede iktisat Vekili 
ve Maliye Vekâleti Vekili olan arkadaşımız di
yor ki (Madem ki bu işlerin tedvinine bizi tev
kil ve memur ettiniz; bunun hem idareten hem 
de iktisaden zararı vardır.) Binaenaleyh bun
da «iki, üç tüccar zarar görecektir.» diye mem
leketin bütün iktisadiyatını alt üst etmek nasıl 
olur? Efendiler bütün Rüsumat varidatını teh
likeye mi koyalım? Onun için hassaten hepini
zin vicdanı âlinize müracaat ediyor teklif olu
nan maddelerin reddini teklif ediyorum. (Doğ
ru sesleri) (Müzakere kâfidir sesleri) 

REÎS — Efendim Mazbata Muharriri Bey 
söz istiyar. (Müzakere kâfidir sesleri) Fakat 
Mazbata Muharriri, her vakit söz istemek hak
kım haizdir. 

İSMAİL HAKKI B. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim mesele karışık bir şekil 'alıyor, işin 
içine «hissiyat» giriyor. Burada «Biri yer, biri 
bakar.» meselesi yok. Mesele, verilen emrin esa
sını çürütüyor. Yoksa müsaade alınması, falan 
değil. Sonra (Un) meselesi de bununla kabili kı
yas değildir. Yedi sene tatbik edilen bir madde, 
yedinci sene nihayetinde Rüsumat Dairesinin bir 
emriyle birden bire değiştirilemez. Çünkü Tef
sir Kanunu olarak Turuku Kanuniyeden çıkmış 
değildir. Tüccarla Hükümet arasında bir muka
vele vardır. O mukavele dahi Rüsumatın neşret
miş olduğu tarifedir. Tüccar neşredilen bu tarife
ye göre o malı getirmiştir. Onu getirdikten sonra 
onu bir maddeden kaldırıp öbür maddeye geçir
mek, bilmem, doğru mudur? Orta yerde neşredil
miş bir kanun vardır. Eğer kanunu çiğniyecek 
isek o başka mesele... Binaenaleyh (Bilerek getir
miştir. O istifade edecek, diğer istifade edemiye-
cek.) diye tüccarı tahtie etmiyelim. Bendenizin 
ifademe Meclisi Âliniz itimat buyurursa - ki, ha
kikatten bahsediyorum - diyorum ki, bunların it
hali menedildiği zaman 305 ve 308 nci maddeye 
ithaline müsaade edildiği gibi 7 Mayıs 1337 
tarihinde neşredilen Kanunun dahi dairei şümu-

. lüne ithal edilmemiştir. Aradan ikibuçuk sene 
geçtikten sonra Rüsumat İdaresi âni olarak bir 
maddeden diğer bir maddeye geçilmesini emredi
yor. 

REFİK B. (Konya) — Maliye Vekili Beye
fendi, en ziyade bu noktayı tenvir etsinler. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Reis Beyefendi en
cümenden bir sual sormama msaade buyurunuz. 

Bu tarifeyi yaptığınız vakit gümrük bahsine ait 
muahedei sulhiyedeki listeyi nazarı dikkate aldı
nız mı? 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Bu, ona 
dokunmaz, muahedei sulhiye ile alâkadar değil
dir. 

İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKÂLE
Tİ VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — Efendim 
beş misli tarifede iken oniki misli tarifeye idari 
bir emirle ithal etmişlerdir. Fakat arz ediyorum 
ki, beş misli tarifede kalması yanlıştı. Bu seh
ven kalmıştı. Tashihi muamele ettiği için Rüsu
mat İdaresi fena mı yapmış? (Bravo, çok iyi yap
mış sesleri.) 

Sonra şu maddei kanuniye ve şu mülâhazai ik
tisadiye ile bir müsaade, mevzuubahis ise yalnız 
üç, beş kişinin malı mevzuubahsolamaz. Umumi 
bir müddet tâyin edersiniz. Bu doğrudur. Yok
sa - arz ettiğim gibi - mevzuubahsolamaz. Bu ka
rar hatalıdır. 

REFİK B. (Konya) — Dairei aidesi kanuna 
ithal edilmesi lâzımgelen bir fırkanın, kanuna it
hal edilemediğini görmüş ve kendi kendine tas

hih etmiş, böyle mi efendim? Buna salâhiyeti var 
mıdır? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla)— 
Evet böyledir. Tefsir değildir. Kanunda sara
hat vardır. 

REFİK B. (Konya) — Hasan Beyefendinin 
izahatından anlaşılıyor ki, tarifelerin beş misli
ne iblâğı 1336 senesinde yapılmış olan bir kanun
dadır. Tashiha kadar geçen müddet zarfında ha
ta olmuştur. Böyle gümrük muamelâtı gibi şey
ler üzerinde idarenin bu tashihatını kabul ediyo
ruz. Yalnız o idare, beş seneden beri hatalı bir su
rette ucuz gümrük aldığından cezasını çekmiye-
cek mi? 

HASAN B. (Devamla) — Beş seneden beri 
devam etmiyor. Bâzı usul ve teferruatta hata 
olabilir ve zaruridir. Eşya birçok kaleme ay
rılır. 

REJS — Efendim niçin muhavere ediyorsu
nuz? 

HASAN B. (Trabzon) — Böyle gümrük usu
lü gibi muamelâtta (2 000) kadar kalem eşya ih
tiva eden bir dairede tatbikat hususunda fer'i 
bâzı hatalar olabilir. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Oniki misli Gümrük 
Resmi almak lâzımgelirken, bunun yerine beş 
misli alınmış, badehu tashihi muamele olunarak 
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oniki ir. isli olarak alınmış, bundan dolayı kendi
lerine teşekkür ederiz. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VE İKTİ
SAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — Ben
deniz bunu yapmadım. Teşekküre hacet yok. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Ancak bidayeten on 
misli alınmak icabederken, beş misil alındığın
dan dolayı ceza olarak ne yapılmıştır? Onu soru
yorum? 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VE İKTİ
SAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — Ben
denize?, Şükrü Bey kardeşim; her hangi bir mu-
amelei kanuniyenin teferruatında, tatbikatında iç-
tiht hatası olarak vukubulan şeylerin cezası var
dır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu içtihat değildir, ha
tadır. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VE İKTİ
SAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — Kim 
iddia edebilir ki, teferruatı muamelede ve ba
husus gümrük hakkında yeni tarifeyi tatbik 
ederken gümrük memurunun bir eseri zühul 
olarak hatası tüccar aleyhine değil, lehine bir 
müddet devam etmiş olsun. Ben hata olarak te
lâkki ediyorum. Yaptıkları bir zühuldür. Eğer 
yaptıkları mucibi ceza ise onun cezasını veririz. 

ÂBİDİN B, (Saruhan) — Reis Bey müsaade 
ediyor musunuz? Yüz ikinci maddei kanuniye 
kalkıyor demektir. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Reis Bey, 
müsaade buyurunuz. Encümen namına bir sual 
vardır. Cevap vereceğim. Arkadaşlardan bâzı
ları tüccarlar hakkında mütalâatta bulundular. 
Zannederim, o nokta müphem kalmıştır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ha
san Beyefendiden bir sualim var : Kendileri bu 
meseleye muhalif olduklarını söylediler. Halbu
ki birinci devrede Hükümet ve İcra Vekilleri 
bunun bir hata olduğunu anlamış ve Meclise de 
bir lâyihai kanuniye vermişlerdir. Hasan Beye
fendinin de imzaları vardır. Hasan Beyin bun
dan malûmatları var mıdır? Şimdi nasıl olmuş 
da Hükümet tebdili fikretmiştir, bunun tama
men hilâfına beyanı mütalâa ediyorlar. Ben 
zannediyorum ki, Hasan Beyefendi onu tetkik 
etmiş değillerdir. Onun üzerine beyanı mütalâa 
ediyorlar. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VE İKTİ
SAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — Lâyi
hadan haberdar değilim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — De
mek ki, haksız olduğuna İcra Vekilleri kanaat 
getirmiş ve Meclisi Âliye bir lâyihai kanuniye 
sevk etmiştir. (Bravo sesleri) 

REİS —• Efendim şu ciheti izaha mecburum. 
Önümüzde müzakere edeceğimiz kanun, teklifi 
kanunidir. Hükümetin lâyihası değildir. Eğer 
Evvelce Hükümetin vermiş olduğu bir lâyiha 
varsa... (Var sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Var
dı. Birinci Devrede müzakeresine zaman bulu
namadı. Aranırsa bulunur. Meclisi Âlide mev
cuttur. 

REİS — Tarihini hatırlıyor musunuz? 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Şu

bat, Mart. 
MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VE İKTİ

SAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — öyle 
bir lâyihaya iştirak etmedim ve o Hükümetin 
kanaati hilâfına beyanı mütalâa edebilirim. O 
Hükümete dâhil değilim. O Hükümetin kanaa
tine yine dâhil değilim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — O 
zaman kanaatiniz şahsi olur. 
MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim me

sele, zannederim, tenevvür etmiştir. Çakar de
nilen mallar hakkında 1333 senesinden beri ve 
270 numaralı Tarife tatbik olunurken, yani kilo
sundan 28 kuruş Resmi Gümrük alınırken birden
bire Kânunusani 1339 tarihinde hata edildiği 
anlaşılarak 305, ve 308 numaralı tarifelerin tat
biki için gümrüklere emir verilmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Gümrüklere değil, Rü
sumat Müdüriyeti Umumiyesine emir verilmiş
tir. 

MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Evet 
efendim. Şu halde alman resim ile o emrin ve
rildiği tarihten sonra alınacak resim arasında 
ehemmiyetli fark vardır. Bunu gören tüccarlar
dan bâzıları nazarı dikkati celbetmişlerdir. Ya
ni bundan alınacak Gümrük Resminin beş mis
line tenzili için Meclisi Âlinize teklifte bulunul
muştur. Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümeni bunu tetkik ederek 305 ve 308 numa
ralı tarifelerin tatbikiyle oniki misli zamma 
tabi tutulmasının memleketin ve Devletin me
nafime daha muvafık olduğuna karar vermiştir. 
Binaenaleyh bu beş misil zam yerine bundan 
sonra on iki misil zammın kabulünü bu iki en
cümen kabul etmiştir ve İktisat Encümeni de 
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bilmüzakere bu iki encümenin noktai nazarına 
iştirak etmiştir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Oniki misil alınma
sına mı? 

MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Evet 
efendim; badema on iki misil alınmasına arka
daşlarımızdan bâzıları dediler ki gümrüğe ge
lip de bir defaya mahsus olmak şartiyle beş 
misli resim alınarak piyasaya çıkarılacak mal
lar, çıkaran tüccaranm lehine olarak piyasayı 
altüst edeceklerdir. Çünkü bundan sonraki geti
recekler oniki misil vereceklerdir. Ve bu, on
ların zararına olacaktır. Bu cihet doğrudur. 
Fakat emrin tebliğinden bir iki gün evvelisi 
mallarını gümrükten çıkarmış olan bahtiyar 
tüccarlar da bu vaziyettedirler. Lâkin enirin bir 
iki gün evvel tebliğinden mutazarrır olmasında 
tüccarların ne sunutaksiri vardır? Encümen 
sırf bunu nazarı dikkate alarak bir defaya mah
sus olmak üzere emrin tebliği tarihinden itiba
ren gümrüğe gelen malların beş misli ve bade
ma geleceklerin on iki misli zamma tâbi tutul
masını esas olarak diğer encümenlerin noktai 
nazarına iştirak ederek kabul etti. Mesele bun
dan ibarettir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Celâl 
Beyefendi müsaade buyurulursa bir şey sormak 
istiyorum. Bu kanunu mahsus mucibince on iki 
misil gümrük almak doğru mudur? Ve haddiza
tında kanuni midir? Binaenaleyh evvelce yüz
de beş gümrük alınması gayrikanuni midir? Bu 
ciheti tetkik ettiniz mi? 

MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Efen
dim Hasan Beyin izahı veçhile bu, noktai nazar 
ihtilâfıdır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — On iki 
misil alınmak lâzımdır. Evet veya hayır, bunu 
anlamak istiyorum. 

MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Arz et
tim efendim. Üç encümen on iki misil alınma
sına karar vermiştir ve bittabi encümenlerin 
noktai nazarı bendenizce muvafıktır. Yalnız 
gümrük tarifesinin 270 numarasına tebaiyet 
edilmek üzere "bir hata vâki olmuştur. Mesele 
bundan ibarettir. 

