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BİRİNCİ CELSE 

.Bedi Müzakerat; Saat : 10,30 

REİS — Kâzım Paşa 

KÂTİP : Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Altmışikinci İçtima 

22 Şubat 1341 Pazar 

Birinci Celse 
Öğleden evvel on buçukta Refet Beyin tahtı ri

yasetlerinde inikat ederek zaptısabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Evrakı varide ait oldukları 
mahallere havale edildi. 

31 Kânunuevvel 1337 tarihli memurin muhake-
matı hakkındaki maddei kanuniyeyi muaddil teklifi 
kanuninin müstacelen müzakeresine dair Karesi 
Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri kıraat ve red-
dolundu. 

İstanbul Mebusu Merhum Abdürrahman Şeref 
Beyin vefatından dolayı Afgan Sefaretinin taziyeti 
mutzammın tezkeresi kıraat edilerek gerek buna ve 
gerek aşarın ilgası dolayısıyle muhtelif mahallerden 

mevrut ve teşekkürü mutazammın telgrafnamelere 
cevap itası tensip edildi. 

Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi 1340 büt
çesinin ikinci faslına bir madde ilâvesine dair olan 
lâyihai kanuniye ile Matbuat müdüriyeti umumiyesi 
bütçesine tahsisatı munzamma itasına mütedair tek
lifi kanuninin ve Ankara Şehir Emanetine bir buçuk 
milyon lira ikrazı hakkındaki kanun lâyihasıyle yine 
mezkûr emanete bazı mahallerin istimlâki salâhiye
tinin itası hakkındaki lâyihai kanuniyenin mevadı 
saireye tercihan müzakereleri karargir oldu. Badehu 
vukubulan teklif üzerine yoklama yapılarak Meclis
te ekseriyet olmadığı anlaşıldı ve öğleden sonra iç
tima edilmek üzere celse tatil olundu. 

Ekseriyet olmadığından ikinci celse kuşat edile
memiş ve içtima Pazartesi gününe talik edilmiştir. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa varmı 
efendim? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Reis Paşa Cumar
tesi zabıtnamesini şimdi elime aldım. Geçen de Ab-
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dullah Azmi Beyin vermiş olduğu takrir üzerine 
Asarı Islâmiyeden bahsolunurken bendeniz de kür
süye çıkmış orada tercüme ve tefsir keyfiyetinin 
Kur'anı Kerim ve Ehadisi Nebeviyeye hasrı hakkın
da beyanı mütalâa etmiştim. Bir ayet okuyarak ma
nasını tefsirden aynen almıştım. Bu manayı yanlış 
olarak zaptetmişlerdir. Ehemmiyetine binaen tas
hihini rica ederim, (efendim! Şolhamarı meseledir 
ki onlar ilim kitaplardan götürüp hamlinde taap 
görür) kelimesi (zımmında) yazılmıştır. Ve bir de bu
nu takibeden fıkradaki (müteneffi) kelimesi (münde-
fi) yazılmıştır. Ve bunu takibeden bir satırda da 
(bunu kıraat edenler yani anlayıp amel etmeyenler) 
şeklinde olduğu halde (amel edenler) şeklinde yazıl
mıştır. Ayetin manası olduğu için bunun tashih edil
mesini rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
geçen celsede ekseriyet olmadığı yoklama yapıldık
tan sonra anlaşılmıştır. Yoklama yapıldığı vakit ek
seriyet olmadığı anlaşıldığına nazaran ondan evvel 

verilmiş olan müstaceliyet kararlarının da keenlemye-
kûn addedilmesi lâzımdır. Çünkü Pazar günkü sa
bah celsesenide ekseriyet olmadığı tahakkuk etmiş
tir. Binaenaleyh ondan evvel verilmiş olan kararların 
da keenlemyekûn addedilmesi lâzımdır. 

RAStH EFENDİ (Antalya) — O nasıl olur? 
FERİDUN FlKRl BEY (Dersim) — Çünkü ek

seriyet olmadığı anlaşılmıştır. Ekseriyet olmadıkça 
hiç bir şey reye konamaz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Reis Paşa Hazretleri! 
usul hakkında söz istiyorum. Efendim; Meclisin kü-
şadında ekseriyet vardı. Nitekim makamı riyasette 
bunu tefhim etti. Fakat yoklamadan az evvel bazı 
azanın Meclisten çıkması dolayısıyie ekseriyet kay
bolmuş olabilir. Binaenaleyh o verilmiş olan kararlar 
muteberdir. 

REİS — Efendim; Meclis ekseriyetle açıldıktan 
sonra, ekseriyet olmadığı tahakkuk edinceye kadar 
verilmiş olan kararlar, karardır. Bu öteden beri cari 
olan. bir kaidedir. 

2. — EVRAKI VARÎDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — Ankara Mebusu Ömer Mümtaz Beyin ve

fatına dair makamı riyasetin tebligatı. 

REİS — Efendim; Ankara Mebusu Mümtaz Bey 
arkadaşımızın vefat etmiş olduğunu kemali teessür
le Meclisi Âliye arz ediyorum. Merhuma hürmeten 
müzakereyi beş dakika kadar tehir ediyoruz. 

Efendim; beş dakika hitam bulmuştur. Müzake
reye devam ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Rize Mebusu Esat Beyin; Şûrayı Devlet 

Teşkiline ait kanun lâyihasının Adliye Encümeninden 
bir an evvel celp ve müzakeresinin temini hakkında 
(4/245) numaralı takriri ve Adliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Efendim; bu lâyiha evvelce Adliye En
cümeninden gelmiş ve ruznameye alınmıştır. Binaen
aleyh maksat hasıl olmuştur. 

HASAN BEY (Trabzon) — Müstacelen müza
kere edilmesini teklif ederim. 

2. — Karamanlı Kadıbeyzade Hilmi Efendinin 
iadei hukuku memnuası hakkında Başvekâletten mev
rut (3/374) numaralı tezkere ve muvafık olduğuna 
dair Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Fiilî şeniğ maddesinden mahkûm olup müddeti 

mahkûmiyetini badelikmal tahliye olunan Karaman' 
m Mansurdere mahallesinden Kadıbeyzade Hilmi 
Efendinin iadei hukuku memnuasına mütedair ola
rak Başvekâletten vürut eden 11 . 2 . 1341 tarih ve 
(6/706) numaralı tezkere ve evrakı müteferriası mü
talâa ve tetkik olundu. 

Mumaileyhin istihsali hukuku memnua için ka
nunen muayyen bilcümle şeraiti ifa ve ikmal ettiği 
bittetkik anlaşılarak usulü muhakematı cezaiye ka
nununun maddesi mefadına tevfikan iadei hukuku 
memnuası Encümenimizce tensip edilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyenjfr tasvibine lieclilarz Riyaseti Ce-
lileye takdim kılındı. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Çorum 
Mustafa Feyzi Münir 

Kâtip Aza 

Aza 
Konya 
Refik 
Aza 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Aza 

Aza 

Aza 
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REİS — Efendim; Encümeni mazbatasını arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin 
biliştirak tasarruf olunan emvali gayrimenkulenin 
taksimi hakkındaki 1 kânunuevvel 1339 tarihli ka
nunun sekiz ve dokuzuncu maddelerinin tadiline dair 
(21392) numaralı teklifi kanunisi ve Adliye Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Ruznameye abyoruz. 
4. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu

nun sekizinci maddesinin tefsirine dair (3/339) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire mahal olmadı
ğı hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacaktır. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun se

kizinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mev
rut tezkere Encümenimize havale buyrulmuş olmakla 
tetkik ve müzakere olundu. Mevzuubahis maddede 
yalnız (kibrit) imâl ve ithal ve füruhtu devlet inhi
sarına verilmiş olduğu sarahatla mezkûr bulunduğun
dan (kav, çakmak ve emsali mevadi müşteile) nin sa-
lifuzzikr sekizinci maddenin dairei şümulüne dahil 
bulunmasına mebni tefsire mahal olmadığı mütalâa-
sıyle Heyeti Celileye takdimi takarrür etti. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi namına 

Mazbata muharriri Mazbata Muharriri 
Çatalca Çatalca 

Şakır Şakir 
Kâtip Aza 
Konya Niğde 
Fuat, Galip 
Aza Aza 

Kırşehir Gaziantep 
Yahya Galip Ahmet Remzi 

Aza Aza 
İsparta Giresun 

Mükerrem Kâzım 

REİS — Cfendim; Encümen mazbatasını reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

5. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun otuzuncu maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
letten mevrut (3/344) numaralı tezkere ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
6. — Tütün inhisarı hakkındaki kanun lâyihasının 

Marttan evvel iktisabı kanuniye edebilmesi meşkûk 
olmasına binaen inhisar usulünün bir müddeti mu-
vakate için doğrudan doğruya Hükümetçe idaresi 
hakkında (1/591) numaralı kanun lâyihası ve Tütün 
Encümeni mahsusu mazbatası. 

MALİYE VEKİLİ -MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Söz istiyorum paşam. 

REİS — Buyurun. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

BEY (Kângırı) — Efendim; reji şirketinin yerine Hü
kümetin ikamesi hakkında Heyeti Celileye takdim 
edilmiş bir lâyiha vardır. Bu lâyiha Tütün Encüme
ni Mahsusu tarafından tetkik edilmiş ve o suretle 
gelmiştir. Bu lâyiha ile altı milyon liralık bir tahsisat 
talep ediliyor. Tahsisat talep edildiği için lâyihanın 
behemahal Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi 
lâzım geliyor. İstirham ederim yarın müzakere edil
mek üzere bir defa da lâyiha Muvazenei Maliye En
cümenine havale edilsin. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim; lâyihanın Muvazenei Maliye 
Encümenine havalesi teklif ediliyor. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Sehven Ticaret Vekâleti kadrosuna müker

rer olarak ithal edilmiş olan otuz zabit maaş ve mu-
hassesatının vekâleti müşarünileyha bütçesinden ten
zil edilerek Bahriye bütçesine ilâvesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/378) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — 1340 senesinde icra edilen zamaimden bazı 
rüsumat memurları, kadronun tehiri tebliği gibi, ârizi 
bir sebeple, müstefit olamadıklarından, bu baptaki 
bütçenin süveri tatbikiyesine müteallik ahkâmın tef
sirine mütedair Başvekâletten mevrut tezkere (3/379) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Çanakkale Mebusu Mehmet ve Bozok Me

busu Ahmet Hamdi Beylerin; zabıt ceridelerinin azayi 
kirama ayda bir defa mücellet olarak tevzünin usul 
ittihazına dair takriri. 