REİS — Efendim meseleyi hulasaten arz 
edeceğim. İktisat Vekili Hasan Beyefendi; 
7 Mayıs tarihli Kanuna ithal edilmiyen ve sa
rahaten 7 Mayıs tarihli Kanunda mevzu olan . 
eşyanın memnuiyeti ref'edildikten sonra Rüsu

mat Müdüriyetinin teklifiyle on iki misil resme 
tâbi tutulması hakkındaki gayesini bilizah ka
nunun heyeti umumiyesinin reddedilmesini tek
lif ediyor. İktisat Encümeniyle Muvazenei Ma
liye Encümeni de, 7 Mayıs tarihli Kanunun 
mevkii meriyetten ref'ine kadar beş misli resme 
tâbi tutulan bu gibi eşyaların, kanunun mevkii 
meriyetten ref'inden sonra ipekli kumaşlar ida-
dma ithal edilerek on iki misil resme tâbi tutul
ması için verilen emrin tefsiri kanuni olmadığı
na kanaat ederek, emrin hatasını tashih mahiye
tinde, bu teklifi kanuniyi kabul etmiştir. Bina
enaleyh müzakere hitam bulmuştur. Kifayeti 
müzakereyi reyi âlilerine vaz'edeeeğim. Heyeti 
umumiyesinin müzakeresini kâfi görüp madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir, maddelere geçilmiştir. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Müsaade buyuru
nuz, Reis Bey; heyeti umumiyesinin tâyini esa
mi ile reye vaz'ı hakkında ta'kririmiz vardır. 

REİS —• Efendim Nizamnamei Dahilîmiz sa
rihtir. Heyeti umumiye müzakeresinin kifayeti 
hakkında reye vaz'ı şekli muayyendir. Evvelâ 
müzakerenin kifayetiyle maddelere geçilmesi 
reye vaz'edilir .Binaenaleyh müzakerenin kâfi 
görülerek maddelere geçilmesini reye vaz'ettim. 
Maddelere geçilmesi kabul edilerek tebliğ edil
miştir. Binaenaleyh maddeleri baştan aşağı ka
bul edip etmemek Heyeti Celilenizin salâhiyeti 
dahilindedir. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Bizim tâyini esami 
takririmiz ne oldu? 

REİS — Tâyini esami takririni kanunun he
yeti umumiyesinin reye vaz'ı zamanında nazarı 
itibara alırız. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Madde kabul edil
dikten sonra mı? . -

REİS — Kifayeti müzalkerenin tâyini esami 
ile reye vaz'ı dermeyan edilmedi efendim. Kifa
yeti müzakereyi vaz'ettiğim zaman bu takrir ve
rilmişti. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Verilmiştir efen
dim. 

REİS — Ben kararı tebliğ ettikten sonra 
Kâtip Bey takriri verdi. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Fakat hep karar
lar böyle oluyor da gariboluyor. 

Madde 1. — Gümrük tarifesinin 308 nci nu
marasının saniyen fıkrasının (A) kısmı dairei 
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şümulüne dâhil olan ve 17 Kânunusani 1339 ta
rihinden mukaddem fabrikalara sipariş verile
rek gümrük ardiyelerine vürudettiği vesaik ile 
sabit olan ipekli ca'kar kumaşlarından bir defa
ya mahsus olarak tarifedeki resmi aslinin beş 
misli resim istifa edilir. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isti-
yen var mı*? 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim burada usule ait bir mesele daha vardır. 
Hangi madde tadil ediliyorsa o maddei asliye
nin takrirde yazılması ve bize verilmesi evvel-
ee söylenmişti. Burada falan kanunun filân fık
rası deniliyor. O kanunun o fıkrasını arkadaş
lardan kaç kişi biliyor? Heyeti Umumiye bu 
hususta karar ittihaz etmişti. Bu karar muci
bince bu madde buraya gelmelidir. Ve bunu biz 

görmeliyiz. Yoksa nasıl beyanı mütalâa edece
ğiz? Karanlığa kubur mu sıkacağız? 

REİS — Efendim usulü müzakere hakkın
da bir teklif vardır. Eğer tadil edilecek madde
lerin tabedilerek buraya gelmesi hakkında He
yeti Celilenizin bir kararı varsa... 

SÜREYYA B. (Karesi) — Karar vardır. 
Zaptı gösteririm. Ali Süruri Beyin takriri üze
rine Heyeti Celile karar vermiştir. 

REİS — Efendim bu hususa ait müzakereyi 
tehir ederiz, bu maddeyi tabı ve tevzi ederiz. 
Süreyya Beyin teklifini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı celse; saat : 4,15 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat, saat: 4,45 

REİS — ikinci Reisvekili ismet Beyefendi 

KÂTİPLER: Mahmud B. (Siird), Palih Rıfkı B. (Bolu) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3. — Mütareke bidayetinde vatanın emri mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraim erbabının 
affı hakkında kanun lâyihası (1/68) ve Mara§ 
Mebusu Rasib Beyle rüfekasının, vatanın emri, 
müdafaasını temin zımnında alınmış olan nukud 
ve emvale mütaallik dcavinin ademiistimaı ve 
Hazinece tazmini hakkında kanun teklifi ve Ad
liye ve Müdafaai Milliye encümenleri müşterek 
mazbatası (2/115) 

REİS — Mütareke bidayetinde vatanı mü
dafaa maksadiyle ika edilen ceraim eribaibı hak
kındaki kanun lâyihasının ikinci maddesi en
cümene havale edilmişti. Encümen mazbatasını 
tevdi etmiştir, okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyeden Müdafaai Milliye ve 

Adliye encümenlerine müştereken havale buyu-

rulup mütareke bidayetinde vatanın emri mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraim hakkın
da Heyeti Umumiyede iki maddeye müteferri 
olarak verilen takrirlerle 'birlikte kanunu mez
kûrun maddei mezkûresi Müşterek Encümende 
'bittetkik müdafaai memleket maksat ve gaye
siyle teşekkül etmiş olan her nevi cemiyet ve 
heyetlerle müfrezelerin kumandan ve efrat ve 
mensubini taraflarından maksadı mukaddes 
uğrunda sarf ve istihlâk edildiği tahakkuk ey-
liyen mehuzat Müdafaai Milliye Vekâleti ta
rafından verilen ita emriyle Maliye Vekâletin
ce temin edilmekte olduğu ıgibi bu suretle sarf. 
olması tahakkuk Ve taayyün edeceklerin hu
kuku şahsiyesi kemakân Hazinei Devletçe te
diye kılınacağı emri tabiî 'olmasına ve bunla
rın haricinde vukubulmuş olup maksadı mukad
des uğrunda sarf ve istihlâk edilip birer suret
le ahzedilmiş 'bulunanların ise Hazinei Maliye
ce tesviyesine ne ibir imkânı hukukî ve ne de 
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(bir mecburiyet bulunmamasına, bu gibi erba
bı matlubun diledikleri aleyhinde ikamei dâ
vada ahkâmı umumiyece serbest olacakları aşi
kâr 'bulunmasına nazaran Müşterek Encümeni
miz mezkûr ikinci maddenin tayyını ekseriyetle 
tensibetmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Madde 1. — Mondros Mütarekesinin tarihi 
akdi olan 30 'Teşrinievvel 1334 tarihinden biliti-
bar sulhun Büyük Millet Meclisi tarafından ta
rihi tasdiki olan 23 Ağustos 1339 tarihine ka
dar ıgeçen müddet zarfında müdafaai memle
ket maksat ve gayesiyle teşekkül etmiş olan her 
nevi cemiyet ve heyetlerle müfrezelerin kuman
dan ve efradı mensubini veya mumaileyhimin 
emirleriyle hareket etmiş bulunan ahar zevat 
taraflarından ika edilmiş olan memurini res-
miyei Devlet taraflarından müdafaai memleket 
uğrunda ihtiyar olunmuş bulunan efal ve ha
rekât cürüm addolunmaz. Bunlar hakkında ta
kibat icra edilemiyeceği gibi evvelce mahkûm 
olarak mahpus bulunanlar varsa derhal tahli
ye olunurlar. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Adliye Vekili memurdur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Kâtip 
(Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 
Âza 
Âza 
Âza 

Müşterek Encümen Reisi 
Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Ali 
Kâtip 
Âza 
Âza 
Âza 

Mazbata Muharriri 
Âza 

Bozok 
Ahmed Haindi 

Âza 
Aza. 
Âza 
Aza 

Müşterek Encümen 
Mazbata Muharriri 

Mehmed Arif 

Âza 
Âza 
Aza 
Âza 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bunu Müş
terek Encümen kabul etmiş. Bir şey diyeceği
miz yok. Hukuk noktai nazarından da gayet 
»güzel. Fakat Meclisi Âlinin bundan bir saat 

evvel verdiği bir kararı da sizlere hatırlatırım. 
(«O başka» sesleri.) 

REİS — Maksadınızı izah ediniz Vehbi Bey. 
Anlaşılmamıştır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim bir saat 
evvel Meclisi Âli bir esas kabul etti. Tabiî ek
seriyet kabul ettiği için kimsenin bir şey de
meye hakkı yoktur. Meclisi Âli bu hususta dü
şünerek Adana'da Zeyd ve Amıır'ün malı olan 
bir meblâğı başka bir tarafa tahsis etti. 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — Ashabı 
malûm olmadığından... («Olduğu halde» sada-
ları.) 

VEHBİ B. (Devamla) — Ashabı malûm ol
duğundan... («Kimmiş?» sadaları.) Buna kıya-
ısen ve bu suretle bir maddei kanuniye tanzimi 
mümkündür. Fakat iki encümen. kabul etmiş, 
biz de ısrar etmiyelim. 

REİS — Efendim Heyeti Celilece kabul 
edilmiş bir kanun hakkındaki mütalâalar varit 
değildir. Efendlım encümen kanunun ikinci 
maddesinin tayyını teklif ediyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey söz istiyo
rum. Başka birşey hatırlatacağımı. 

REİS — Neye dair, hangi maddeye dair? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mazbataya dair... Ka

nunun maddesi yok... 
REİS — Mazbatada .madde tayyedilmi'ştir. 
ALİ SAİB B. (Kozan) — Bu maddenin 

yerine kaim olmak üzere bir madde teklif edi
yoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bu mazbata
da bu kabil eşhastan alman veyahut şundan 
bundan alman şeylerin Müdafaai Milliye emriy
le Maliye Vekâletince temin ve tediye olun
makta olduğundan bahsediliyor. Halbuki evve
lisi gün Müdafaai Milliyeye bu baptaki müra-
racatım üzerine yine Müdafaai Milliyeden al
dığım malûmata göre bu, Heyeti Vekileye sevk 
edilmiş. Gerek belediyelerin bu kabîl matlu-
batını ve gerek eşhasın matlubatmı henüz tes
viye edebilmek neticesine vâsıl olunmamış. 
Onun için rica ediyorum Meclisi Âliden, bu 
/maddei kanuniye müzakere edilirken bir esas 
konulsun ve tediye edilsin. Mademki bunu 
esas olarak encümen kabul etmiştir. Bir mad
de halinde tedvin edilsin, tebliğ olunsun diyo
rum. Mesele hâlâ muhtelifün fihtir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim müşte
rek encümenin ikinci defa olarak bize verdiği 
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ve birinci verdiği 'kararı tamamen nakzeden, 
birinci verdiği kararın maksadını tamamen öl
düren ıbu ikinci şekle nazaran Müdafaai Milli
ye Vekâleti ita emri verecek. Kuvayı milliye 
namına sarf ve tahsis edildiği takrirde Mü
dafaai Milliyece tesviye edilebilecek ortada bir 
mesele ımevzuubahis değildir. Hukuku şahsiye 
hakkındaki maddenin -tayyı teklif «diliyor. Ri
ca ederim arkadaşlar 23 Nisandan evvel, yani 
Müdafaai Milliye Vekâleti teşekkül etmezden 
evvel teşekkül etmiş Müdafaai hukuk cemiyet
leri vardır. Ve o Müdafaai Hukuk cemiyetleri
nin rüesası ve âzası bir maksadı vatan uğrun
da bu gibi malları almışlardır. Bu aldıkları 
malları maksadı vatan uğrunda sarf ve istihlâk 
ettikleri takdirde o zaman mevcudolmıyan Mü
dafaai Milliye Vekâleti bu sarfiyatı tabiî bu 
şekilde deruhde edemiyecektir. O halde şekil 
ne olacaktır? O adamlarla vaziyeti ne olacak
tır? Müşterek encümenden soruyorum. Rica 
ederim muhterem arkadaşlar zaten Müdafaai 
Hukulk cemiyetlerinin mânası çok kalmamıştır. 
Yalnız Gaziantep cephesinin de bir kısım Mi
lis kuvvetler vardır ki, onlar da Hükümetin 
resmî şekilde kabul ettiği kuvvetlerdir. Bu
nu kabul ediyorum. 23 Nisandan evvel bu dâ
vayı yürüten ve bu dâva teşkilât vardı. Bun
lar hakkında ne yapıyorsunuz? Eğer Meclisi 
Âliniz hukuku şahsiye dâvasında böyle ısrar 
ediyorsa ve hukuku şahsiye dâvasından vazge
çilemez diyorsa bunlar hakkında ne yapılacak? 
Demin arz ettiğim için tekrar tasdi etmek 
istemiyorum. Fakat şu ndktai nazarı dikkatini
ze arz etmek istiyorum ki, Meclisi Âli birçok 
canileri, birçok hainleri bile gördüğü lüzum, ve 
zaruret üzerine affefcmiştir. Binaenaleyh, ha
inler, memlekete fenalık yapanlar affedildiği 
bir zamanda memlekete fedakârlık yapanları 
süründürmek unuvafıkı madelet değildir. Arka
daşlar hiçolmazsa geçen defa Meclisi Âlide 
bâzı arkadaşların izhar ettiği bir temayül var
dı. O temayüle nazaran hiçolmazsa Hazinei 
Maliyece tesviye edilsin deniyordu. Oraya ge
lince Maliye kabul etmez Hazine ımutazar-
rır olur, bu parayı veremez diyorlar. Peki efen
diler Hazine veremez, hukuku şahsiye dâvası 
ilga edilemez, bu memleket uğrunda fedakâr
lık yapanları Meclisi Âli süründürecek ani
dir? Ben bunu size soruyorum arkadaşlar. Bu
na bir çare bulmak lâzımdır? Bu maddeyi tay

yetmek doğru değildir. Eğer ilk madde doğru 
değilse 'muvafık değilse hukuk noktai nazarın
dan kabili telif değilse; müşterek encümen 
maddeyi ceffelkalem tayyedeceğine - kendile
rinin hüsnü zanlarından, vicdanlarından, va
tanperverliklerinden (bekleriz ve rica ederiz -
daha mâkul bir ımadde getirsinler. Ycıksa mad
denin tayyı katiyen doğru değildir. Bunun 
neticesi ne olacak arkadaşlar? Ben zatıâlinize 
yalnız Hükümet teşekkül etmezden evvel He
yeti Merkeziyenin vaziyetinden malûmat vere
yim. Balıkesir'de -teşekkül eden İzmir Müda
faai Hukuk Cemiyeti heyeti merkeziyesi bir 
ibuçuk. milyon lira »bütçe dâhilinde yürümüş
tür. 

Efendiler bu parayı oradaki hamiyetkâr 
halk vermiştir. O zaman ne Hükümet vardı, 
ne Büyük Millet Meclisi vardı, ne de bir teşki
lât vardı. Bu parayı ahali vermiştir. Hiç şüp
hesiz bir kısmı mühimmi rıza dâhilinde veril
mişti. Fakat itiraf buyurursunuz ki o zamanki 
teşekkülü yürütebilmek için Heyeti Merkeziye 
istihdaf ettiği maksadın ulviyeti altında bâzı te-
dabir ittihaz etmiştir. Hattâ size açık söyliye-
yim arkadaşlar, ben Heyeti Merkeziyenin âza
sından idim. Heyeti Merkeziye kongre karar-
lariyle ithalâttan ve ihracattan rüsum almıştır. 
Çünkü başka çare yoktu. Çünkü başka bir 

: membaı varidat bulmak imkânı yoktu. Sonra 
arkadaşlar birçok mevaşi müsadere edilmiştir. 
Çünkü Yunanlılara, Fransızların suiistimali al
tında - Açık söylüyorum - İzmir'e sevk olu
nuyordu, Yunanlılara satılıyordu. Bu tarzda 
sevk edilen mevaşi zabt ve müsadere edilmigı-
tir, orduya verilmiştir, cephede askerlerimiz bu
nu yemişftir. Şimdi rica ediyorum, yarın bu 
mevaşi, bu sığırların sahipleri olan adamlar ve
yahut parası alman adamlar, o zamanki Heye
ti Merkeziye âzası aleyhine ikamei dâva ederse 
bu arkadaşları süründürecek miyiz?- Tasavvur 
buyurabiliyor musunuz ki bu arkadaş mahke
meye gittiği zaman kurtulabilsin! Oraya gide
cektir. Ben bunu maksadı vatan için yaptım di
yecektir. Bu kadar. Kanun mucibince hukuku 
şahsiye ipka edilmiştir, binaenaleyh, ver baka
lım kırkbeş bin lira . . . Nereden verecek bu 
kırkbeş bin lirayı? Kendi cebinden mi? 

Bugün bu adamlara kırkbeş bin lirayı tazmin 
ettirmek istiyorsunuz. Onun için rica ederim ar
kadaşlar bu maddeyi böyle ceffelkalem bir cüm-
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lede tayyetmek doğru değildir. Tekrar ediyo
rum. Biz eski zamanın tasfiyesini yaparken va
tan hainlerini affetmişizdir. Bunun karşısında 
memleketin fedakârlık hislerini söndürmiyelim. 
On sene sonra bu memleket tehlikeye düştüğü 
zaman herkesin teşebbüsünü, iradesini yıkmışj 
olacaksınız. Herkez budala değildir ki on sene 
sonra, fedakârlık yapılmak lâzım olduğu za
man kendini ortaya atsın, tekrar sürünsün. Bi
naenaleyh ilk madde çok ağır ise müşterek En
cümen düşünsün, daha nazik, daha kibar, daha 
mantikî bir madde getirsin. Onu tekrar tetkik 
edelim, onun için tekrar maddenin Encümene 
gitmesini arz ve teklif ediyorum. 

ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Efendim mü
saade buyurun. Bir noktayı tenvir etmek istiyo
rum. Cidali Milliye iştirak etmiyen zâbitan me
selesinde Cibali' Mailinin iptidası 15 Mayıs 
1335 olarak kanunen tesbit edilmiştir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU-
HAERÎRİ ÂBlDÎN B. (Saruhan) — Ar
kadaşlar Heyeti Celilenize mukaddema dört 
madde olarak tanzim edilip verilen mevaddı 
kanuniyenin ikinci maddesinde bu gibi huku
ku şahsiye dâvalarının hükkâmın istimamdaın 
memnu olduğuna dair bir kaydı ihtiva edi
yor. Fakat malûmu insanınızdirki, affetmek 
ancak ve ancak hukuku âmmenin taallûk et
miş olduğu aksamda caridir. Yoksa Zeyd'in, 
Amr'ım, ötekinin berikinin hukuku şahsiyesini, 
icra. salâhiyetini haiz olan Meclisin affedebil
mek hakkı hiçbir kanunda musarrah ve muay
yen değildir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Af
fetmiyoruz. Hukuku şahsiye bakidir. Yalnız 
takibi dâva ettirmiyeceğiz. 

ÂBİDİN B. (Saruhan). — Her hangi bir 
şahsın dâvasından dolayı bir mahkemeye âdi-
yen vukubulatn müracatı üzerine hâkim «ben 
bu dâvayı istimadan kendimi memnu görüyo
rum» diye reddedemez. Binaenaleyh o dâvayı 
rüyet ve intacetirmek mecburiyeti kanuniyesi 
karşısında bulunurken burada Heyeti Celile-
nizde Hazineye taallûk eder şeklimde muhte
lif takrirler verilmiştir. Vâsıf Bey arkadaşımı
zın noktai nazarları encümenimizde mevzuu-
bahsedilmiştir. Bu memleketin müdafaası uğ
runda ötekinden, berikinden toplanmış olan 
birçok şeyleri hakikaten maksadı meşru içûn 
sarf ve istihlâk etmiş olan arkadaşların hak

larında takibatı kanuniye için hukuk mahke
melerine müracaat edilemiyeceği gibi bunun 
bir de açık tarafı vardır, ki üç yüz kişiiik bir 
müfrezei askeriye veyahut beş yüz kişilik 
bir kuvvei müselleha ile bir köye gidilip iaşe
ler inden maada fazla olarak alınmış bulunan 
ve hattâ gâsıplık derecesini bulmuş olanları 
da istisna etmek zarureti vardır. Binaen
aleyh encümen iki tane noktai nazar karşısın
da kalmıştır. Birincisi; maksadı meşru uğ
runda hakikaten sarf ve istihlâk edilen şey
lerdir. İkincisi de doğrudan doğruya kendi 
menfaati için toplanmış olan şeylerdir. Bu 
4ki şey karşısında encümen ne vaziyet alacak
tır.? Müdafaai Milliye Vekâleti Hükümeti 
Muntazamai Milliyenin • teşekkülünden itibaren 
vukubulan kuyudata ınazaran kendisine men
sup veyahut kuvayı milliye namı altında tees
süs etmiş olan muhtelit müfrezeler hesabatmm 
tas-iyesine doğru gidiyor ve gitmektedir. Şim
di bunun haricinde sırf indî itirazattan iba
ret bulunan birtakım şeyler kalır ki Müdafai 
Milliye Vekâleti veyahut Müdafaai Milliye Ve
kâletiyle, Maliye Vekâleti müştereken bunu 
tesviye ederlerse... (Etmezlerse, etmiyorlar ses
leri) ederlerse o zaman. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Şarta muallâk 
olamaz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Etmezlerse o 
zaman ettiririz. 

ABİDİN B. (Devamla) — Esbabı sübu-
tiyesi yedinde bulunan defatiri mahsusasma 
kaydedilmiş olan Kuvayı Milliye mensubînd-
nin imza veyahut sair esbabı sübutiye 
ile bu gibi matlubatı tahakkuk edenlerin pa
rasını verecektir. Bunun haricinde kalacak 
olanlar ise âtiyen her fert bunlar hakkında 
ikamei dâva etmek (noktai nazarından hiçbir 
zaman için üzerlerinden bu hak ref'edilemez. 
Bu gibi mülâhazat onları bu hususta serbest 
bırakmak için encümeniniz hukuku şahsiye hu-
husatmı meskûtunanh geçmiştir. Esasen böyle 
bir talimat veyahut kavanin şeklinde esbabı 
sübutiyesi ihzar edilecek olan bu gibi şey
ler bir müddeti muayyene zarfında Hükü
met tarafından tediye edileceği bizim Heyeti 
Celü.enize takdim etmiş olduğumuz şıı ku
yudattan istinbat edilecek olursa bugün bu 
imkân da indifa etmiş olacak ve bütün 
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bunlar haricinde olanlar esasen Mahakimi 
Nizamiye ile şayanı mukayese olmıyacak 
şekillerdir. Bu itibarla encümen tam ahkâmı 
tımumiyemize tevafuk eden bu şeklin He-
;yeti Umumiyeden kabulünü rica ederim. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Mazbata Muhar
riri Beyden bir şey soracağım. Rica ede
rim şu noktayı izah buyurunuz. Hüküme
tin teşekkülünden evvel Kuvayı Milliye rüesa 
ve âzası tarafından vatanî bir maksat uğ
runda alınıp sarf ve istihlâk edilen paraları 
Müdafaai Milliye Vekâleti bugün hangi delâil 
ve ihticaca salih vesaik üzerinden tediye edebi
lecektir ve hangi Müdafaai Milliye Vekâleti 
bunu kabul edecektir? 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Kuvayı Milli-
yeniın, Hükümetin teşekkül etmediği zamana 
ait hesabatı zannederim şimdi Vehbi Bey ar
kadaşımızın izahatına göre ezcümle Balıkesir 
tarafında kongrede yapılmış olan sarfiyatının 
birer sureti kuvayı muntazama teşekkül ettiği 
vakitte ordu kumandanlarına verilmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim millî 
Hükümetimiz henüz müşimei kaderde iken ya
ni Meclis burada toplanmamış iken ve İstan
bul Hükümetine karşı da isyan bayrağı kaldı
rılmış olduğu bir sırada muhtelif yerlerde bu 
kongreler Cidali Milliye devam etmek için 
muntazam ve asaslı bâzı varidat temin etti. Me
selâ kuzudan üç kuruş, oğlaktan şu kadar, bil
mem falan şeyden şu kadar, şundan şu kadar, 
şundan şu alınacak diye âdeta bir duhuliye 
resmi tarzında para almıştır ki, Hükümeti Mil
lîye teşekkül ettikten sonran o tarifeyi bir ka
nunla tesbit etti ve kabul etti. Bu tarife ile 
alınmış olan meselâ Zeyd ten beşyüz lira, bin-
beş yüz lira alınmış ve yerine makbuz verilmiş, 
o para da cephede bulunan efrada sarf edilmiş 
hesabatı da Garp Cephesine verilmiş, şimdi bu 
paraları o adamlar dâva edip alacak mı? Ne 
suretle alacaklar ve bu memleketin o zamanki 
mümessilleri tarafından verilen ve bittakdir sen 
şunu vereceksin diye alman ianeler iade edile
cekse Hükümetin bütün ianatı iade etmesi lâ-
zımgelir. Buna karşı ne düşündünüz? 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Müsaade ederse
niz Vehbi Beyin dermeyan ettiği suale bir su
alle mukabele edeceğim: Acaba Ahmed Efendi 
bir köylünün aleyhinde mahkemeye gitmiştir de 
o koylu gelip hukuk mahkemesinden bir dâva <. 

ettiğinde Ahmed Efendi evet ben bundan elli 
bin lira laldım derse ve bunu mahkemede ikrar 
ederse o zaman için Hazinei Maliye ceffelkalem 
otuz, kırk bin lira vermiş .olmaz mı ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendenizin sualim bu 
değil. Kongre karariyle alman ve yedine mak
buz verilen adamlara gerek eşhas olsun, gerek 
Maliye sandığı olsun bu parayı iade edecek mi
dir? 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Etmiyecektir di
yoruz. Ve bundan sonra da bu suretle muva-
zaaten yapılacak dâvalar üzerine mesuliyeti 
maddiye teveccüh etmiyecektir. Bütün bu ih-
timalâtı gerek sizin bahsetmiş olduğunuz ve ge
rek bizim bahsetmiş olduğumuz şekilde orta 
yerden ref'etmek için büsbütün hukuku şahsiye 
bahsini meskûtunanh geçiyoruz. 