REİS — Divanı Riyasete havale ediyoruz. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; bu 

gibi müzakerata ertesi günü zabıt ceridelerinin eli
mizde bulunması icap eder ve bu cayi teemmüldür. 
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Binaenaleyh müzakere edilmeden kabul edilemez. 
Teclit meselesini temin edelim derken vazaifimizi güç-
leştirmeyelim. 

REİS — Efendim; şimdilik istenilen şey zabıtla
rın ayda-bir defa ciltlenerek âzayi kirama tevzi edil
mesidir. Tab ve tevzi edilenler başka bir mesele ola
bilir. Yalnız cilt meselesi başka bir şey olabilir. Belki 
matbaaya birkaç mücellit ilâve etmek 'lâzım gelir, 
onun için Divanı Riyasete veriyoruz. 

Efendim; dün öğleden sonra ekseriyet olmadığın
dan Meclis açılamadı. Nizamnamei dahili mucibince 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(1/506) 

A - Adliye Vekâleti Bütçesi: 
REİS — Adliye Vekâletinin bütçesinin müzake

resine devam edeceğiz. Söz sırası Bozok Mebusu Ah
met Hamdi Beyindir. Buyurun Hamdi Bey; 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; ge
rek idarei mutlaka ve gerek idarei meşruta mahaki-
mine bakılır da bir de cumhuriyet mahakirnimiz göz-
önüne alınırsa cumhuriyet mahakimimizde pek çok 
terakkiler görülür. Fakat bu kadar terakkiyata rağ
men mahakimin bir takım teehhürata sebebiyet ver
diği hakkındaki şikâyetler de kesilmiş değildir. Ben-
denizce bu şikâyatın sebebinin bir kısmı kanunları
mızda, bir kısmı da tebliğ ve infaz memurlarımızda-
dır. Mahkemelerin tehirine en başlıca sebep, celp 
ve ihzar müzekkerelerinin vakit ve zamaniyle tebliğ 
ve infaz olunamaması. Bir cinayet müzekkeresini ele 
alırsanız, belki on defa celse açılmaksızın, verilen 
celp ve ihzar müzekkeresi tefviz ve tebliğ olunmadı
ğından dolayı mahkemenin yevmi ahere talikine ve 
yevmi aherin bir ay mürurunda tekrar infaz edilme
diğinden tehirine... Böyle on defa tekerrür eden mu
hakemeler görürsünüz. Bunun için mahkemeler, bu 
teehhürata sebep olanlar hakkında muamelei kanuni
ye ifası için Müddeiumumiliğe bir müzekkere vermek
ten başka bir şey yapamazlar. O müzekkere Müddei
umumilikten Jandarma Kumandanlığına gider ve 
orada kalır. Bu mesele ıslâh edilmedikçe muhakeme
lerin tehirine ait olan sebepler ortadan kaldırılamaz. 
Bunun imkânı yoktur. Mahkemeler nezdinde tebliğ 
ve infaz için lâzım gelen memurlar ayrıca verilmeli 
veyahut bu mesele kanun dairesinde halledilmelidir. 
Bu halledilmedikçe muhakemelerin teehhüründen va
ki olan şikâyat katiyyen kesilemez. 

ekseriyet olmadığı takdirde ertesi içtima için mukar
rer olan dün de Meclis aynı ruzname ile toplanır, ni
zamnamede böyle bir kayıt vardır. Aynı ruzname ile 
toplanacağına göre dünkü ruzname ile bugün toplan
ması iktiza ediyor. Fakat Meclisi Âli bugünkü büt
çeye tahsis etmiştir. Meclisi Âli ruznamesine hâkim 
olduğuna binaen ve bugün de bu suretle bütçeye tah
sis edilmiş olduğuna nazaran bütçe müzakeresine de
vam etmek lâzım gelir. Muhalif rey var mıdır? (Ha
yır sesleri)' O halde bütçe müzakeresine devam ede
lim. 

Sonra teehhüre sebep olan bir kaç mesele daha 
vardır. Bunlardan birisi cinayet mahkemelerinde ta-
haddüs eden sin davalarıdır. Cinayet mahkemelerin
de tarafeynden birisi, sinninin noksan veya fazla ol
duğunu iddia eder veyahut ki Müddeiumumi, sinninin 
muvafıkı kayıt olmadığını ve nasiyesine nazaran bu
nun tashihini iddia ederim, der, böyle bir iddia vu-
kubulursa, mahkeme muhakemeyi tehir eder. Bir 
müstehiredir. Meseleyi mahkemei asliye hukuk kısmı
na verir. Orada sin meselesi hakkında aylarca muha
keme cereyan eder ve orada bu mesele hakkında ve
rilen karar kabili temyizdir. Temyizde de aylarca ka
lır. Aylarca, hatta bir sene temyizde tetkik olunup 
sonra cinayet mahkemesi başlar ki, bu bir sene, iki 
sene o muhakemenin tehirine badi olur. Zannederim 
ki, diğer milletlerin mahakiminde katiyen böyle ol
maz. Bir mesele ait olduğu mahkemede halledilir ki, 
ehliyeti cezaiyeyi tayin edecek bir mesele hadis olur 
ki, onu halletmeyerek diğer bir mahkemeye gönder
mesi ve o mahkemede de verilecek hüküm kesbi ka
tiyet edinceye kadar o cinayet mahkemesinin talik
te, taalluka kalması caiz değildir, kanaatindeyim. Ad
liye Vekili muhtereminin bu meseleye nazarı dikka
tini celbederim. Buna bir çarei kanuniye bulmalıdır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ha 
orada bakmış, ha burada bakmış, hiç bir fark yok
tur. 

AHMET HAMDİ BEY (Devamla) — Cinayet 
mahkemelerinde bu sin meselesi halledilirse, mese
le temyizen halli katiye iktiran etmedikçe mahkeme 
esas meseleye, davaya bakamaz. Binaenaleyh çok fark 
vardır. 
. Muhakematın tehirine bir sebep daha vardır: Cina

yet mahkemelerinde aranıldığı vakit vekilin buluna-
mamasıdır. Malumu âliniz her Müttehimin bir mü-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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dafaa vekili bulunur, müdafaa vekili olmazsa mahke
meye bakılmaz. Mahkeme teşekkül eder, müttehimler 
mevkii mahsuslarına gelir, vekilini ararlar, vekil, ya 
mahkemeyi asliyede bir davam var, ona gideceğim, 
yahutta mahkemei hukukta bir işim var, bir karar 
gözlüyorum, gelemem, der. Mahkemede o gün teeh
hür eder. Mahkeme, cemiyet reisine bir müzakere 
yazmaktan başka bir şey yapamaz. 

MUSTAFA VASFI BEY (Tokat) — Nerede ce
miyet, Allahaşkına.. İzmir, Bursa, İstanbul'da var.. 
Anadolu'nun ortasında var mı bakalım? 

AHMET HAMDİ BEY (Devamla) — Sonra mu-
hami kanununun memlekette açtığı boşluktan bahse
deceğim. Cemiyet olmayan yerlerde ya bir, iki dava 
vekili vardır veyahut da hiç bir dava vekili yoktur. 
Dava vekili olmayan yerlerde davalar bir, iki kişiye 
inhisar etmiştir. İki köylü arasındaki davanın bir ta
rafını dava vekili deruhte eder, öbür tarafını da 
hiç okuyup yazma bilmeyen bir köylü müdafaa 
eder. Çünkü bu köylü başka bir vekil bulamaz. Hu
kuk davalarında ise, dava söz ile kazanılır. Davasını 
tasvir edemeyen, müdafaa edemeyen bir adam be
hemehal kaybeder. Vekil bulan taraf kazanır. Bula
mayan taraf da behemahal kaybeder. Bu muhami 
kanununun, cemiyet feşHkl'ül etmeyen yerlerde bir
çok mazaratları vardır. Bu noktaya da Adliye Ve
kili muhtereminin nazarı dikkatlerini celbederim. 

Sonra sulha ait davalarda tarafeyne davetiye 
tebliğ etmek bizde bir teamül olmuştur. Fakat bazı 
defa tarafeynden ikisi de gelir. Şöyle bir davamız 
var, görünüz der, mahkeme müddeinin ifadesini al
dıktan sonra müddeialeyHi celbedecek. Halbuki ta
rafeyn hazır iken bu muhakemeyi rüyete bir manii 
kanun olmadığı halde im et etmezler. O teehhürata 
sebep olanlardan birisi de budur. Adliye Vekili Be
yefendinin bu meseleye de nazarı dikkatlarını cel
bederim. Tarafeyn hazır olur, birriza muhakeme 
başlar. Böyle bir dava söylerlerse sulh hâkimleri o 
gün baksınlar ve halletsinler. İki yüz liraya kadar 
sulha ait davalarda tarafeynin irae ettiği şahitler 
gelmezse mahkeme celp yazar, ihzar yazar, şahit
leri celp ve istima eder. Fakat mahkemeyi asliyeye 
ait olan iki yüz lirayı mütecaviz davalarda tarafeyn, 
şahitlerini kendileri getirmek mecburiyetindedirler. 
Müddeinin veyahut müddeialeyhin birisi sahibi nü
fuz olursa diğer tarafın şahitleri gelmez ve şahitler 
gelmediğinden dolayı muhakeme talik olunur. Sonra 
mahkeme der ki şahitleri mahkemeye ikamet etmek
te izharı aczettiğinden davasının ademi istimama... 

diye reddeder ki bu suretle birçok hukuk kaybolur. 
Neden mahkeme, iki yüz liradan fazla olan davalar
da izharı hak için şahitleri cebren getirmiyor? Bu 
da nazarı dikkati caliptir. Buna da bir çarei kanuni
ye ittihaz buyurmasını vekili muhteremden istirham 
ederim. 