KAG-IB B. (Kütahya) — Efendim encümen 
maddenin lağvını teklif ediyor. Filhakika mad
denin lağvı halinde yani hukuku şahsiyenin ip
kası takdirinde pek çok dâvaların yeniden ye
niye tahaddüs etmesi ihtimali mevcuttur. Va
kıa milletimizin en ufak ferdinin hamiyetinden 
şüphe etmek doğru değildir. Şimdiye kadar hiç
bir şahıs «Ben Kuvayı Milliyeye veyahut Mü
dafaai Milliye cemiyetlerine şu kadar para 
verdim, veyahut onlar bizden şu kadar para 
almışlardır» diye hatırından bile geçirmiş de
ğildir. Bilhassa bu mesele en çok istirdadolu-
nan yerlerde caridir. Istirdadolunan yerlerde 
henüz şevki halâs ile böyle bir şey hatırlanmadığı 
gibi Hükümet uğrunda kendi mevcudunu fe
da etmek gibi kendilerinde bir aşk, bir zevk 
vardır. Fakat efendiler olabilir ki üç, beş kişi 
tarafından ikame olunacak dâva neticesinde 
mahkemece verilecek hüküm kesbi umumiyet 
eder. Müdafaai Hukuk cemiyetlerine, veya Ku
vayı Milliyeye birkaç kuruş para veren herkes 
soluğu mahkeme kapılarında alır, yani böyle bir 
tehlike zuhur etmesi dahi melhuzdur. Filhakika 
Meclisi Âli hukuku şahsiyeyi affedemez. Hazi
nei Maliye ise muvazaalardan korkarak böyle 
bir tazminatı tekeffül edemez ki, Mazbata Mu
harriri Bey pek güzel söylediler, iki kişi ara
sında muvazaai dâva yapılabilir. Kuvayı Mil
liyeye kırk bin lira aldık ve bu kırk bin lira
yı sarf ettik demekle Hazinei Mil'liyeden fuzu
lî olarak bu paranın alınması ve bu suretle 
bütçemizin hemen bütün varidat faslını yutar 
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cak derecede suiistimal kapısı açılması gibi 
tehlikeleri vardır. Fakat efendiler şayet bu
nun affı veyahut böyle bir dâvanın ademi isti
mal gibi bir şekil bulmazsak yani mümkün 
mertebe, hukuka, kanuna temas edecek bir şe
kil bulmazsak her halde arz ettiğim gibi teh
like melhuzdur. Çünkü Müdafaai Milliyenin 
kabul edebileceği, ita emri verebileceği şeyler 
Kuvayı Milliye kıtaları tarafından verilen ve
sikalara müstenit bulunacaktır. Hattâ bugün 
cebimde iki tane evrak vardır ki, bunlar üze
rine dahi Maliye Para veremiyor ve muamele 
yapmıyor. Fakat bu faslı bırakınız Müdafaai 
Milliyenin kabul ettiği birtakım usul ve kavait 
varmış. Kıtasına gidecekmiş gelecekmiş gibi 
birtakım müşkülâttan sarfı nazar, belki neti-
ceten bu verilir. Ancak Kuvayı Milliyenin 
kabul edemiyeceği fakat hukuku şahsiye ola
rak bugün meydanda mevcut binlerce dâva ka
pısı açmaya müsait şekil vardır, mesele vardır, 
hâdise var. Bu hâdiseyi meskûtunanh geçmek 
çok tehlikelidir, çok muzirdir. Hiç değilse 
15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Kuvayı Mil
liyenin doğrudan doğruya kuvayı muntazama-
ya inkılâbı olan zaman zarfında ahaliden alı
nan ister muayyen ve nispet dâhilinde olsun, 
isterse gayrimuayyen olsun alman paralar ia
nedir ve bu ianelerin dâvası istima edilmez şek
linde olsun. Yani bunun önüne geçmezsek 
hem hukuku haziyeni sıyanet etmiş oluruz ve 
hem de hukuku* şâhsiyeyi sıyanet etmiş olu
ruz. 

Filhakika efendiler velevki yüzde birisi ve 
yüzde ikisi kerhen olsun yine bunlar iane ola
rak alınmıştır. İane olarak sarf edilmiştir. Ama 
ianelerin de bir usulü vardır. Cemiyetler Kanu
nu olacakmış, bilmem ne olacakmış. Fakat efen
diler bu öyle bir zamanda olmuştur ki, Devle
tin hiçbir kanunu olmadığı bir zamanda yapıl
mıştır. Ne hukuk mevcuttu; ne mahkeme mev
cuttu, ne bir şey mevcuttu. Bu paralar böyle 
bir zamanda alınmıştır ve bütün bu alınan pa
ralar da iane diye alınmıştır. Binaenaleyh bu 
müddet zarfında alınan ianelerden mütevellit 
dâva istima olunmaz. Bunda hukuku şahsiye 
mevzuubahis değildir. Bu gibi dâvalar istima 
olunmaz dersek bunun önüne geçmiş oluruz. Ve 
maslahatı da kurtarmış oluruz. Efendiler ben
deniz maddenin böyle bir şekilde tesbiti için 
tekrar encümene gitmesini teklif ediyorum. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Arkadaşlar Maz
bata Muharriri arkadaşımız Âbidin Beyefendi 
bendenize cevap verirken öyle zannediyorum ki, 
kendi arzusunu da ifâde etmek şeklinde madde 
ve kanun olmadan bu işi çarçabuk halletti ve 
bitirdi. Yani Âbidin Beyefendi bu sözü burada 
söylemekle Müdafaai Milliye Vekâleti hiç ihti-
caca salih bir senede merbut olmıyan ve bunun 
tahsisine imkân bulunmıyan paraları tediye ede
ceğini zannediyor, mesele yoktur diyor. Bir ke
re Müdafaai Milliye Vekâletinin bunu tediye 
edeceğine dair kanunumuz yoktur. Âbidin Bey 
böyle bir kanun teklif buyursalardı belki câyi 
münakaşa olurdu. Müdafaai Milliye Vekâletini 
de bu hususta mecbur eden bir kanun yoktur. 
Binaenaleyh, yalnız Adliye Encümeni Mazbata 
Muharriri Beyin buradaki ifadatmı Müdafaai 
Milliye Vekâleti, nazarı itibara alarak ve bu za
rarları ahaliye tazmin edecek. Buna imkân yok 
tur. Efendiler Müdafaai Milliye bu paraları ve
remez. Niçin veremez? Başınızı ağrıtmazsam 
küçük bir cetvel yapacağım, izmir Cephesi et
rafında Ermenilere, Fransızlara karşı teşekkül 
eden Kuvayi Milliyenin faaliyeti 23 Nisandan 
çok evveldir, bir sene evveldir. O zaman Millî 
Hükümet yoktu, istanbul Hükümetinin gayri-
meşru olduğu ilân edilmişti. Eğer bu esası ka
bul edersek gayrimeşru ilân edilen bir Hükü
met namına acaba mahkemeler hakkı kazayı 
naşı ifa etmişlerdir. Bunu Adliye Encümeninden 
yine sorarım. Efendiler hukuk iddiasına gire
cek olursak ben o zaman iddia edeceğim ve di
yeceğim ki, o mahkemelerin kararları acaba na
sıl meşru olur? Bendeniz bunu karıştırıyorum. 
Ve karıştırmam ve Meclisi Âli şimdiye kadar bu 
mecraya girmemiştir. Fakat karşıkarşıya bu ka
dar hukuk noktai nazarından görüşürsek Hükü
meti hain diye ilân ettik, gayrimeşru diye ilân 
ettik. Vatan ihaneti sabit oldu. Hattâ açık söy-
liyeyim arkadaşlar biz Balıkesir Mutasarrıfını 
kolundan tuttuk kovduk O vakit Mutasarrıf 
yoktu. O halde o zamanki mahkemeler hangi, 
hangi hakkı kazaya mâlikti. Namı nami Nezare
ti Şehriyariye mi yoksa istanbul Hükümeti na
mına mı icrayı hükmediyorlardı? Hâdisatı fev
kalâde esnasında bu kadar hukukî suallere gir-
miyelim. Çünkü telif etmeye imkân yoktur, öy
le işler Öyle muameleler yapmışızdır ki, çok mu-
kades işlerdir. Fakat hukukla gayrikabili te
liftir. Bunlardır ki, bugünkü Hükümetimizi ve 
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zaferimizi doğurmuştur. Bunu itiraf etmek lâ- I 
zımdır. O halde arkadaşlar Müdafaai Milliye 
Vekâleti bunu veremez. Buna imkân yoktur. Ben 
buna kaaniim. Yarın ikamei dâva edilecektir. 
«Hükümeti Milliye teşekkül etmezden evvel fa
lan yerde sen benim (350) öküzümü aldın. O 
vakit Heyeti Merkeziye Reisi idin veyahut Ku-
vayi Milliye Kumandanı idin. Ver bakalım 
(350) öküzü» diyecek. Mahkeme bunu dinliye-
cek. Hakikaten bu adam inkâr edemiyecektir. 
Çünkü almıştır. Aldığına dair de beş yüz şahit 
gösterebilecektir. Evet almış ama, kendi cebine I 
koymak için almamıştır. Vatanî bir maksat için 
almıştır. O halde o fedakâr arkadaş, 350 sığırın 
tazminine mahkûm olacak, ondan sonra sürüne- I 
çektir. Rica ederim böyle hayal peşinde koşmı- I 
yalım. Eğer ikinci madde - Madem ki Meclisi I 
Âliniz tarafından şekli kabul edilmemiştir, o I 
şekilde mısır değilim - Meclisi Âliyi tatmin et- I 
iniyorsa tekrar encümene havale edelim. Mec- I 
lisi Âlinin bir temayülü vardır. Ona kaaniim. I 
Encümen Meclisi Âliye bu temayülü ifade ede- I 
cek bir kanun getirsin onun üzerinde tekrar gö- I 
rüşelim, münakaşa edelim I 