Adliyede en çok şikâyatı badi olan icra mesele
sidir. Hakikaten icra kanunu halihazırda, cumhuri
yetimize lâyık ve kâfi olan bir kanun değildir. Fa
kat ekseri yerlerde icra reisleri aynı zamanda mah
kemeyi asliye reisleridir. İcraya ait dosyaları teb
liğ edecek, hacz ve fekki hacz kararları ittihaz ede
cek mahkemei asliye reislerinin işleri zaten başların
dan aşmıştır. Bir de icra işleri tevdi olunursa tabiî
dir ki teehhüre uğrar, üç gün evvel ihzar olunan 
(kararlar üç hafta sonraya kalır. 

Bu teehhürde hâkimlerin, icra dairesinin kusurları 
yoktur. Bu kusur ancak kanunlarımızdadır. İcra 
kanunu behemahal tadil ve ıslah edilmelidir. 

Birçok yerlerde muhakemelere öğleden sonra 
başlanıyor. Burada filvaki öyle değil, burası merkezi 
cumhuriyet olduğu için mahkemelerde sabah celse
si de oluyor ve bunu görüyoruz. Fakat arz ettiğim 
gibi birçok yerlerde mahkemelere öğleden sonra baş
lanıyor. Halbuki mahkemeye giden ashabı mesâlihin 
kısmı küllisi köylüdür. Bunlar sabahleyin erkenden, 
ortalık ışımadan yola düşerler, kasabaya gelirler, 
muhakeme edileceğiz diye mahkeme salonunda bek
lerler. Fakat mahkeme öğleden sonra başlıyor. Sulh da
valarında sulh hâkimleri her gün kırk elli iş görüyor, 
bu kırk elli işi öğleden sonraya yetiştirmenin im
kânı yoktur. Yetiştirse bile köylülerin o gün o yer
de kalmasını ve binnetice perişan olmasını mucip 
olur. Adliye Vekili muhtereminin nazarı dikkatlerini 
celp ederim. Tamim etsinler. Her yerde sabah cel
sesi yapılsın ve köylüler işlerini vaktiyle görsünler. 
Kasabada sefil ve perişan olmasınlar. Bir şey işittim, 
bilmem vaki midir? 

Mahkemei Temyiz 1340 mayısından kânunusani 
iptidasına kadar altmış bin ilâm ruiyet etmiş. Eğer 
vaki ise bendeniz bunu harikulade bir iş addediyo
rum. Mahkemei Temyiz 6:7 ay zarfında (60) bin 
ilâm tetkik ve halletmişse şayanı takdir olmaktan zi
yade nazarı dikkati caliptir. Bu meselede de Adliye 
Vekili muhteremenin bendenizi tenvir buyurmasını 
rica ederim. 

Bu meseleden Adliye Vekili muhteremenin bende
mizi tenvir buyurmalarını rica ederim. 

— 2*l8 — 



1 : 63 23 . 2 . 1341 C : 1 

Geçen gün Feridun Fikri Beyefendi Kuvvayı [ 
Milliye mensubininin affı hakkındaki kanundan 
bahsettiler. Bu kanunun dördüncü maddesidir zan
nediyorum. Askerlerin kableliltihak cürümlerinin affı 
hakkındadır. Bundan dolayı mahakimde pekçok ih- I 
tilâf vardır, bu mesele halâ halledilememiştir. 

Bu af kanununa dahil olan birçok eşhas hak
kında muamele yapılamamış ve tereddüt olunmuştu. 
Birçok eşhas da affa dahildir, diye Müddei Umu
milerle mahkeme heyeti arasında ihtilâf hasıl olmuş
tur. Bunda da kati bir had tayin edilmek lâzım ge
lir. 

Feridun Fikri Beyefendi Adliye meslek mekte
binden bir hayır hasıl olmayacağına beyan buyur
dular. Bendeniz bu iddiada değilim. Çünkü Adliye 
meslek mektebine kabul edilenler lise mezunlarıdır. 
Bunlar bu mektepte bir sene tahsil görüyorlar. Mek
tebi iptidaiden mezun olup da ve iki sene zabıt kâ-, 
tipliği yaptıktan sonra müstantik olanlardan şüphe 
yokki bunlar daha iyidir. Müstantikların çoğu ipti
dai mezunlarıdır. Bir meslek mektebinden neşet ede- j 
cek olan talebe onlardan çok daha iyi olacak. 

Sonra efendim; İstanbul ve İzmir cinayet heyet
lerinin maaşlarına göre, makam cumhuriyet olan 
Ankara'nın cinayet heyetinin maaşları dûndur. Ma
lumu âliniz bizde halk nazarında memurların sevi
yesi, derecesi maaşla ölçülür. Bu sebepten dolayı I 
halkta, merkezi cumhuriyet hükkânı İzmir ve İstan
bul hükkâmından seviyeten, dereceten dûndur diye 
bir zehap vardır. Halbuki; bu doğru değildir. Mer
kezi cumhuriyet hâkimlerimiz bittabi en yüksek ze
vattan müteşekkildir. Binaenaleyh; bunların maaşla
rının İzmir ve İstanbul hükkâmının maaşlarından I 
dûn olması doğru değildir. Bunun için elli imzalı I 
bir takrir hazırlıyoruz. Bunun da farkı, senede iki I 
bin dört yüz lira eder. Kabulünü istirham ederim. 
Sözüm bundan ibarettir. I 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Paşa Hazret
leri bendenizin sözüm vardır. I 

REİS — Efendim; daha yedi sekiz arkadaş söz 
istemiştir. 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Bendeniz 
dördüncüyüm. 

REİS — Zatıâliniz, şimdi birincisiniz. Sıra sizde
dir. Fakat kifayet takrirleri vardır. Reye koyarsam, 
vekil suallere cevap vermeden belki kabul edilir. 
Onun için vekil, suallere cevap versin. . I 
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KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Memleketin 
umumi dertlerine ait mühim sözlerimiz vardır. Ki
fayet takriri reye konamaz. 

REİS — Ne yapayım efendim? 
KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Kifayet aley

hinde söyleyeceğim. 
REİS — Aleyhinde söyleyeceksiniz. Kifayeti 

müzakere kabul edilirse vekil bir şey söyleyemez. O 
zaman iş bitmiş olacaktır. Vekile söz verelim de 
hiç olmazsa söz söyleyenlere cevap vermiş olsun. 
Ondan sonra siz kifayet aleyhinde söylersiniz yine 
devam ederiz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Bendeniz daha 
evvel istedim. 

REİS — Siz öyle söylüyorsunuz. Halbuki kifayet 
takriri verilmiştir. 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Paşa Hazret
leri daha henüz üç kişi söz söylemiştir. Adliye büt
çesi gibi mühim bir bütçe hakkında üç kişinin izaha
tı ile müzakere kâfi görülebilir mi? Takriri reye 
koymamalıdır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Paşa Hazretleri 
kifayet takriri derhal reye konamaz. Bütçedir. Le
hinde ve aleyhinde söz söylendikten sonra kifayet 
takriri reye konur. 

REİS — Üç Mebus söz söylemiştir. Makamı 
Riyaset, kifayet takririni reye koymağa mecburdur. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Lehinde söyle
nen var mı paşam? 
REİS — Bütçe müzakeresidir. Tenkittir ve sözler 

daima aleyhindedir. 
KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — O halde, mem

leketin en mühim derdi maalessef söylenemiyor. 
MÜKERREM BEY (İsparta) — Fasıllarda da 

söylenebilir. 
REİS — Fasıllarda da söylersiniz efendim. Bu

yurun Mahmut Esat Bey; 
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz

mir) — Efendim; muhterem rüfekamızdan Karesi 
Mebusu Osman Nizayi Bey biraderimiz, cinayet 
mahkemeleri ve teşkilâtı hakkında tevekkuf ettiler 
ve noktai nazarlarını bu esas etrafında izah buyur
dular. (İşitmiyoruz sesleri) 

Efendim; Osman Niyazi Beyefendi diyorlar ki: 
«Cinayet mahkemelerinde ekseriyet sülüsanı ârâ usu
lünün lağvı lâzımdır. Binaenaleyh cinayet mahkeme
leri beş azadan terkip olunacağına üç azadan da 
terkip olunabilir.» 



t : 63 23 . 2 . 1341 C : 1 

Adliye Vekâletiniz, bu meseleyi nazarı dikkate al- 1 
mıştır ve çok mühim bir mesele olarak nazarı itibara 
almıştır ve tetkikat yapmaktadır. Ahiren Adliye Ve
kâletinde içtima eden mütehassıslar komisyonu, el-
yevm bu meseleyi tetkik etmektedir, varacağı neti
ceye göre kanunu hazırlayacağız ve Meclisi Âliye 
takdim edeceğiz. Tasvibinize iktiran ettiği takdirde 
bittabi. tatbik edilecektir. Bu suretle bütçeye de bar 
olmaksızın mahakimi cinaiye azaları üçe tenzil olun
makla beraber birçok hâkim kazanacağız ve bu hâ
kimlerle de, arz ettiğim gibi bütçeye bar olmaksızın 
yeni teşkilât vücude getirmek imkânı hâsıl olacak. 
Malûmuâliniz, meselenin ehemmiyeti, kemiyette de
ğil, keyfiyettedir. Bendenizin şahsî kanaatıma göre ci
nayet mahakimini keyfiyet itibariyle, takviye ettikten 
sonra üç azadan terkip etmekte hiçbir mahzur yok
tur. Bilâkis faide vardır. (Bravo sesleri.) Fakat arz 
ettiğim veçhile henüz mütehassıslar encümeni mesa
isini ikmal etmemiştir. İlmî bir meseledir, mühim bir 
meseledir. Resen bir kararla buraya getirmek isteme
dim. Mütehassıslar, şimdi dinlemekteyim. Umarım ki, 
bugünlerde bu yolda bir kanunu Heyeti Celilenize 
takdim ederiz. (Bravo sesleri.) 

Cünha mesailinin hâkimi münferitle idaresi me
selesine gelince : Bendeniz; bunu mahzurdan salim 
görmemekteyim. Adliye Vekâletinin gayesi, hâkimi 
müetemidir ve hâkimi müçtemia doğru gitmektedir. 
Hâkimi müçtemi teşkili mümkün olmayan yerlerde 
bizzaruretin hâkimi ıminfefliıtfe ifayı vazifeye devam 
ediyoruz. Fakat imkân elverdikçe hâkimi müçtemia 
doğru gideceğiz. Onun için hâkimi müçtemi ile cün
ha davalarını ruiyet eden mahkemelerin, hâkimi mün
feride indirilmesini prensip ve program itibariyle ka-
hul edemeyiz. Cünha mehakiminde hâkimi münferit 
esasını kabul ettiğimiz takdirde mahakimi hukukiye-
de de bu esası kabul etmek zarureti hâsıl olacaktır 
ki, bunun tehlikeli olduğunu takdir buyurursunuz. 
Çünkü mahakimi hukukiyede hâkim, namütenahi 
servet ifade eden davalar huzurunda kalabilir. Ser
vetin, adedi malûm değildir. Binaenaleyh hâkimi 
münferidin bu gibi mesaili halletmesi, bendenizce ve 
asrî adliye mefhumunca doğru değildir. (Bu doğru 
sesleri.) 

Binaenaleyh cünha mahakimini, hâkimi münferit
le idare etmeye kalkışırsak neticede mahakimi umu-
miyeyi de hâkimi münferide doğru götürmek mec
buriyetinde kalıveririz ki, mahzurludur. 

'Biraz evvel arz ettim ki, asrî adliyede hedef ve 
gaye, mahakimin müçtemi olmasıdır. Hâkimi münfe-

1 ritle idare ettiğimiz yerler de, zaruretten başka bir 
şey değildir. Bütçemizin siası müsait oldukça, hük-
kâmın adedi tezayüt ettikçe, hâkimi müçtemie doğ
ru gideceğiz. Osman Niyazi Beyefendinin noktai na
zarları zannederim bu iki mesele üzerinde toplanıyor
du. Bu iki noktaya vereceğim cevaplar bundan iba
rettir, 

Feridun Fikri Bey biraderimize gelince; muhte
lif şeylerden bahsettiler. Hapishanelerden bahsetti
ler. Heyeti Celilenin malûmudur ki hapishanelerin 
idaresi, halihazır kanunuyle Adliye Vekâletine ait 
değil, Dahiliye Vekâletine aittir. Biaenaleyh bu hu
susta ıslâhat projesinin, mercii tarafından ihzar edil
mesi hükmü kanun muktezasıdır. Adliye Vekâleti
nin hakkı müdahalesi yoktur. Ancak mesele nazarî 
bir cihetten tetkik olunabilir. Hapishanelerin, Dahi
liye tarafından mı, yoksa Adliye tarafından mı ida
resi lâzımdır? Bu bir meseledir. Fakat efendiler; Ad
liyenin, hapishanelere gelmezden evvel yapacağı o 
kadar çok iş vardır ki, iktiham edeceği o kadar çok 
ıslâhat vardır ki, onları itmam etmezden evvel ha
pishanelere şimdikinden fazla el sürmesini bendeniz 
muvafık görmemekteyim. Daha mühim ve daha 
ehem olan işleri ikmal ettikten sonra hapishanelere 
de Adliye Vekâletinin atfı nazar etmesi zaruridir ve 
burada Feridun Fikri Beyle hemfikirim. Hapishane
ler üzerindeki şimdiki vaziyetimiz, teftişattan ibaret
tir. Mahkûmları içeride daha fazla bırakmamak ve 
daha evvel çıkartmaktır. Vazifemiz bundan ibarettir. 
Diğer hususat, Dahiliye Vekâletine aittir. 

Sonra memleketimizde mükemmel ve muntazam 
hapishaneler vücude getirmek için çok paraya ihti
yaç vardır. Bendeniz bu paraların hapishanelere sar-
fedilmezden evvel Adliyemizdeki nevakısımızı ikmal 
hususunda sarfediimesi maksadı temin eder kanaa-
tındayım. Halihazır hapishanelerimiz hiç şüphe yok 
ki, şayanı memnuniyet bir derecede değildir. Mama
fih Adliyeniz, uhdesine terettüp eden vazifeyi ifa et
mektedir. Biraz evvel izah ettiğim gibi salâhiyeti da
hilinde olan işleri yapıyor, teftiş ettiriyor. Mahkûm
ları, içeride fazla bıraktırmıyor, hapishaneler nizam
namesini tatbik ettiriyor. Hapislere bed muamele yap
tırmıyor. Hapishanelerimiz tedricen ıslâh edilecektir. 
Meselâ : İzmir hapishanesi, şayanı memnuniyet bir 
haldedir. Orada tedrisatta bulunuluyor, sanat öğreti
liyor. Hatta geçenlerde İzmir'de bulunduğum zaman 
hapishaneye gittim ve orada tedrisat yapılmakta ol
duğunu 'bizzat müşahade ettim. 
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Bundan daha fazlası olamazdı. Mümkün değildi. 
Fakat bu işlerden evvel yapılacak daha mühim işler 
vardır.- Bunları ikmal etmeden evvel, hapishaneler 
işine başlamak, bendenizce yanlış bir yola sapmak 
olur. Filvaki hapishaneler çok mühimdir. Mahkûmi-
nin, orada tecziye edilmesi maksut olmakla beraber 
aynı zamanda da tehzibi ahlâkına hizmet etmek lâ
zımdır. Hapishaneden onu mücrim olarak değil, ce
miyete müfit bir unsur ve bir uzuv olarak çıkarmak 
lâzımdır. Bunlar, ceza ilimlerinin gayeleridir, mef
kureleridir bunlara mutabıkız. 

Fakat efendiler! Her gaye ve mefkurenin bir anda 
istihsali mümkün değildir. Herhalde bu hedefe doğ
ru gideceğiz. Fakat oraya doğru gitmezden evvel ya
pacağımız daha birçok işlerimiz vardır. Hapishane
lerimiz, biraz evvel arz ettiğim ceza ilimlerinin bu 
maksadını temin ediyor mu? Hayır! Henüz temin et
miyor. Fakat Heyeti Celilerinizi temin ederim ki, Av
rupa'nın her yerinde hapishanelerin vaziyeti bunu 
temin etmekte olduğu zannedilmesin. Bendeniz Ce
nevre'de bulundum. Hapishanesini pekâlâ bilirim. İs
viçre'de, Cenevre'de gördüğüm hapishane, burada işit
tiğimiz gibi feckalâde, cennet gibi bir şey değildi. Git
tim gördüm. İzmir hapishanesinden hiç de iyi değil
di. Bazı yerlerde mükemmelleri vardır. Hapisleri zira-
atle meşgul ediyorlar. Cezalarının derecelerine göre 
bir işle meşgul ederler. Avrupa'nın hapishaneleri bi
zimkilerden çok mükemmel bir halde değildir. (Pek 
doğru sesleri.) Binaenaleyh nizamnamelerin kabul et
tiği şekilde hapishanelerimizin bir mektep haline gel
mesi, şayanı temennidir. 

Feridun Fikri Beyefendi, eytam ıslâhatı meselesine 
de temas ettiler. Heyeti Celilenizin malûmudur ki, 
yeni kabine hinî teşekkülünde okuduğu programda 
Adliye Vekâletinin eytam işlerine ehemmiyeti mah
susa atfedeceğini söylüyordu. Bendeniz de bunu ih
mal etmedim. Bir komisyonu mahsus teşkil ettim. O 
komisyon, elyevm burada hali faaliyettedir ve bu şa
yanı memnuniyet bir halde olmayan eytam işlerinin 
ıslâhı zımnında bir kanun hazırlamaktadır. Nihayet 
bir ay zarfında bu kanunu, Heyeti Celilenize takdim 
edebileceğimi ümit ediyorum. Bunu tekrar itiraf ede
yim eytam işleri memleketimizin cidden en sayam 
merhamet bulunan müessesesini teşkil ediyor. Bunu, 
bu halde bırakamayız. Esasen bırakmak imkânı yok
tur. Velayet âmmesi olan Hükümetin, eytam işlerini 
böyle bırakması tabiî muvafık olamaz. Bu, velayet 
âmme mefhumuna dahildir. Senelerin toplaya top
laya bugüne kadar sürüklediği nahoş bir vaziyettir. 