ZEKÎ B. (Grümüşane) — Mesele anlaşılmış- I 
tır. İane iade edilemez. I 

. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
diler bağışliyamayi'z dediğimiz bu hukuku şah- I 
siyenin mahiyetini bir kere daha tetkik edelim. I 
Burada hukuku şahsiye alelâlde hukuku şahsi- I 
ye değildir. Hükümet vazifesini yapamıyacak I 
bir mevkie girdi. Hattâ Hükümet tamamiyle I 
ortadan kalktı. Memleket her taraftan istilâ I 
ordulariyle çevrildi. Millet vergi veriyordu, as- I 
ker veriyordu. Hükümet bütün teklifini günü I 
gününe yapıyordu. Fakat kendisinden bir hiz- I 
met bekliyordu. Millet gördü ki, orta yerde bu I 
kadar iş bizzat kendisine kalmıştır. O vakit I 
millet hakkı ihtilâlini istimal etti, ayaklandı, I 
silâhlandı. Ben kendi varlığımı kendi param, 
kendi silâhım, kendi çocuklarımla müdafaa ede- I 
ceğim dedi. (Bravo sesleri, alkışlar) Ve her I 
Hükümet gibi bu ihtilâl Hükümeti de kendi var- I 
lığını, kendi mevcudiyetini, kendi gayesini is- I 
tihsa ilcin ahaliden vergi aldı. Fakat bu Hü- I 
kümet yeni doğmuş bir Hükümetti. Bu Hükü- I 
metin aldığı vergilerde bugünkü vergilerin ma- I 
niyetini aramak, bugünkü Hükümetin adaletini, I 
müsavatını aramak doğru bir şey değildir. Ni-
teîum ihtilâl hükümetleri doğdukları, gün hiçbir | 

l . 1339 O : 2 

I yerde adalet ve müsavat kaidelerini kitapların 
I yazdığı gibi tatbik edebilmek kudretini haiz de-
I gülerdir. Binaenaleyh memleketten düşmanı 
I kovmak için hükümetin yıkıldığı günde dâhilde, 
I şurada burada kurulan ihtilâl hükümetleri 
I ahaliden bazan oktruva, bazan hayvan basma 
I veyahut insan başına muayyen bir vergi almak 
I suretiyle her hangi hükümetin vergisine benzer 
I bir vergi aldılar. Fakat bazan da vaktiyle alı-
I nan vergiler gibi şu veya burada gördükleri bü-
I yük servetlere hücum ederek o vergileri aldı-
I 1ar. Kim? Ahmed, Mehmed, siz ve ben. Fakat 
I bunun hukuku şahsiye olabilmesi için bu paranın 
I kendim için alınması lâzımdır. Fakat hiç kim-
L se bu paranın bizzat alana aidolduğunu iddia 
I edemez. Bu para, büyük maksat için alınmıştır. 
I Memleketi kurtarmak için alınmıştır. Binaena-
I leyh ahalinin vermeye mecbur bulunduğu ver-
I ginin aynıdır. Ve bu mahiyettedir. Eğer her 
I hangi bir Hükümetin aldığı vergiler, hukuku 

şahsiye diye o paraları ahali, hükümetten ala-
I bilirse bunu verenler de alanlardan almak hak-
I kını haizdirler. Bunda haksızlık olmamıştır, d e-
I miyorum. Fakat bugünkü alman vergilerde de 
I haksızlık olmuyor mu ? Binaenaleyh bunu da 

bir vergi mahiyetinde telâkki etmek, ihtilâl Hü-
I kümeti tarafından doğrudan doğruya alınmış 
I bir vergi telâkki etmek lâzımdır. Bunu hukuku 

şahsiye mahiyetinde telâkki edersek böyle kirli 
I bir etek gibi arkamızdan sürünüp gelmesine razı 
I olmamız lâzımgelir. Onun için bunlar, hukuku 
I şahsiye değildir. Bu bir vergidir. Vergiler de 
I istirdadolunmaz. 

MAZBATA MUHARRİRİ ÂBİDİN B. (Sa-
I ruhan) — Arkadaşlar iki muhterem hatibin iki 
I muhtelif noktai nazarı karşısında encümen şim

diye kadar düşünmüş olduklarını bir kere daha 
I tekrar etmek mecburiyetinde kalmıştır. Çok 

Muhterem Vâsıf Bey, bize, Müdafaai Milliye 
I Vekâleti nasıl para veriyormuş diyor. Bendeniz 

bunu cebimden çıkarmış değilim. Bize bu: ilk 
I defa olarak Kuvayı Milliyenin Affı Umumi Ka-
I nunu mevzuubahsolduğu ve ikinci defa da Mü-
I dafaai Milliye Encümeni ile müşterek surette 
I inikadettiğimiz zaman Müdafaai Milliye Vekili 
I Kâzım Paşa Hazretleri tarafından verilmiş olan 
I izahat ve kezalik buna inzimam etmiş olan Mali-
I ye Vekâletinin mülâhazatiyle, ifadatiyle beyan 
I edilmiştir. Binaenaleyh bugün hayalde değil, 
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hakikatte ita emirleri verilmiş birçok mazabıt 
vardır. Bu ne bizim encümenimizin ve ne de 
şahsımda hâsıl olmuş bir kanaat değildir. Es
babı sübutiyeye iktiran etmiş bu gibi hukuku 
şahsiye matlubatı peyderpey verilmektedir. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) '— Onda kabul 
edilmiş olan kuvayı milliye müferezeleridir. Ben 
de encümendeyim. Yoksa mutlak olarak ku
vayı milliye denmemiştir. (Devam sesleri) 

ABİDİN B. (Devamla) — İkincisi de İstan
bul mahakiminden sâdır olmuş ilâmat nasıl infaz 
olunur? İşgal altında bulunan yerlerde icra 
kılman muhakemat ve verilen hükümler nasıl 
kabul olunuyor. Değil İstanbul mahakiminden, 
İstanbul'un işgal edildiği zamanda şirketlerin 
matlubatı İktisat Vekâletiyle cereyan eden mü
zaheret netiesinde bir sureti tesviyye rabtedil • 
medi mi ? Yunan işgali altında bulunan İzmir 
Mahkemei Şer'iyesince ita edilmiş olan nafakaya 
dair hükümler ifa olunmuyor mu? 

VÂSIF B. (Sanman) — Mahkemei Şer'iye 
meselesi başka, bu, mahkemei Şer'iye nafaka me
selesi değildir. 

ABİDİN B. (Devamla) — Nasıl ki, İstanbul 
mahakiminden sâdır olan mukarrer at tcnı'iz 
edilirse Kuvayı Milliye tarafından muntazam 
esbabı sübutiyeye iktiran eylemiş olan şeyler 
tahkikat ve tetkikat neticesinde bir sureti res-
miyeye rabtolunursa, bundan sonra da peyder
pey verilecek olan bu gibi şeyleri gerek Hazinei 
Maliye ve gerek Müdafaai Milliye Vekâleti te
diyede hiçbir zaman şüphe ve tereddüdetmiye-
cektir. Ettiği takdirde Meclisi Âli karşısında 
kalır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ne hacet bir madde 
ile tesbit edelim. 

ABİDİN B. (Devamla) — Bunun içindir ki ; 
müşterek encümen Hükümetçe bir düsturu amel 
olmak üzere bunun mazbataya dercedilmesini 
Reisimiz Yusuf Kemal Beyefendi tarafından vu-
kubulan ihtar üzerine kabul etmiştir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Mahkemeler maz
batayı ve Yusuf Kemal Beyin ihtarını dinler mi? 

ABİDİN B. (Devamla) — Onu dinlemediği 
gibi affmızı da hiçbir zaman dinlemez. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Kanunu dinlemeye 
mecburdur. 

ABİDİN B. (Devamla) — Şükrü Bey arka
daşımız burada gayet esaslı bir noktai nazarı 

müdafaa buyurdular. Bendeniz de burada bu 
noktayı izah edeceğim. 

Arkadaşlar iki tane hukuku şahsiye mev-
zuubahistir. Birisi Devlete ait hukuk, ikincisi de 
efrada aidolan hukuktur. Bunların her ikisi 
de hukuku şahsiye meyanma dâhil oluyor. Na-. 
sil ki, vergi idareleri tarafından eşhastan ceffek 
kalem veya sureti istisnaiyede kavanini mevzu-
sınin hilâfında olarak ahkâmı mefsuh olan ka-
vanin dairesinde bir vergi tahsil edilir veya 
sureti cebriyede tahsile tâbi tutulursa bu suiis-
timalâtın affı mı lâzımgelir ve bir de efradın 
ferden ferda gasp mahiyetinde olan şeyleri var
dır ki bu hukuku şahsiyeyi de Hazinei Maliyeye 
mi tevcih edelim? Bu muhtelif telâkkiler ara
sında daha iyi ve kabili müdafaa vaziyetinde zer
re kadar bulunmıyan ve Hükümetimizin bütçesi 
müsaidolmıyan Hazinei Maliyeye tevcih etmiş 
olursak kendi elimizle Hazinei Maliyeyi iflâsa 
doğru sevk etmiş bulunacağız. Encümen, bu 
mülâhazaya mehilidir ki müdafaaten bu kaydı 
koymuştur. Mamafih hayatına, mevcudiyetine 
velhasıl her şeyine vâkıf olan Heyeti Celileniz 
isterse bunu Maliyeye tahmil edebilirsiniz ve biz 
de akalliyette kalırız. 

DR. MAZHAR B. (Aydın) — Mesele iki 
noktai nazardan münakaşa ediliyor. Birisi, mem
leketin içerisinde hadis olmuş gayet mühim bir 
mesele ve fakat gayrîkanuni nıkatı ihtiva edi* 
yor. Deniliyor ki; bunun artık kanuni, gayri-
kanuni cihetleri aranmaz, o zaman ve zaten ne 
Hükümet vardı ne hiçbir şey, Hükümet olma
yınca cereyan eden kanunları da yoktur. Bina
enaleyh vatanın 'kurtarılması lâzımdır. Ve va
tanın kurtarılması için lâzımgelen şeyler ya
pıldı. Artık bunun aranılmaması lâzımgelir. 
Bu, bir noktai nazardır ve mantıktır. Fakat 
(kuvvetli bir mantıktır. Ve aynı zamanda di
ğer bir mantık yürütülür ki, Kuvayı Milliye 
müfrezelerinden (birtakım, cürüm ve cinayet iş
lemiş olanları affederken memleketin selâmeti 
noktai nazarından düşündük ve hareket ettik 
ise bunun da aynı no'ktai nazardan düşünülme
si lâzım bir .keyfiyettir. Dün elinden hâlâ silâ
hını terk etmemiş adamlar varken, itfasına 
çoik gayret ettiğimiz şekavetin daha az olacağı
na ve mülkün asayiş ve huzuru «bununla da* 
ha ziyade temin edilebileceğine binaen affj 
umumi yapılmıştır. Fakat bugün elinde silâhı 
olmıyan, elinde silâhtan ziyade namus şiarla-
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fMı, hamiyet şiarlarını ve kanun şiarlarını 
taşıyan bu mücadelei milliyenin üssülesası olan 
insanları - ki, eşkıya olmak ihtimali olmıyan 
insanlardır - bunları hukuku şahsiye dâvaları 
karşısında istediğimiz kadar mahkemelerde 
süründüreceğiz. Çünkü onların eşkıya olmak 
ve bize tehlikeli olmak ihtimali yok, Harbi 
Umumide bilirsiniz, böyle bir Af Kanunu çık
mıştı. Asker kaçağı olup da şakı olanlar var
sa affediyor. Fakat asker kaçağı olup da şakî 
olmamışlar varsa affa dâhil değildir. Simdi 
efendiler şakî olmak istidadını haiz olanları 
saffettik. Memleket için muzır idi. Fakat şakî 
olmak istidadını haiz değil. Bunları affetıniye-
eeğiz. Harıbi Umumide çok tenkid ettiğimiz bu 
•kanunun bir başka şeklini burada yapmak is
tiyoruz. Bilmiyorum ne dereceye kadar isabet 
etmiş olacaksınız ? Binlerce insanlar kâh haki
katen kendisini haklı gördüğünden ve kâh her 
hanıgi bir sebepten dolayı kendi hesabına mağ-
ltııbolduğundan ve kâh bâzı entrikalara alet ol
duğundan şu veya bu Kuvayı Milliyeye hizmet 
etmiş olan yüzlerce, binlerce insanlar hak
kında on binlerce hukuku şahsiye dâvaları du
ruyor. Bilmiyorum, bugünün hukuku şahsiye 
»dâvaları günü gününe değil, senesi • senesine 
•dahi yetiştirmiyen teşkilâtı adliyemiz bu dâ
valar huzurunda ne vaziyet alacaktır ve böyle 
-cinayet derecesine kadar gelebilecek, yani 
mevkufen cereyan etmesi lâzımgelen (meseleler 
varsa bu faziletlkâr, ıbu cüretkâr ve bu vatan
perver insanların daha ne kadar zaman hapsa-
nelerde çürümesine müsaade edeceğiz? Mesele
nin ruhî kısmını adliyecilerin noktai nazarına 
terk ettikten sonra bir noktai nazarı anlamak 
istiyorum. - İddia etmiyorum ki, bir noktai na
zardır, beylerden anlamak işitiyorum - Mese
lâ geçen gün çok lâzımlı ve mühimdir diye 
imüstacelen müzakere ettiğimiz Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâleti (Kanununda dedik ki emva
li raretrukeyi gerek icare ve mukavele suretiy
le ve .gerek suveri saire ile işgal etmiş olanlar 
derhal falan komisyon tarafından tahliye edi
lir. Bunun ne istinafı var, ne de temyizi vardır. 
Şimdi ıkanunun tarif ettiği, şekilde bilmüzayede 
satılan, icar edilen »mülke bir sene müddetle 
tasarruf etmek salâhiyetini haiz olan bir ada
mı hotıbehot çıkaracağız ve onu mahakimi ni-
«am'iyede takibi dâvadan menedeceğiz. Aca-
ftj-a-huîkuuk şahsiyeyi takyit var mıdır? Bu 

dahi hukuku şahsiyeyi değil ve buradaki hu
kuku şahsiyeyi az çok mülayim bir şekilde ve
ya bilmem ne şekilde takyidediyorsak buna nis-
betle çok 'muazzam olan ve buna nishetle çok 
büyük ve ahlâki işlere de bu kadar vâsi ce
reyan vermek, bilmiyorum mantikî -midir1? Ve 
bilmiyorum bütün Türkiye'nin selâmeti nok
tai nazarından olan adliyeciliikte ne kadar 
isabet etmiş olacağız. Binaenaleyh bendeniz 
bütün bu şeylerin neticesinde şuna vâsıl olu
yorum. Her halde Mecliste Adliye Encümeni 
dâhildir ve o zevat da (buradaydılar. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Ekalli
yette kalmışlardır. 