Bunu herhalde memleketimizin muhtaç olduğu şekil
de ıslâh edeceğimizi ümit ediyorum. (Allah muvaffak 
etsin sesleri,) Ancak kanunun ikmali bir aya müte-
vekkiftir. Feridun Fikri Bey teftişat meselesine de 
temas buyurdular. Sermüfettişler adedinin azlığından 
bahis buyurdular. Bendeniz müfettişlerin adedini az 
bulmuyorum. Esasen Adliyede teftişat meselesi pren
sibi her yerde, her memlekette kabul edilmiş değil
dir. Meselâ, Fransa'da müfettişlik yoktur. Fakat bi
zim memleketimizin zaruret ve ihtiyacı müfettişlerin 
ihdası lüzumunu istilzam ediyor. Bunun için devam 
ettiriyoruz. Bunu kâfi görüyorum ve eldeki müfettiş
lerle mahakimimizi her zaman teftiş imkânı mevcut
tur. Yalnız müfettişlerimizi daha faal ve daha munta
zam bir surette çalıştırmak için de yeni bir talimat
name ihzar etmekte olduğumuzu arz edeyim. Bize 
teftiş için haber verilmiş ve makul sebeplere istinat 
ettirip de teftiş edilmemiş bir mahkeme bendeniz bil
miyorum, hatırlamıyorum. Makul sebeplere istinaden 
haber verilmiş şeyleri ve vâki müracaatları tetkik et
tikten sonra kanunun Adliye Vekâletinize bahşettiği 
salâhiyete binaen maha'kimi derhal teftiş etmekteyiz. 
Teftişte müsamahakâr davranılmamasından bahis bu-
yurulmuştur. Bu varit değildir, kanunun emirleri har
fiyen. infaz ve tatbik olunur. Müfettişlerimizden de 
eminiz, binaenaleyh buna imkân görmüyorum. Vilâ-
yatı Şarkiyenin ahvali adliyesinden bahis buyurdu
lar. Hakları vardır, vilâyatı Şarkiyemizde henüz teş
kilâtı adliye ikmal edilmemiştir. Bu sene, 1341 sene
sinde, bilhassa vilâyatı Şarkiyemize ehemmiyet atfe
deceğiz ve teşkilâtımızı oraya -doğru tevsi edeceğiz. 
Esasen vilâyatı Garbiyemizde, şükranla tekrar edile
bilir ve yad edebilirim ki, kâfi derecede teşkilât ik
mal edilmiştir. Bundan sonraki veçhei azimetimiz vi
lâyatı Şarkiye olacaktır ve bu sene kemâli ehemmi
yetle vilâyatı Şarkiyenin nevakisini ikmal edeceğiz. 
(Teşekkür ederiz sesleri.) 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Sual 
soracağım. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Vilâyatı Şarkiye mahkemelerine ve hâkim
lerine atfı-ehemmiyet edilmesinden bahis buyurdu
lar. Efendim; şimdiye kadar hükkâmımız tarafından 
vilâyatı Şarkiyeye rağbet edilmemesinin sebebi ma
aşlarının azlığıdır. Şunu arz edeyim ki, bu sene hayli 
zammiyat yapılmış olmakla beraber, maksadı tatmin 
edecek bir şekilde değildir. Fakat memleketimizin 
siaî maliyesini de nazarı dikkate alarak bundan faz
la yapmak imkânını da göremedik, maaşatı asliyeye 
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kısmen zam etmekle beraber, bir de vilâyatı Şarki-
yede ifayı vazife edecek hükkâmımıza tevzi edilmek 
üzere tazminat namıyle yirmi bin lira aldık, bunu da 
ona ilâve edeceğiz ve oraya gideceklere vereceğiz. 
Bundan başka Heyeti Celilenize arz edilmek üzere 
Adliye Encümenine bir de hükkâm kanunu gönder
dik. Bugüne kadar hükkâmımızın vaziyeti kanuniye-
leri belli değildi. Öyle bir vaziyet ki, efendiler, ka
nunlarımızı tatbik edecek zevatın mukadderatı ka
nunla muayyen değildir. Büyük bir tezat karşısında
yız, mukadderatından, atisinden emin olmayan bir 
hâkimin hakkiyle ifayı vazife etmesi ve vazifesinde 
muvaffak olması fevkalbeşer bir hadise olurdu. Biz 
beşerî düşünmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh hâ
kimlerimizin vaziyetini müstakâr bir hale ifrağ için 
'bir hükkâm kanunu yaptık. Hükkâm kanunu lâzım
dır. Binaenaleyh terfi, azil, tenzili kıdem, zammı ma
aş hepsi bir kararla değil, ancak bu kanunla olacak
tır ve hâkim yalnız azil değil, kanuna ve esbabı ka-
nuniyeye müsteniden hâkimlikten ıskat edilecektir. 
Umuyoruz ki, beyefendiler; maaşatm azlığına rağmen 
hükkâm kanununun Heyeti Celilenizce kabulü, Ad
liyede hükkâma yeni bir şehrab açacak ve onları 
mesleklerine muhabbete teşvik edecektir. Vaziyetle
rinden, âtilerinden emin bir hale getirecektir. Hükkâ-
mın vaziyetine bu noktai nazardan ehemmiyet atfe
diyoruz. 

Kuvayi Milliye mensuplarının affı hakkındaki 
kanunun tatbikatında Adliye Vekâleti lâzım gelen va-
zaifi icra etmiş midir, yani bazı kimseler kanundan 
istifade etmemeleri lâzım gelirken istifade etmişler 
midir? Diye sual vardır. Efendim; vekâlette bu hu
susta bir şeye müsadif olmadım. Bir iki vakıa olmuş
sa bile derhal iade edilmiştir. Fakat vaziyeti Heyeti 
Umumiyesiyle şayanı memnuniyet bir halde bulmak
tayım, Bu hususta hakkı olmayan kimselerin istifade 
ettirildiğini zannetmem, bu olamaz ve böyle bir şeye 
müsadif olmadım. Varsa, Feridun Fikri Bey birade
rimiz böyle bir şey görmüşlerse lütfen izah ederler. 
Cevabını veririz. Çünkü mahkûmun hapishaneden 
tahliye edilmesi ve kanundan istifade etmesi için bir 
takım merasim olduğu malûmuâlinizdir. Bu merasi
mi ifa etmişse kanundan istifade etmesi lâzımdır. Fa
kat biz bunun içyüzünün şöyle böyle olduğunu bitta
bi bilemeyiz ve daha uzun tetkikatta bulunamayız. 
Hâkimin ve müddeiumuminin, kanunun âmir oldu
ğundan fazla hak aramaya salâhiyeti yoktur. 

Telif ve tercüme meselesine gelince : Buna geçen 
seneden ziyade atfı ehemmiyet etti. Tahsisat geçen 
sene üç bin lira idi. Bu sene dokuz bine iblâğ etti. 

Bendenizce iki misil zammedilmesi yani üç binin do
kuz bine iblâğ edilmesi kâfidir ve bu para büyük bir 
şeydir. Binaenaleyh yalnız telif ve tercüme ile meş
gul olmayacağız. Aynı zamanda pek lâzım olan ka
nunlarımızı, düsturlarımızı yeniden tabettirmeye ça
lışacağız. 

Sonra adliye meslek mekteplerine temas ettiler. 
Bendeniz selefi muhteremimin bu husustaki muvaffa
kiyetinden dolayı kendisini burada tebrik etmeyi bir 
vazife bilirim. Feridun Fikri Bey biraderimiz bu mek
teplerin yetiştireceği müstantiklerin hiçbir ehemmiye
ti olmayacağından bahis buyurdular. Bendeniz bu fi
kirde değilim. Mevcut müstantiklerimizin ekserisi 
mektepten mezun değillerdir. Meslek mektebinden çı
kacak olan müstantik kısa bir tecrübe de görecek 
olursa herhalde bugünkü vaziyetteki müstantiklerden 
çok iyi yetişmiş olacaktır. Mektebi Hukuk yetiştirsin 
buyuruyorlarsa; Mektebi Hukuk, hâkimleri yetiştir
meye kâfi gelmemektedir. Onun için bu hususta Fe
ridun Fikri Bey biraderimizin noktai nazarına iştirak 
edemeyeceğim. Vakıa müstantikin vazifesi çok bü
yük ve çok mühimdir. Buradaki fikirlerne iştirak ede
rim. Fakat memleketin ihtiyacını ve bir de zarureti 
nazarı dikkate almak lâzımdır. Bu itibarla zannede
rim ki, kendileri de noktai nazarıma iştirak ederler. 

Hamdi Bey de bazı noktalara temas buyurdular. 
Bunların hepsi pratik ve mâkul şeylerdir. Bilhassa 
tebligat meselesine Vekâletiniz çok ehemmiyet ver
miştir ve şimdi içtima etmiş olan mütehassıslar ko
misyonu, mukarreratını ittihaz etmek üzeredir. Der
hal tatbikata geçeceğiz ve tebligat salim bir netice
ye vâsıl olmadıkça daavinin tesri edileceğine de kâ
nı. değilim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Tebligat, seri olmazsa 
tesrii muhakemat kanunundan netice çıkmaz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Bunları tetkik etmekteyiz. Yalnız Mahke-
mei Temyizden bahis buyurdular ve dediler ki : 60 
bin evrakı 8 ay zarfında ikmal etmiştir. Evet, Mah
kemei Temyizimiz şâyânı şükran bir faaliyet ibraz 
ederek bu altmış bin evrakı ikmal etmiştir. Mahaki-
mi istinafiyenin lağvı, tabiatıyle işleri mahkemei tem
yize yığmıştır. Bendeniz bunu tetkik etmekteyim. Her 
sene altmış bin evrakın mahkemei temyizin halihazır 
kadrosu ile ikmalini ilmî hukuk noktai nazarından 
muvafık bulmadık. Fakat şunu da arz edeyim ki, 
fevkalâde mesaileri ile hükümlerde muvaffak olmuş
tur. Fakat bu, mütemadi surette devam edip gide
mez. İnsandırlar, yorulabilirler ve yorgun bir hâkim, 
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hüküm veremez. Bunu nazarı dikkate alarak Mah-
kemei Temyizimiz hakkında bazı tadilât ihzar etmek
teyiz. Buna müteferri kanunu da yakında Heyeti 
Celilenize takdim edeceğiz. Hamdi Beye vereceğim 
cevap budur. 

R'EÎS —• Bazı sualler vardır. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Usul hakkın
da söyleyeceğim. Nizamnamei dahilide sualin söze 
takaddüm edeceğine dair bir kayıt yoktur. Binaen
aleyh müzakere kâfi görülmezse o zaman sırası veç
hile söz söylenecektir. Şimdiden sual sormaya hakla
rı yoktur. Bize takaddüm edemezler. Geçende Ali Su-
ruri Efendi Hazretleri de o suretle muamele yaptılar. 

REİS — Evet doğrudur. Sual söze takaddüm et
mez. Fakat şimdi kifayet takriri vardır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Hiç olmazsa 
'belki birtakım arkadaşlar tenevvür için söz söylerler. 

REİS — Sual soracaklardır. 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Amma bizim 

de söyleyeceklerimiz gayet mühimdir. Müzakereyi kâ
fi görmeyin devam edelim. 

REİS — Meclisin tenviri noktai nazarından ekse
riya bu gibi suallere müsaade ediyorum. Şimdi kifa
yet takririni reye koyuyorum. Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Adliye bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki 

müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Trabzon 
Hasan Hüsnü 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Kifayet takriri 
veren kim, hukukçulardan mı? 

Bir ses — Hasan Bey... 
ALİ ŞUURt BEY (Karesi) — Maşallah... 
REİS — Bir takrir daha var : 

Riyaseti Celileye 
Adliye.Vekâleti bütçesinin Heyeti Umumiyesi hak

kında müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif 
ederiz. 

Konya Konya 
Eyüp Sabri Mustafa Feyzi 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 
müzakere gayrı kâfidir. Sebebi zahirdir. Çünkü bir 
hukukçu arkadaşımız olan Ahmet Saki Bey kalkı
yorlar ve diyorlar ki, makamı vekâletten, vekil bey
den söylenmemiş sözlere dair sorulacak çok mühim 
ve müessir sualler vardır. Sonra Hasan Fehmi Bey 
'biraderimiz söz alıyor. Sonra bir iki arkadaş söz is
tiyor. Söz sırası gelmiş bir arkadaş çok mühim şey-
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lerden bahsedeceğini söylüyor ve bendeniz burada 
Adliye Vekili Beyden soruyorum. Memleket teşkilâ
tı içerisinde devlet hikmeti tesisiyesinin en mühim ga
yelerinden birini teşkil eden tevzii maadelet gayesi
nin memleketimizin ve halkımızın surat ve suhuletle 
ihtiyacatı hazıra ve son ihtiyacatı asriyeye muvafık 
bir şekli mahiyette icrasını teminen bütün adliyeci 
arkadaşların bu hukuka ait dert ve duygularını şerh 
ve beyan etmelerini arzu etmezler mi? Ederlerse Ve
kâlet de bu noktaya iştirak etmiş olur. Binaenaleyh 
bu sualime cevap verildikten sonra müzakerenin ade
mî kifayetine karar verilmesini Heyeti Âliyeden is
tirham ederim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Müzakere 
kâfidir. 

REİS —• Reyinize arz edeceğim. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Makamı 

Vekâletin kifayet ve ademî kifayet hakkındaki noktai 
nazarı taayyün etsin. 

REİS — Efendim; müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Efendim müsavat var
dır. Lâylkiyle anlaşılmak için bir kere de ayağa kalk
mak suretiyle reye koyacağım. Kifayeti kabul eden
ler lütfen ayağa kalksın... 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Vekil ki
fayet aleyhindedirler. Ayağa kalkmıyorlar. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bazı arkadaş
lar kraldan fazla kral taraftarıdırlar. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim 
Vekilin bir reyi vardın 

TAHSİN BEY (Aydın) — Adliye Vekili belki 
müstenkiftir. 

REİS — Müzakereyi kâfi görmeyenler lütfen aya
ğa kalksın... 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Daha 
fazla tenevvür etsin Paşa Hazretleri; 

REİS — Efendim; müzakere kâfi görülmedi. De
vam ediyoruz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Muhterem 
efendiler; bendeniz Adliye bütçesi münasebetiyle teş
kilâtı Adliye hakkında söz söylemek salâhiyetini ken
dimde görmüyorum. Yalnız bizde adalet nasıl tecelli 
ediyor. Buna mani olacak küyut ve eşkâl nedir? Bun
lar hakkında Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini cel-
"bedeceğim. Kitap ve nazariye arkasından değil, ha
yat ve hakikat noktai nazarından söyleyeceğim; 

Memleketin her trafında olduğu gibi bizde de eş
raf ve müteneffizan arasında; bu kelimeyi telâfuz et-
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mek her ne kadar halkçılığa münafi ise de şimdilik 
istimaline zaruret vardır. Çünkü yaşayan bir sınıfın 
âlemidir. 

ALÎ BEY (Rize) — Demek böyle bir sınıf mı 
vardır? 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Evet var
dır. Bunların arasında münakaşalar, ihtilâflar mev
cuttur. Bunların akrabasından, mensubininden ve 
eciri haslarından mürekkep bir teşkilâtı mahsusa var
dır. Bunlar nüfuz sayesinde yekdiğerine temini galebe 
veya ahzisar etmek fikriyle asıl ve esası olmayan bir 
takım mesaili tasni ve yekdiğerine istinat ederler. Her 
memlekette olduğu gibi birtakım yalancı şahitler te
dariki ile teyidi müddeiyata muvaffak olurlar. Müs-
tantik tahkikatı iptidaiyesi neticesnde cinayetle lü
zumu muhakemesine karar verir ve meseleyi mahke
meye sevkeder. Mahkeme de uzak mesafelerden şa
hit gösterilmek ve daha bin türlü esbabı teehhüre 
tevessül eylemek suretiyle sürüncemede bırakılır. Ne
ticede maznunlar beraat etse dahi aylarca işinden gü
cünden (Senelerce sesleri.) - hattâ senelerce - mah
rum ve bir daha iadei mecal edemeyecek kadar mağ
dur kalırlar. Dairei intihabiyem olan ve ahalisi ta
mamen Türk ve nimeti maariften minnisbe vayedar 
olan Ergani kasabasında ahiren böyle bir. facia ol
muştur. Oradaki müteneffizandan biri evinin duva
rını delmek suretiyle cürmü meşhut halinde bir sir
kat meselesi tertip etmiş ve 20 - 30 kişiye isnat etmiş
tir. Kaymakam derhal mahalli vakaya gelmiş, zabıt 
varakası tutmuş ve duvarda açılan rahne ile çıka
rıldığı iddi olunan sandığın mütenasip olmadığı ya
ni sandığın delikten daha büyük olduğunu yazmış ve 
adliyeye vermiştir. Bu isnat, bittabi mukabil isnatla
rı davet etmiş ve bugün tam dört meselei cinaiye, 
hiçbir asıl ve esasa müstenit olmaksızın, ortaya kon
muştur. Efendiler; iş o dereceye varmıştır ki yine bir 
cürüm tertip edilmek üzere silâh sesleri işitilirken 
ahaliden masum olan birtakım zavallılar kazanın 
kaymakamına gitmişler, biz buradayız, huzurunuzda
yız, siz de şahit olunuz, bir vaka isnat edilmiyor. İşte 
tiz huzurundayız, demişlerdir. Buna cevap olarak 
kaymakam da siz de şahit olun, ben de buradayım, 
demiştir. 

ALİ BEY (Rize) — İkisinin de birbirine emniyeti 
yokmuş demek? 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Bütün me
selenin mürettep ve müzevver olduğuna umum kani 
iken müstantik evrakı müddeiumumiye vermiş, müd
deiumumi her nedense - ki bu (nedense) nin tahkik 

mahiyeti hususunda Adliye Vekili Beyefendinin na
zarı dikkatini celbediyorum. - Bir tarafın meni mu
hakemesine diğer tarafın lüzumu muhakemesine ka
rar verilmesi iddiasıyle evrakı müstantikliğe iade et
miştir. Bunun üzerine müstantik umumunun cinayetle 
lüzumu muhakemesine karar vermiş ve tevkif mü
zekkeresi ıstar etmiştir. Bu meselede kaza müftüsü, 
sandık emini, jandarma efradı ve daha memleketin 
maruf ve mütehayyiz şahsiyetleri dahil olmak üzere 
elyevm sekseni mütecaviz kişi hali firardadır. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Ne zaman ve nerede efendim? Lütfen söy
ler misiniz?.. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Ergani'de efen
dim. Dairei intihabiyemde ve hâlâ vaziyet arz ettiğim 
gibi, böyledir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Hali firarda.. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Hâlâ hali 
firarda, böyledir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Firarileri Adliye takip etmez ya... 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim sözümü kesmeyiniz. Memleketin dert
lerini söylemeye mecburum. Maksadım Adliye Vekâ
letini tenkit fikri değil, yalnız memleketteki feci va
kıaları söylemektir. Ve bu dertlerin.çaresini aramak
tır. Bizde böyle olduğu gibi Divrik'te, Midyat'ta ve 
nüfuzun şiddetle cari olduğu her yerde bu miktar yüz
leri geçer ve oraya mensup olan mebus arkadaşlarımı 
işhat ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Dersim) — Pek doğrudur. 
KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Beyefendi

ler bu çıkmaz bir yoldur. Çıkmaz 'bir geridei hüs
randır. Eğer bu hal böyle devam ederse memleket
te adalet kalmayacaktır. Hissi emniyet zail olacak
tır. Hapishaneleri hakiki mücrimlerden ziyade masum
lar dolduracaktır. Nasıl ki doldurmuştur. Bunu söy
lemekle bir vazifei vicdaniye ifa ettiğime kaniim. 
Efendiler, çare; diyeceksiniz. Efendiler; Adliye Ve
kili Beyefendi ve Heyeti Celilenizde bulunan muhte
rem hukukşinaslarımız bunun çaresini bulsunlar. Ma
mafih bendeniz bunun acizane ve kâsırane bazı çare
sini arz edebilirim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Söz söy
lemek hakkı bahşedilmezse çaresi nasıl bulunur? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Beyefendi
ler; bu hususta iki sebep görüyorum. Başlıca birinci
si, müstantiklere pek mühim ve pek büyük salâhi-
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yetler verildiği halde bunlar sıfat ve mevkice ve ma
aşça gayet dûn bir mertebede kalmışlardır. Husu
siyle vilâyatı Şarkiyeye gönderilen müstantikler zabit 
kitabetinden terfi etmiş ekseriyetle acemi, ehliyetsiz 
zevattır. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Oraya bir senelik 
mektepten gönderelim. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Bu zatlar 
tecrübesizlikleri, kavanindeki zaafları dolayısıyle bir
çok masumların mağduriyetine badi olmaktadırlar. 
İkincisi müstantikler cürmün mahiyeti hakkında itti
hazı karar eyledikleri halde ö cürmün sıhhati sübutu 
olan delaili tetkik ve takdirde mezun değildir. Müs-
tantiklere bendeniz takdiri delail salâhiyeti verilsin 
diyecek kadar cüretkâr değilim. Fakat meselâ cinayet 
mesailinde müstantik lüzum görürse mensup oldu
ğu mahkemenin kararını almak şartiyle gayrı mev
kuf tahkikatı yapabilir ve yine meselâ kefalete rap-
ten tahliye edebilir gibi şekil bulunabilir. Herhalde 
memleketin hayatı umumiyesine taalluk eden bu me
sele hakkında muhterem hukukşinaslanmızın mütalâ-
atı vakifanelerini pek ziyade tehalükle dinlemek mec
buriyetindeyim. Beyefendiler; bir hakikat vardır. Bü
tün dünyada eşkâl ve mevzuat temini adalet için vaz 
olunur. Yoksa mücerret şekil yerini bulsun diye halk 
mağdur edilmez. İfadatımı bitirdikten sonra Adliye 
Vekili Beyefendiden bir şey daha sual edeceğim. Yoz
gat Valisi Abdülâziz Nami Beye bir arazi meselesin
den dolayı altı ay evvel Ergani mahkemesinden gön
derilen davetiye varakası elan mahalline iade olunma
mış, istihbaratıma nazaran bu, Vali beyin tesiri ile or
tadan kaldırılmıştır. Bunu Adliye Vekili Beyefendiye 
söylediğim zaman hakkiyle, lâyık olduğu ehemmiyet
le telâkki ve takip edeceklerini vaat buyurdular. Bi
naenaleyh neticesi hakkında bendenizi tenvir buyur
malarını ayrıca rica ederim. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Muhterem 
efendiler; Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun sarahati 
veçhile salâhiyeti icraya Meclisi Âlinize bdniyabe ifa 
ve istimal ile mükellef olan hükümetimiz Adliye büt-
çesni vüsati maliyemiz dairesinde tanzim ve huzuru 
âlilerine getirmiştir. Bu bütçeyi tetkik ettiğimizde 
kemali şükranla görürüz ki inkılabımızın, inkılâ
bı mesudumuzun temel taşını teşkil eden adli-
yemizıin mümkün olduğu kadar tekemmülüne 
doğru bir adım atılmıştır. Onu da kemali şükranla 
kaydediyorum. (625) bin küsur lira bu zammiyatı 
şükranla kaydederken gayrı müsmir değil, bilakis 
tevzii adalet yolunda pek müsmir bir sarfiyat oldu