Dr. MAZHAB B. (Devamla) — Bu nok
tai nazarı iddia edip etmediklerini bilmiyo
rum. Fakat nihayet şu vardır. Böyle mutlak 
olarak hukuku ışahsiye kapısını açarsanız, böy
le söylenildiği gibi Vehbi Beyin, Karesi'de 
gayet muntazam hesalbatı varmış ve bunu or
duya devretmiş, bunu Türkiye'nin her tara
fına hasır ve tahsis etmek ve hepsi de böyle ce
reyan etmiş diyerek kabul etmek doğru değil
dir, mantıkî değildir. Bir merkezden idare 
edilen Kuvayı Milliye değildir, merkezi umu
miler değillerdir. Her taraf kendiisne göre ha
reket etmiştir. Her tarafın merkezi umumisi 
başka suretle hareket etmiştir. Karesi'nin ha-
keti doğru görülebilir. Aydm'ın ki, böyle de
ğildir. Aydm'm bütün halikı vesaik ile ispat 
edemiyen binlerce insanlar, yüzlerce insanlar 
mahkeme kapılarında vesaik ibraz edememek 
yüzünden mahkûm olmak ihtimaline her dem 
mahkûmdurlar. Ve belki benim şahsım ve bel
ki içinde bulunanların yüzlercesinin şahsı bun
da dâhildir. Böyle şeyin içerisinde, bütün bu 
Mücadelei Milliyenin içinde bulunmamış insan
lar bunun bütün teferruatını kavramakta müş
külâta tesadüf edebilirler ve ıbugün mücadelei 
'milliye sahnesine uzak kalmış ve bigâne kal
mış muhitlerde cereyan edegelmiş şeyleri nıad-
buat sütununda tetkik ederseniz görürsünüz ki, 
hakikaten Müdafaai Milliye zamanşndaki ruhlar
dan çok uzaktırlar. Hâlâ onları kavramak ve 
anlamaktan uzaktırlar. Binaenaleyh böyle yal
nız kanun yapmak noktai nazarından düşünür
ken onları, cereyan etmiş hâdisatı bildirmek lâ
zımdır ve 'bunu yalnız kanun noktai nazarından 
düşünmek doğru değildir. Geçen hâdisatın iea-
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bı noktai nazarından .düşünmek, lâzımdır. Hatı
rıma gelmişken Mazbata Mulharriri Beyin söy-

. lemis olduğu bir sözü tekrar etmek istiyorum. 
Zannediyorum ki, Vâsıf Beyin sualine karşı bir-
şey söylemişlerdir. Maliye ve Müdafaai Milliye 
Vekilleri Adliye Encümeninde biz, mazbataları
nı gösterenlerin vesikalarını vize ediyor ve ve
riyoruz ve verilmektedir, dediler. Bu kanun ilk 
defa Adliye Encümeninde mevzuu müzakere 
olurken tesadüfen 'bendeniz de orada bulun
dum. Hatırımda kaldığına göre şöyle dediler: 
Müdafaai Milliye Vekâletine merbut -addedilen 
millî müfrezeler vardır. Bunların yaptığı maz
bataları ve saireyi kabul ederek ita emrini veri
yoruz. Meselâ Sarı Efenin müfrezesi veyahut da 
bugün encümenimizde arkadaşımız bulunan ib
rahim Beyin müfrezesi gibi bugün bunların ver
miş oldukları mazbataları imza edip veriyoruz 
dediler. Yoksa 'bütün Kuvayı Milliyenin 
gösterdikleri mazbataları vermiyoruz, tet
kik ediyoruz da veriyoruz dediler. Nok
tai nazar eneümende böyle idi, umu
mi değildi; mukayyetti. Binaenaleyh Vâsıf 
Beyin noktai nazarlarına Mazbata Muharrirliği 
tarafından tamamiyle cevap verilmiş değildir. 
Mazbata Muharriri Beyin ifadesinde bu endişe 
tamamen mevcuttur. Binnetice arz ediyorum 
ki, >bu madde buradan bu şekilde çıkacak olur
sa her halde nakıs olarak çıkmış olacaktır. Çok 
rica ederim, bunu daha etraflı düşünmek için 
encümene veriniz. Bu, encümende konuşulsun. 
Bendeniz encümene iadesini teklif ediyorum. 

MAHMUD CELÂL B. (izmir) — Ve el'an 
hapsanelerde memlekete hizmet etmiş insanlar 
vardır. Meclisin insafına müracaat ederim. 

ADLÎYE ENCÜMENİ RElSl YUSUF KE
MAL B. (Siuob) — Arkadaşlar bu meseleyi 
hukukî bir mesele olmaktan ziyade amelî bir 
mesele olarak tetkik etmek icabediyor. Onun 
için adliyeci, hukukçu gibi kelimeleri sarf et-
m ivelim. Adliye Encümeni de bu meseleyi dü
şünürken bu mesele hakkında (bir meselei huku
kiye vardır, 'bundan aynimıyalım diye ibunda 
taassup göstermemiştir. Buna katiyen eminim. 
Meselenin iptidasında Hükümetten kanun lâyi
hası geldiği vakitte şimdiki gibi hukuku şahsi
ye ciheti hiç zikredilmeksizin gelmiştir. Mesele 
ilk mevzuubahis olduğu vakitte hakikaten Maz-
har Beyefendinin buyurduğu veçhile kendileri 

de zannederim orada idi. Gerek Maliye Vekili, 
gerekse Müdafaai Milliye Vekili hukuku şahsi-
yeden hiç bahsolunmaması taraftan idi. Bilâ-
hara malûmuâiiniz olduğu üzere şekilden şekle 
girdi. En nihayet hukuku şahsiye dâvalarının 
âdemiistimaı hakkındaki madde Heyeti CeTile-
nize geldi. Heyeti Celilenizde 'bu madde kabul 
olunmıyarak Adliye Encümenine sevk edildi. 
insaf ediniz, Adliye Encümeninin mâruz bulun
duğu ahvali bir kere nazarı itibara alınız. Evve
lâ, Hükümetten hukuku şahsiye mahfuz kaism 
suretinde geliyor. Encümen Maliye Vekilini, 
Müdafaai Milliye Vekilini dinliyor, ona taarruz 
yoktur, hukuku şahsiyeden bahis yoktur denili
yor. Meclisi Âliniz bunu son defa encümene 
sevk etmekle zımnen âdeta bunu ifade etti. Ad
liye Encümeninde mesele düşünüldü. Hukuku 
şahsiye bu gibi şeylerde mahfuz kalır, arkadaş
lar birinci maddenin kabuliyle siz zaten huku
ku şahsiye namını âdeta kaldırdınız. Çünkü 
Kuvayı Millîye efradı tarafından yapılan bu 
gibi fiiller - »bakınız, irtikâ'bedilen bu nevi cü
rümleri demiyorum - yapılan bu nevi fiiller cü
rüm değildir, dediniz (Cürüm müdür ya sesle
ri) müsaade buyurun, burada Heyeti Celileniz 
vazu kanun değil, âdeta jüri halinde kaldı. D-CT 
di ki, bu fiillerin sayesindedir ki, bu Devlet te
şekkül etmiştir. Bunları biz cürüm diye mev
zuubahis bile etmeyiz, buyurdunuz. Hakikat 
böyle olunca ortada cürüm yoktur ki cürümden 
mütevellit hukuku şahsiye mevzuubahsölsun. 
(Doğru sesleri) Binaenaleyh ortada hukuku 
şahsiye yoktur ve mevzuubahsolan hukuku şah
siye dâvası değildir. Arkadaşlar mevzuubahso
lan şekil alelade hukuku âdiye dâvasını almış
tır. Bu hukuku âdiyenin şekline girişilince: 
Arz ettiğim gibi en amelî nokta 'burasıdır. Bâzı 
arkadaşlardan aldığımız malûmat; bâzı yerlere 
gidildi, mazbatalarla alındı, «bâzı yerlere -gidil
di, umumiyetle 'alındı, mazbataları verilmedi. 
Bâzı yerlerde de doğrudan doğruya fertler ken
di keyfine göre hareket ettiler, giderken altın
daki atı fena gördü, falanın atı daha iyidir de
di; o atı aldı. Bize böyle izahat verildi. Şimdi 
mesele nereye intikal ediyor. 

Kuvayı Millîye efradının; efradı ahaliden 
almış oldukları emvali vermek, yerine getirmek; 
Bu Hükümetin namusu icabmdandır. .. (Bravo 
sesleri) Ve bizim namus borcumuzdur, . vazife 
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borcumuzdur. Çünkü o paralar. sayesinde bu 
millet ve bu Hükümet vücut bulmuştur. Bunu 
takyidetmek ve bu mazbataları aramak ve bu 
mutazarrır olan eşhasın hukukunu yerine getir
meyi, kanuni bir sarahatle değil, Hükümetimi
zin doğrudan doğruya bir vazifesi telâkki edi
yoruz. (Bravo sesleri) Binaenaleyh mesele ne
ye intikal etmiş oluyor? Böyle bir fert, diğer bir 
fertten sırf hukuku âdiye şeklinde at almak gibi, 
daha bilmem ne almak gibi bir şeyler vukubul-
muşsa daha doğrusu bugün Ahmed'in atı Meh-
med'in altında geziyorsa Ahmed o atını ala
bilsin. Mesele buraya intikal ediyor, başka yere 
intikal etmez. Yok; Heyeti Celileniz bu yolda 
Ahmed, Mehmed'den, Hasan da Hüseyin'den her 
ne almışsa bunların bütün bedellerini Hükü
met versin derseniz yine mesele doğrudur; olabi
lir. Yine mesele hukuku şahsiye, hukuku âdi
ye dâvası şekline girer. Onlar gider, Maliye 
Vekâleti memurlarına müracaat ederler, vesai
kini gösterirler. İspat ederler; paralarını alır
lar. Yani Adliye Encümeni bunda da muarız 
değildir arkadaşlar. Ve Adliye Encümeninde 
hukuku şahsiye taassubu katiyen hükümferma ol
mamıştır. Arkadaşlar, ve encümen hukuku şah
siye mukaddestir, buna dokunulamaz, buna 
karşı kanun konulamaz, nazariyesiyle yürüme-
miştir. Bundan emin olunuz. Çünkü Meclisi 
Âli neden bu maddeyi bize sevk ettik. Tabiî bir 
şekil vermek için. Ne şekil verildi1? Müşterek 
encümende bu müzakere olunduğu zaman ar
kadaşlardan hiçbiri bir şekil teklif edemedi. 
Çünkü hal bu idi. Eğer o paraların kâffesinin 
Hükümet tarafından verilmesini kanuna koy
mak istiyorsanız - zannederim Meclisi Âli bunu 
kabul etmez - çünkü binnefis bu Devletin namus 
borcu ve vazifesi icabı olarak onlar kanunsuz ve
rilmeli. En mukaddes kanunlar onların veril
mesini icabediyor. Mesele bundan ibarettir. Onun 
için Adliye Encümeninin yaptığı şey ancak 
imkân dairesinde hareket etmekten başka bir 
şey değildir. Tekrar tekrar rica ediyorum. Bu 
bapta Adliye Encümenine bir taassup isnadet-
meyin. 

ALİ SÜRURU Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, demin izahatınızda buyurdunuz ki 
Meclisi Âli birinci maddeyi kabul etmekle zaten 
hukuku şahsiyeyi kaldırmış oldu. Yani huku
ku şahsiye namiyle bir şey kabul etmemiş oldu. 
Çünkü maddede cürüm tâbirini kullanmadı. 

Fiil tâbirini kullandı. Mademki ortada bir cür 
rüm yoktur. Hukuku şahsiye de yok gibidir. 
Böyle mi? Yoksa bendeniz yanlış mı anlamışım? 

ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ YUSUF KE
MAL B. (Devamla) — Müsaade buyurun efen
dim. Okuduğumuz hukuk kitaplarında, huku
ku ceza nazariyatında bu gibi mevaddı görürüz. 
Fakat Büyük Millet Meclisi kürsüsünde söz 
söyliyen hatip, benim söylediğim sözleri söyle
meye mecburdur. Ben de söylüyorum. Çünkü 
hakikat budur. Ben kitapla, Usulü Muhake-
matı Cezaiye naza'riyatiyle vukuatı tefsir ede
cek değilim. Bugün Heyeti Celileniz cürüm te
lâkki etmiyor diyor ve şayet böyle bir zehap 
olursa o zehabı ref'etmek için ben bunu böyle 
söylüyorum. Yoksa müsaade ediniz bu; falan 
zamanda bir cürüm irtikâbedilmiş, Usulü Mu-
hakematı Cezaiye Kanununa nazaran hüküm 
verilmiş ve sonra bir zarureti siyasiye ve bilmem 
ne neticesi olarak veya bir affı umumi ile affe
dilmiş gibi değildir. Ben bunu böyle telâkki et
miyorum. Ben diyorum ki Meclisi Âli bu efali, 
muhterem ve mübarek bir gaye için ihtiyar edil
diğinden, cürüm şeklinde kabul etmediğini bu 
madde ile ifade ediyor. Bu ciheti bendeniz de 
itiraf ediyorum. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) —Fa
kat o ciheti kabul etmekle beraber Meclisi Âli 
hukuku şahsiyeyi de birinci maddenin zımnın
da kaldırmış oluyor mu? (Oluyor sesleri) 
öyle ise dâhil etmesinler. 

REİS — Efendim, encümen reisine sualini
zi tevcih buyurunuz. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Hukuku 
şahsiyeyi kaldırmış olur. Fakat hukuku şahsiye 
halinde Kuvayi Milliyeye mensup bir fert Ah
med'e bir zarar ika etmişse artık bizim nazarı
mızda onun adı cürümden mütevellit hukuku 
şahsiye değildir. Bunu ifade etmek istedim ve 
zannederim ki Meclisi Âlinizin npktai nazarı da 
budur. (Hay hay, öyledir sesleri) Yoksa bu
na âdi.cürümden mütevellit hukuku şahsiye dâ
vası mı diyeceksiniz? Katiyen değildir.. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Sualim anlaşılmadı. Hususi anlaşırız. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Adliye Encümeni 
Reisi sıfatiyle zatıâliniz buyurdunuz ki, Mec
lisi Âli, ihtiyar olunan efali cürüm addetmemiş-
tir. Bunun tahtında hiç şüphesiz hukuku âdi
ye değil, hukuku şahsiye dâvası mevzuubahis 
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değildir, dediniz. O halde Adliye Encümenin
den soruyorum. Birinci maddenin saonuna, zatı-
âlinizi Encümen Eeisi sıfatiyle ifade buyurduğu 
bu esas ilâve olunarak bunlar cürüm addolunmaz 
•ve bu gibi ef 'alden 'mütevellit hukuku şahsiye dâ
vaları sakıttır kaydının ilâvesini kabul ©diyor
lar mı? 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Peki efen
dim. (Cürüm addolunmaz. bütün ruhulmla buna 
taraftarım. Tekrar ediyorum. Hattâ (ad) kelimesi 
fazladır. Sonra bundan mütevellit hukuku şah
siye dâvaları, demeyiniz. Hukuku şahsiye dâvası 
yoktur. Her nie zaman hukuku şahsiye dâvası der
seniz - MalûimuâMniz bu bir ıstılahtır - bu huku
ku şahsiye dâvaları cürümden mütevellittir. Hal
buki o ef'al cürüm değildir. Yalnız hukuku şah-
sliye dâvaları yoktur, denince b'ifmâna olur. On
ların yerine yine cürüm olduğu farz olunur. 
Eğer zatıâlinüz, bunu söylemekle hukuku âdi
ye dâvası yoktur, demek işitiyorsanız, Ahmed'in 
Mehmed 'ten gasbettiği şeyler hakkında dâva edi
lemez. Ahmed'in Mehmed'e ika ettiği zararlar
dan idıdiaıi hak eâûsl&mez tarzında söylüyorsanız 
ona bir diyeceğim yoktur. 

VÂSIF B. (Samban) — O halde müsaade 
buyurunuz! Madem ki Adliye Encümeni namına 
bu izahatı veriyorsunuz; o halde hukuku âdiye 
.mevzuubahis değildir. Bu ©failden .mütevellit 
hukuku şahsiye dâvaları yoktur, buyuruyorsunuz. 
Yalnız burada bendenizin Ibir şüphelm vardır, 
lütfen bunu tenvir buyurunuz. Zatıâlinizin bu 
tarzdaki ifadelerinizle 'mahkemeler mukayyedola-
cak imidir? Bu gibi hukuk dâvalarından, mütevel
lit hukuku şahsiye dâvası ikame edildiği zaman 
mahkeme bu beyanatı âlinizi nazarı itibara alarak 
bu dâvayı reddedecdk mi? (Hayır sesleri) Zatı-
âliniziin mütalâası bu şekildedir. . 

ADLÎYE ENCÜMENİ EEİSİ YUSUF KE
MAL B. (Sindb) — Hayır efendim. Bendenizin 
mütalâam bu şekilde değildir. Böyle bir dâva ika
me. edildiği zalman ımüddei, evvelâ cürmü ispat 
ekilecek? 

VÂİSIF B. (Saruhan) — Cürüm yoktur. 
YUSUF 'KEMAL B. (Devafmla) — Evet 

efendim, cürüm yoktur, böyle bir şey yoktur. 
(Bmaıen-aleyh mahkemeler, bu 'suretle hareket ©der 
ddmeyiniz. Burada Meclisi Âlilnk müzaikerat es
nasında, bunların cürüm olmadığını ve binaen-
aileyh bu nevi e f al tahtında ika edilen zararla
rın, âdi 'cürümden mütevellit hukuku şahsiye:' 

nin gerek usul dâvaisina, gerefe usulü ınuhake* 
maltına tabi bulunmadığı Meclisi Âliniz tarafın
dan izhar olunur; kabul olunursa her hâUrim 
buna tebaiyet etmeye mecburdur. 

VÂSIF B. (Saruhaij) — Zatıâliniz bu Mec
lisi Âliden bahsediyorsunuz. Bu Meclisi Âlinin 
kürsüsünden Adliye Encümeni Reisi sıfatiyle 
söylenen sözlerin veyahut mebusların izhar et
tikleri temayüllerin kıymeti olduğuna bende
niz de kaaniim. Fakat Adliye Encümeni Eeisi 
Muhtereminin beş sene sonra aynı şekilde bir 
Meclisin teşekkül edeceğine ve aynı Meclisin 
aynı temayülü 'göstereceğine kanaati var mı ki, 
bu şekilde olsun diyor? («Hayır» sesleri.) Bi
raz istikbali de görmek lâzımdır. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Malûmu-
âliniz mevaddı kanuniyenin tefsirinde, mevaddı 
kanuniyeden mâna istihracında - daha doğrusu 
izah edeyim - daha evvelinden hareket edilir. 
Hâkim mevaddı kanuniyeyi tatbik eder, tasrih 
mukabilinde delâlete itibar yoktur. Mevridi 
nasta içtihata mesağ yoktur. Binaenaleyh hâ
kim, nassı kanunla harekete mecburdur. Naza
riyatı hukuk, ceza nazariyatiyle değil... 

VÂSIF B. (Saruhan) — O halde?.. 
YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Müsaade 

buyurun, arz edeyim. Hâkim ımütereddidolur-
sa, nassı kanundan mâna çıkarmak icabederse, 
dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim mem
lekette de evvelemirde hâkimin bakacağı şey, 
Meclis zabıtlarıdır. Arz edebildim mi? Bundan 
beş sene sonra başka Meclis gelirmiş, başka fi
kirde bulunurmuş. Onun bununla alâkası yok
tur. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Çok vardır. 
YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Onun 

için bendeniz zannediyorum ki, adliyeci arka
daşlarım da ve belki bütün hukukla iştigal eden 
arkadaşlarım da bendenizin bu fikrime iştirak 
ederler ve bu hususta kemali serbesti ile söy-
liyebilirim ki, hiçbir endişeye mahal yoktur. 

EBUBEKİE HAZIM B. (Niğde) — Yapılan 
kanun, mütarekeden bu sene Ağustosunun 26 sı
na kadar ika edilen zararlar, dermeyan edilen 
mütalâata göre, cürüm addedilip edilmemesine 
aittir. Halbuki o zamanlar da Hükümet yoktu. 
Ihtilâlâtm devam ettiği fevkalâde zamanlardı. 
Yani bu, esbabı mucibeden birisidir. Halbuki 
23 .Nisan tarihinde, Hükümeti Milliye resmen 
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teşekkül etti ve her tarafa evamirini verdi ve 
halktan verdi ve halktan hiçbir suretle iane 
almmıyac aktır dedi. Binaenaleyh Meclisin ve 
Hükümeti Milliyenin teşekkülünden altı ay 
sonra bâzı müdafaai hukuk cemiyetleri, iane 
dercine devam ettiler. Âdeta bir vergi şeklinde 
11 - 12 - 15 ay zarfında, vergi şeklinde yirmi 
milyon kuruş kadar para aldılar ve geçen sene 
Meclis bunları mahkemeye sevk etmeye karar 
verdi. Bu paraların ahzinde müdafaai vatan 
maksadiyle telif edilecek hiçbir yeri yoktur, 
bunlar mahkemeye sevk edilmiştir. Şu yaptı
ğımız kanun, bunlar hakkında ne gibi tesir 
edecektir? 

YÛSUF KEMAL B. (Sinob) — 'Arz ettim 
efendim. Birinci maddede maksadın ne olduğu 
aşikârdır. Bu söylediğiniz para meselesi değil, 
bu doğrudan doğruya o zamanki Hükümetin o 
zamanki ahvali nazarı itibara alarak o zaman
ki Maliye Vekâletinin tedbirini ifade eder. 

ZEKİ B. (G-ümüşane) — Memleketin mü
dafaası için halk seve seve malını verdi. 

REİS — Efendim üç tane kifayeti müzake
re takriri var. 

[Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini teklif eylerim. 

'Gümüşane 
Zeki 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Efen
dim dört kıta takrir vardır; bir de encümenin 
ikinci madde hakkındaki mazbatası var, tak
ririn birisi... 

VEHBİ B. (Karesi) — Okunsun. 

REİS — Müsaade buyurun, sıra ile okuta
cağız. Birisi doğrudan doğruya münasip bir şe
kil bulunmak için, lâyihanın Müşterek Encü
mene havalesine dairdir. Diğer üç takrir de, 
ikinci maddeye verilecek şekiller hakkındaki 
mütalâayı ihtiva ediyor. Şimdi lâyihanın en
cümene iadesi hakkındaki takrirle encümen 
mazbatasının reye vaz'mı tehir edeceğim. Eğer 
ikinci madde hakkındaki takrirler nazarı mü
talâaya alınırsa tabiatiyle encümene gidecektir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — İnşallah na
zarı mütalâaya alınır. 

REİS — Onun için şimdi bu takrirleri oku
tuyorum. 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. İkinci maddenin feMİ 

âtide tadilini teklif eylerim. 
2, Vatanı müdafaa maksadiyle teşekkül 

eden heyetlerin rüesa ve âzası ile Kuvayı Mil
liye kumandan ve maiyeti tarafından millî ga
yeyi istihsal için alman inöbaliğ ve ayniyat 
vergi mahiyetinde olduğundan bu gibi mesail-
de hukuku şahsiye dâvalarını istimâdan hük-
kâm memnudur. 

İzmir Mebusu 
iMehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
İkinci madde makamına ıberveçhi âti mad

denin kabulünü teklif ederim: 

Madde 2. — 15 Mayış 1335 tarihinden iti
baren kuvayı muntazamanm teşskkülüne ka
dar müdafaai hukuk cemiyetlerinee gerek mu
ayyen nisbet dâhilinde ve gerek toptan alman 
ayniyat ve nakdiyat ianatmdan dolayı vuka-
bulacak deavi istima olunmaz. 