ğunu da ilâve etmek lâzımdır. Yalnız burada hükü
metimizin ne dereceye kadar adliye ile alâkadar ol
duğunu ispat ettiğini kemali şükranla zikrederek bu 
zammiyatı Mahkemeli Temyiz rüesa ve azasına teş
mil eylemişken maatteessüf diyeceğim Maliye En
cümeni âliniz Hükümetin bu samahatı takdirkârisini 
isaf etmediğimden müteessirim. Malumuâliniz bu 
Mahkemei Temyiz ümmülmahakimdir. Memleketi
mizin en büyük hâkimlerinden mürekkeptir. Bu se
fer istinaf mahkemelerinin lağvı üzerine o -mahke
mei. âliyeye tahmil ettiğimiz vazaif, takati fersa bir 
hale gelmiştir. Binaenaleyh encümeni âlinizin bu 
noktada semahat göstermediğini acizane arz ederim. 
Bunu ilâve etmeyi doğrusu vicdanımca bir vazife ad
dediyorum. Mahkemea Temyizin şimdiki vaziyeti 
demin Vekil beyefendinin izah buyurdukları veçhiyle 
tahammül fersa bir vaziyettir. Senede... 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sekiz ayda; 
AHMET SAKÎ BEY (Devamla) — Evet tashih 

ederim. Sekiz ayda (60) bin iş çıkaran Heyeti Âliye 
emin olunuz efendiler iki sene sonra altı bin iş çıka-
ramıyacak derecede yorulacaktır. Çünkü takati be
şer fevkinde ibrazı mesai gayri tabiîdir. Binaen
aleyh Mahkemei Temyizin şu vaziyeti hazırası hak
kında bendeniz Adliye Vekili muhtereminden ne gi
bi tasavvurda bulunduklarını anlamak istiyorum ve 
bu bapta izahat vermelerini rica ediyorum. Acaba 
Mahkemei Temyiz şu vaziyeti hazırasiyle mi devam 
edecek? Yahut kendilerinin beyan buyurdukları ve 
tasavvuratın bir kısmını da izah buyurdukları veçhiy
le o mahkemei âliyeye daha bazı kısımlar ilâvesi mi 
tensip edilecek? Bu noktadan tenevvür etmek istiyo
rum. Bendeniz Mahkemei temyizin taaddüdü taraf
tarı değilim. Çünkü esas itibariyle vahdeti içtihat 
Adliyemizin en büyük esas ve umdesi olmak lâ
zım gelir, birkaç Mahkemei Temyiz yapalım ve bu 
suretle Mahkemei Temyize verilen işleri kolaylıkla ve 
süratle gördürelim dersek o zaman mesele fena bir 
çığır alacak ve fena bir yola düşecektir. Çünkü 
Mahkemei Temyizin taaddüdü hasebiyle elbette ve 
elbette usul ve tatbikatı kanuniye noktai nazarından 
ihtilâfı içtihat hâsıl olacaktır. Bu, büyük ve pek 
büyük bir hata olacaktır. 

ALÎ BEY (Rize) — O halde ne yapalım ve na
sıl olsun? 

AHMET SAKÎ BEY (Antalya) — Bendenizce 
acizane fikrim şudur: Mahkemei Temyizün şimdiki 
altı dairesine mütehassıslardan mürekkep şubeler 
ilâve etmek lâzımgeür. Adedi âzası bittabi bu şube-
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lerin ilâvesiyle tezayüt edeceğinden Mahkeme! Tem
yize tahmil edilen takat fersa mesai de bu suretle 
tahaffüf eder ve hukuku ibat süratle ve mükemme
liyetle fasıl ve rüiyet edilir. 

Bazı rüfekanın ve Adliye Vekili muhteremenin cina
yet mahkemesi hakkında beyan buyurdukları izahatı 
dinledim. Bendeniz zannediyorum ki, cinayet mah
kemelerinin beş azadan mürekkep olması esası bizde 
jüri usulünün başka bir şeklinin devamından ileri 
geliyor. Bendeniz de metin, pek müstait, faal üç 
hâkimden ibaret olarak mahkemei cinayetin teşek
kül edebileceği ve mükemmel bir surette ifayı vazife 
ve tevzii adalet edebileceği kanaatındayım. (Pekâlâ 
sesleri) Jüri meselesine gelince: 

. MUTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bütçeye 
hiç taallûku yoktur. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Müsaade bu
yurun. Onun neticei tabiiyesidir efendir. Jüri hak
kında şimdi sırası değildir söyleyemem. Bir de ma
lumu âlileri geçen sene kabul ettiğimiz kanun muci
bince bir mahkemei asliye müddei umumisi bir de 
mahkemei cinayet müddei umumisi teşkilâtı yaptık. 
Bendeniz zannediyorumki mahkemei asliye ve mah
kemei cinayet müddei umumilerinin vücudu filha
kika lâzımdır. Fakat bu ayrı ayrı iki müddei umu
minin bir mahalde ve bu suretle bulunmalarına pek 
de ihtiyacı ilmî yoktur, zannediyorum. Eğer Ad
liye Vekili Muhteremi bu bapta verecekleri izahatta 
bendenize mahkemei asliye ve cinayet müddeiumu
milerinin vazifelerinin bir müddeiumumilik makamı 
ile kabili icra olduğuna dair kanaat bahş izahat ve
rirlerse bendeniz şurasını ilâve edeceğim ki, bu iki 
makamı müddei umumilerinin tevhidi lâbüt ve lâzım
dır. Çünkü bu suretle zaten demin vekili muhteremi 
tarafından beyan buyurulduğu üzere bizde hü'kkâm 
'kıtlığı vardır. Mektebi Hukuk fazla, yetiştiremiyor 
az yetiştiriyor zaruretledir ki - kemali şükranla kay
dediyorum - meslek mektepleri tesis ettik bu meslek 
mekteplerinden göreceğimiz fevaidi azimeyi şüphe 
yok uzun uzadiye izaha lüzum görmüyorum. Pek 
yakın zamanlarda müstantikliklere tayin edilecek bu 
mezun efendileri göreceğiz. Emin olunuz gayri me
zun ve zabıt kitabetinden gelme bir müstantik, kava-
nini adliyemizin kendisine verdiği ve mükellef kıldığı 
vazaifi ifa edemiyordu. Bundan sonra bu mahzur 
kalkacaktır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Onlar 
on beş yirmi sene kâtiplik yapmış zevattır. Bir sene
lik mektepten hiç bir şey çıkmaz. 

ALİ BEY (Rize) — Kapatalım mektepleri. 
AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Eğer bu arz 

ettiğim şu müddei umumiliği tevhit meselesi karini 
kabul olursa emin olunuz birçok müddei umumi ar
kadaşları başka memuriyetlerle mükellef kılmak 
mümkün olacak ve bütçemizde pek büyük tasarruf 
icra edilmiş bulunacaktır. 

Adliye Vekili muhtereminden bazı ricalarım var
dır. Sulh hâkimleri, Mahkeme Temyiz Azayı Kira-
mının takat fersa vazifeleri derecesinde bunlarda meş
guldür. Yani o derece meşguldür ki, bir sulh hâkimi 
sabahleyin masası başına geçtiği ve icrayı kazaya ve 
tevzii adalete başladığı zaman önüne yığılmış dosya
lar adeta kendisini halka göstermeyecek kadar büyü
yor. Bir günde 40 - 50 davayı rüiyetle mükellef olan 
zavallı sulh hâkimi o ummanı meşgale arasında elbet
te ve elbette vücudunu yıpratır ve sulh hâkimi vazai-
fini ifa eylerken şüphe yok ki bütün ruhuyle ve kuv-
vei müffekkiresiyle ifayı vazifeye çalıştığı halde taap 
ve zaaf neticesi olarak pek az bir zaman sonra bitap 
kalır ve hasta olur ve tedaviye muhtaç kalır. Ben
deniz gerek Meclisi Âlinizden ve gerek Adliye Ve
kili Muhtereminden rica ve istirham ediyorum, bu 
sulh hâkimlerinin bu kadar tahammülsüz vazife ve 
mesailerini bir parça olsun tehvin edecek bir çare 
bulalım. O çarede şudur : Tabiî bütçe mesailidir, 
mümkün olduğu kadar diğer taraftan edeceğimiz ta
sarruftan bu sulh hâkimlerinin miktarını tezyit ede
lim, başka çare yoktur ve eğer tevzii adalet mükem
mel bir surette ifa edilmek matlupsa - elbette Cum
huriyetimizin, hükümetimizin ve Meclisi Âlinin mak
sat ve gayesi de budur - bu sulh hâkimlerinin adedi
nin tezyidinden başka çare yoktur. Sonra efenidler; 
ikinci bir ricam, sulh hâkimi tayin ediliyor, bazıla
rında kâtip tahsisatı vardır, fakat zannediyorum ki 
nahiyelere tayin edilen sulh hâkimlerinin maiyetine 
kâtip verilmemiştir. Şimdi tasavvur buyurunuz, za
vallı hâkim icrayı adalete memurdur, hem hükmünü 
verecek ve hem de o hükmünü yazacak ve bütün 
muamelâtı kalemiyesini kendi eliyle ikmal edecektir. 
Bu mümkün müdür? Vekili Muhteremden çok rica 
ederim. Bu hususa kemâli ehemmiyetle sarılsın ve 
nahiyelere gönderilen sulh hâkimlerinin maiyetine ta
sarruf edilecek mebaliğden münasip maaşla birer- kâ
tip göndersin. 