Kütahya 
Ra^ıb 

Riyaseti CJelileye 
Müşterek Encümence (tay) olunan iki&ei 

madde yerine berveçhi âti maddenin feonülötâ-
smı teklif ederim: 

Madde 2. — Birinci maddede sıfat ve hü
viyetleri tasrih olunan eşhas tarafından mad-
dei mezkûrede muharrer iki tarih arasında ka
lan istiklâlini temin arzusiyle vukubuİan me-
huzat İstiklâli Millî iane ve rüsumu addolunur. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

(İzmir Mebusu Mehmed Şükrü ÜBeyin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim bu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya 
alınmamıştır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey bendenizin 
takririm vardı, okunmadı. 

REİS -^ Efendim Şükrü Beyin teklif ver
gi mahiyetinde telâkkisi şeklinde idi. Efendim 
bu teklifi nazarı mütnlâaya alanlar lütfen el
lerini kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmıştır 
efendim. 

(Kütahya Mebusu Ragıb Be^in t&krM tek
rar okundu.) 
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REİS — Efendim nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmış
tır efendim. Efendim Karesi Mebusu Ahmed 
Süreyya Beyin takriri de, nazarı mütalâaya alı
nan diğer takrir mahiyetindedir; bunu da en
cümene tevdi edeceğiz. 

ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ YUSUF KE
MAL B. (Sinob) — Hukuku şahsiye meselesi 
kalkar da, asıl mesele mevzuubahsolursa Ad
liye Encümeni bir şey demez. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Takririmi geri alı
yorum efendim. 

REİS — Efendim encümen tasvibetse dahi 
ikinci maddenin bir kanun metni olarak tan
zim edilmesi ve sebk ve rabtm tanzim edil
mesi için encümene bu lâyihayı vermek mec
buriyetindeyiz. Binaenaleyh bu takrirleri en
cümene veriyoruz. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Reis Be
yefendi! Encümenden istirham ederiz. Bunu 
Meclisin ilk celsesine yetiştirsinler. Zira bu 
yüzden mağdur olanlar çoktur. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ ABİDİN B. (Saruhan) — Reis Beyefendi 
müsaade ediniz. Bendeniz Heyeti Umumiyeden 
rica ederim. Bu meseie ile alâkadar olan ar
kadaşlar, lütfen encümen müzakeratma iştirak 
buyursunlar. 

REİS — Efendim Adliye Encümeni Mazba
ta Muharriri Abidin Bey, bu takrirle alâkadar 
olan zevatın encümende hazır bulunmalarını 
rica ediyor. («Pek doğru» sesleri.) 

Efendim Kozan Mebusu Ali Saib Beyin bir 
takriri vardır. Bunu da üçüncü madde olarak 
nazarı mütalâaya alırsanız encümene gider, al
mazsanız tabiî... 

ALİ SAİB B. (Kozan) — İzah edeyim. 
Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Okunsun da... 
REİS — Rica ederim okunsun da ondan son

ra izah buyurursunuz. 
Riyaseti Celileye 

Kuvayı Milliyeye mensup rüesayı mülkiye 
ve saire hakkındaki Af Kanununa 2 nci mad
de olarak berveçhi zir maddenin ilâvesini tek
lif ederim: 

Madde 2. — Kuvayı Milliyeye bizzat ve tah
liyelerini mütaakıp iltihak edip hizmetleri 
mesbuk olan mevkufîn ve mahkûmîn mezkûr 
mahkûmiyetlerinden dolayı tekrar ilka oluna-

mıyacakları gibi maznunlar hakkında da cera-
imi sabıkalarından naşi haklarında takibat 
yapılamaz. 

Kozan 
AH Saib 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Müsaade buyurur
sanız izah edeyim efendim. Muhterem efendi
ler. Arz ettiğim bu maddenin her halde bu ka
nunla alâkadar olduğunu zannediyorum. Çün
kü Kuvayı Milliye harekâtı iki suretle cereyan 
etmiştir. Biri sahra muharebeleri şeklinde, 
diğeri de şehir içerisinde sokak muharebeleri 
şeklinde cereyan etmiştir. Meselâ düşman İz
mir'i işgal ettikten sonra tevekkül eden Kuvayı 
Milliye çekilirken yalnız Manisa; bu gibi kasa
balarda mahpushaneleri tahliye etti. Onların 
içinden işe yarıyanlarmı aldı, ellerine silâh ver
di ve beraber çalıgıtı. Urfa'da, Maraş'ta, An-
tep'de ise, düşman o kasabaları muhasara et
miştir. Oradaki bütün ahalinin hayatı tehlike
de idi. Orada bulunan çoluk çocuk, kadın, er
kek herkes cidale iştirak etmiştir. Silâhı olan 
silâhiyle harb ediyor; kadınlar su taşıyor, erzak 
taşıyordu. Böyle mahsur on şehir içerisinde 
mücadele eden halk ile beraber mahpuslar da 
vardı. Bunların vücudundan istifade etmek 
her halde zaruri idi. Bendeniz Urfa'da altıyüz 
kadar mahpus çıkardım ellerine silâh verdim. 
Bunlar içerisinde şehidolanlar da vardı. Baca
ğını, kolunu kaybedenler de vardır. Koltuk 
değneğiyle gezenler vardır. V aynı zamanda 
namuskârane vazifei vataniyelerini ifa etmig ve 
memleketine namuskârane avdet etmiş olanlar 
da vardır. Şimdi iş bittikten sonra Hükümet tu
tuyor, bunları tekrar hapsediyor. Halbuki efen
diler bilirsiniz ki Sakarya Harbi esnasında dağ
da gezen eşkıyalara bir müddet bahşettik, bir 
ay içerisinde gelirseniz sizi affederiz, dedik. Bu 
canileri affederken, bu fedakâr adamlar da cep
hede harbediyorlardı. Bunların kabahati acaba 
dağlarda eşkıyalık etmediklerinden midir? Bu
nun için mi affedilmiyorlar? Eğer bunlar da 
dağda gezerek gelip istiman edeydiler tabiî affe
dilirlerdi. Şimdi bunlar meyanmda vazife gö
ren, kahramanlık eden insanları tekrar tutup 
hapse koymak zannederim doğru olamaz. Bâ
zı arkadaşlar Affı Umumi Kanunu var diyor
lar. Affı Umumi Kanununda böyle fedakârlık 
eden adamları umumi affa tabi tutmak da zan
nederim doğru değildir. Her halde bunların 
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yapmış oldukları hizmete mukabil hususi bir 
surette afları lâzımgelir. (Doğru sâdaları, kabul 
sâdaları) 

REİS — Efendim Ali Saib Bey takrirlerini 
izah ettiler, takrirlerini nazarı mütalâaya alan
lar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya 
alınmıştır. 

Efendim Zonguldak Mebusu Halil Bey ve 35 
refikinin bir takriri vardır. Dördüncü madde 
olmak üzere bir madde teklif ediyorlar. Müsa
ade ederseniz takriri okuyalım efendim. 

Riyaseti Celileye 
Mütareke bidayetinde vatanın emri müdafa

ası liıaksadiyle ika edilen ef'al hakkındaki ka
nun lâyihasına dördüncü madde olarak âtideki 
maddenin ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Madde — Birinci madde ahkâmı müdafaai 
vatan maksadiyle kabili telif olmıyan ceraime 
şâmil değildir. 

Zonguldak 
Halil 

Antalya 
Ahmed Saki 

Kırşehir 
Ali Rıza 
Erzurum 

Raif 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Sivas 

Halis Turgud 
Antalya 

Hasan Fehmi 
Çorum 

Mustafa 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
Mardin 

Abdülgani 
Erzincan 

Sabit 
Kastamonu 

Halid 
Bolu 

Mehmed 
Erzurum 

(Okunamadı) 
Malatya 

Hacı Bekir 

izmit 
İbrahim 

İzmit 
Mustafa 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Denizli 
Dr. Kâzım 

Sinob 
Yusuf Kemal 
Diyarbekir 

Şeref 
Dersim 

Ahmed Şükrü 
Kütahya 

Mehmed Nuri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Biga 
Şükrü 

Kayseri 
Halid 
Bolu 

Şükrü 
Urfa 
Ali 

Ordu 
Faik 

Siverek 
Mahmud 

Ordu 
Hamdi 

Kângırı 
Talât. 

Kırşehir 
Mahbub 

Ordu 
Halil 
İzmit 

İbrahim Süreyya 

Bolu 
Dr. Cemal 

Canik 
Cavid 

Kângırı 
Ziya 
Van 

Hakkı 
İçel 

Tevfik 
MEHMED B. (Karesi) — Bu madde reye 

vaz'edilemez. Evvelce reye vaz'edilmiş ve redde
dilmiştir. İsterseniz zapta bakınız. (Reye kona
maz, sâdaları) 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Bu tak
rir kabul edilen maddeye muhaliftir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Birinci madde He
yeti Âliye tarafından ekseriyetle kabul edilmiş
tir. Birinci maddeye muarız olan bu takrir tek
rar mevzuubahsolamaz. 

HALlL B. (Zonguldak) — Mutlak olarak 
reddedilmemiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz de usul 
hakkında* arz edeceğim. Birinci madde müzake
re edilirken zaten bu, esasında vardı. (Temini 
uğranda) diye kayıt vardır. Bu takrir uzunuza-
dıya müzakere edilmiş ve reddedilmiştir. Zabıt
lar meydandadır. Binaenaleyh, bu teklif tekrar 
müzakere edilemez. 

REİS —- Efendim, Halil Beyefendi Heyeti 
Celilenizin kabul etmediği esasa noktai nazar
larını temas ettirmezler. Eğer başka şeyler var
sa Heyeti Celileye reylerini ihsas ederler 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendiler Mec
lisi Âli birinci maddeyi kabul ederken hiç şüp
hesiz yaptığı işi bilerek kabul etmiştir. Yani 
hiçbir vakit Meclisi Âli müdafaai vatan maksa
diyle kabili telif olmıyan bir cürmü affetmek 
salâhiyetini kendisinde görmezler. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Ne gibi Allah 
Allah. Müdafaai vatandan başka ne olabilir? 

HALİL B. (Devamla) — Efendiler arz ede
yim. Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Müdafaai 
vatan mülâhazasının câyi tatbik bulamıyacağı 
bir yerde köylü Mehmed Ağanın kızını saçından 
tutup zorla sürükleyip ortaya getirip ırzını 
hetketmek müdafaai vatanla kabili telif midir? 
(Hayır sesleri) Soruyorum efendiler. İstirham 
ediyorum. Kuvayi Milliyeye mensup her hangi 
bir fert kendi gibi Kuvayi Milliyeye mensubo-
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lan bir fertle karşıkarşiya oturup muhabbet 
ederken her ne sebebe mebni ise tabancasını 
çekip öldürürse bu müdafaa! vatanla kabili te
lif midir? (Hayır sesleri) Efendiler elinizi vic
danınız üzerine koyunuz hükmünüzü ona göre 
veriniz efendiler. Bellibaşlı münakaşalara dik
kat ediyorum. Hutebayı kiram iki esasa isti-
nadediyorlar. Birincisinde diyorlar ki, bunu bu 
tarzda kabul edersek mahakimimiz şöyle eder, 
böyle eder. Efendiler on ikibuçuk milyon insa
nın mukadderatını adliyeye teslim etmekten 
çekinilmediği halde böyle onbeş kişinin mağ
dur olacağını düşünerek onları böyle tahkir et
mekten nasıl zevk alırsınız? Ne suretle hükkâ-
mı şey edersiniz istirham ederim? 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Hiç kimse 
zevk almamıştır. Bu nasıl söz canım. 

HALİL B. (Devamla) — Efendiler rica ede
rim, sözümü kesmeyiniz. Bâzı zevat diyorlar ki, 

sıkıştırırsak silâhını alır dağa çıkar. Efendiler 
vatanını seven bir insan vatanının kanunu uğ
runda asılır. Efendiler asılır. (Alkışlar) Ben 
asılmaya razıyım. Efendiler vatanın uğrunda, 
vatanın kanununa sevk edilmiyecek insanın 
içimizde işi yoktur. Defolsun dağa çıksın. Jan
darma onun hakkından gelir. (Bravo sesleri) 

REİS — Efendim Halil Bey noktai nazarını 
izah ederken hetki ırz gibi, keyfî katil gibi ef'al 
de olabilir, dediler. Eğer Heyeti Celile bunları 
evvelce ihmal etmişse.. (Hayır öyle şey yok ses
leri) 

Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar lütfen 
el kaldırsın. (Reye vaz'edilemez sadaları) Na
zarı mütalâaya alınmıştır efendim. (Alkışlar) 

Efendim Perşembe günü öğleden sonra saat 
1,5 ta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,20 

..*.. >o^, ...... 
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