Efendim; Adliye Encümeninden de bir istirha
mım vardır. Gayet mühim ve hayati kanunlarımız 
Encümeni âlide derdesti müzakeredir. Hukuku aile, 
nafaka, hükkâm kanunları ve alelhusus geçen sene 
kabul ettiğiniz mahamat kanununun tadiline müteal-
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lik bazı kanun teklifleri vardır. Bunların biran evvel 
- bu içtima senesinde - yetiştirilmek üzere müzakere
sinin teşriini rica ile ma/uzatıma hitam veriyorum. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Encü
men her daim çalışıyor. 

RElS — Celseyi açıyorum efendim. Buyrun Şe
fik Bey; 

ŞEFİK BEY (Bayazıt) — Efendim bütçelerin en 
mühimmi Adliye bütçesidir. Çünkü, Adliye, beşeriye
tin, can, mal, namus, şeref ve haysiyetinin merciidir. 
Mahalli adlû dadidir. Adalet olmayan yerlerde bay
kuşlar öter, dedikleri aynı hakikattir. İşte bu sebebe 
müstenittir ki, bütün mileli mutemedine mahkemeleri
ne, hâkimlerine pek büyük ehemmiyet vermişlerdir. 
îyi hâkimler yetiştirmişler ve her fedakârlığı ihtiyar 
etmişlerdir. Refah ve rahatlarını temin etmişler, dol
gun maaşlar tahsis etmişlerdir. Hele mahkimin mer
cii nihaisi olan Mahkemei Temyizi her kudret ve 
kuvvetin fevkinde tutmuşlardır. Bir mahkemei tem
yiz reisine tahsis ettikleri maaşın Başvekil maaşından 
daha ziyade olduğunu bir risalede gördüm. Hâkimiye
ti Milliyenin bilâ kayt ve şart yegâne ve hakiki mü
messili olan Heyeti Celileniz, Meclisi Âlinizin, îcra 
Vekillerinizin bile mehakimin mukarreratını tağay-
yür ve tehiri infaza mani olmayacağı Teşkilâtı Esa
siye Kanunuyle tespit ve tasrih edilmiştir. Gayet ulvî 
ve mukaddes olan bu mesleğin terakkisi, tealisi için 
Heyeti Celileniz, maaşşükrân görüyorum ki: Deriği 
himmet ve muavenet buyurmuyor. 

Efendiler; yetiştirdiğimiz hâkimler içinde öyle 
şahsiyetler vardır ki : Namusunu, vicdanını binler
le liralara değişmez, namusuna lekenin tek noktasını 
kondurmamıştır. Maalesef itiraf edeyim ki: On sene 
süren harbi hail mekteplerimizi boşalttı, yetişecek hâ-

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Çalışmıyor 
demiyorum, teşriini istirham ediyorum. 

REİS — Söz isteyen daha üç zat vardır, vakit geç
miştir. Öğleden sonra bir buçukta içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 12,00 

kimlerimizi elden çıkardık. İşte bu müşkülâta istina
den Adliye Vekili Muhteremi İstanbul'da olduğu gibi 
Anadolu'da da bir hâkim mektebinin teşkiline lüzum 
gördü. Muvazenei Maliye Encümenince, talep ettiği 
tahsisat kabul olunmadı. 

İstinaf derecatının lağvından sonra tahammülfer-
sa işler içinde kalmış olan ve hakikaten şayanı şük
ran bir surette gece ve gündüz çalıçarak vazifelerini 
ifa eden Temyiz Heyeti Kiramına birer miktar zam 
teklifinde bulundu. Bu da malesef arz ederim ki: Mu
vazenei Maliye Encümeninde kabul olunmadı. Bun
lar hakkında nazarı dikkati âlinizi celbetmekle bera
ber kanunlarımız hakkında bir iki söz söylemekliğime 
müsaade buyurmanızı rica ederim. Bilirsiniz ki: Her 
nilletin kanunları memleketin mizacına şeraiti muhi-
tiyesine ve kabiliyeti icraiyesine göre tertip ve tedvin 
olunur. Biz de buna göre kanunlarımızı ıslâh etmek 
mecburiyetindeyiz. Mahakimi nizamiyenin teşkilinden 
bugüne kadar halkın en ziyade sebebi şikâyeti olan 
mesele, işlerin mahkemelerde sürüncemede kalması 
gibi, mevkufların bilâ hüküm tulu müddet tahtı tev
kifte kaldıklarıdır. Bunu tetkik ettiğimizde görürüz 
ki bunun sebeplerinden birisi Adliyenin mukarreratı; 
yani celp, ihzar, tevkif emirleri vesaire gibi evamir, 
bu evamirin imfazına memur olan kuvayı zabıta ta
rafından vakit ve zamaniyle ifa edilmiyor. 

İkinci kısım; usulü muhakematımızda da bazı nok
sanlar vardır. Bu da teehhüre sebebiyet veriyor. Üçün
cüsü; kuvayı adliyemizde de bazı noksanlarımız var-

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 1,50 

REİS : Ali Surun Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Avni Bey (Bozok) 
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dır. Yani memurini adliyemizde, kanunu tatbikle mü
kellef olan hükkâmımızda da noksan vardır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Nazariyatımız
da dahi. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Müstantiklar, tahkikat 
hâkimi olan müstantiklar. Malumu âlinizdir ki: Tak
diri ahvali vukuatta muhtardır. Kanun hakkı hiyar 
vermiştir. Herhangi bir fiilden maznun - velev cinayet 
olsun - müstantik huzuruna getirilen şahsın hakkında 
hatta tevkif emri vermeğe mecburiyeti yoktur. Tev
kif edilenleri de tevkif at esnasında kefaletle sebilini 
tahliye etmek veyahut tevkif emrini istirdat etmek hu
susunda salâhiyeti kanuniyesi mevcuttur. Devri sakıt 
nazırlarından birisi bu salâhiyeti kanuniyeye karşı ta-
mimen bir tebliğde bulunmuş. Demiş ki: Müstantiklar 
cinayet efalinde kefaletle tahliyei sebil kararını ver
mesinler. Malumu âlinizdir ki devri istibdatta da ka
nun emir ve keyiften ibarettir. Bir Adliye Nazırının 
emrini telâkki eden herhangi müddei umumi ve mah
keme başka türlü yapamazdı. Kanun orada bağırsın 
dursun, ehemmiyeti yoktur. Binaenaleyh o günden bu
güne kadar bu iş, bu mesele müstantiklar ve müddei 
umumiler nazarında o kadar takarrür etmiştir ki, ka
nunun fevkinde bir küveti haiz olmuştur. Tevkif mü
zekkeresinin istirdadı meselesi; müstantik tevkif ettiği 
bir maznunu tahkikat esnasında cürmün mahiyetini ve 
delailin çürüklüğünü görünce tevkif emrini istirdat 
eder. Binaenaleyh bü gibi delaili kanuniye mevcut 
iken bir maznunu masumun tulu müddet tevkifhane
lerde kalmasına sebep kalmaz. Bir müstantik vazife
sini şu şekli kanunide ifa ettikten sonra şikâyete de 
artık mahal kalmaz. 

Adliye Vekili Muhtereminden şunu rica ederim 
ki: Müddei umumilere cinayette de tahliyei sebilin 
kanunen musarrah ve muayyen olduğundan bahs ile 
tebligatta bulunsun. Müstantikiara ifham edilsin. 
Tevkif emrinin istirdadı birçok yerlerde hiç anlaşılma
mıştır. Bazı yerlerde yapılıyorsa da buna dair izahat 
versin ve tenvir etsin. Bunu arz etmekle beraber müs-
tantikların kefaletle tahliyei sebil hakkı kanunen mev
cuttur. Mahkemelerde cünha fiilinden bir mevkufun 
tahliyei sebili için yine kanun sarihtir. Böyle olunca 
bir cinayet maznunun her ne şekilde olursa olsun mu
hakemesi uzamasından dolayı delailinin mahiyeti itiba
riyle bir mahzur görülmediği takdirde, cinayette de ke 
faletle tahliyei sebil salâhiyeti verilmesini pek müna
sip görüyorum. Binaenaleyh vekili muhterem maat-
teşekkür bu kürsüden arz ederim ki; ulemayi hukuk 
ve Mahkemei Temyiz rüesasım celbederek adliyemi
zin ıslâhat ve her türlü terakki ve tealisi meselesini 

tezekkür etsinler bunun da ö Meclisi Âlide tezekkür 
edilerek esbabı mucibesi ile bir kanun lâyihasının ve
yahut maddesinin teklifi muvafıktır. 

İkinci bir noktaya daha temas edeceğim; bu da 
mahkemelerde beraet kararlarıdır. Bunu Osman Ni
yazi Bey biraderimiz izah buyurdular. İzahatlarına iş
tirak etmekle beraber bir nokta hakkında noktai na
zarımı arz edeceğim. 

Efendiler; bir cani; efkâri umumiyede tamamiyle 
o filin faili olduğu muhakkak ve delaili subutiyesi 
mevcut olduğu halde - hâkimlerde beşer olduğu için, 
efkârı beşer ta'bayii beşer muhteliftir. - Bazan iki hâ
kim o caninin beraetine karar veriyor. Bu karar efkâ
rı umumiyeyyi rencide etmekle beraber diğer hâkim 
arkadaşlarını da müteheyyiç ediyor. Müddei' umumi 
köpürüyor, Adliye Vekili haberdar ediliyor. Bu be
raet kararı müddei umumilik tarafından temyiz edili
yor ve Adliye Vekili tarafından da bir emri tahriri ile 
Mahkemei Temyize arz ediliyor. Mahkemei Temyiz 
neticei tetkikatta verilen kararın o kadar muhalifi 
muadelet ve o kadar sarih bir haksızlık olduğunu gö
rüyor ki derhal nakz ediyor. Fakat bu nakıztan ne 
faide çıkıyor?... Hiç. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Nef'an lilka-
nun; 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Nef'an lilkanun... Hiç... 
Fakat bu canileri teşci ve teşvik etmekle beraber o 
caniyi de sellemeüsselâm gezdirmek ve mağdurların 
göz yaşlarını akıttırmak, mahkemelere olan emniyeti 
selbetmektedir. Bu şeraiti kanuniye mevcut olduktan 
ve Mahkemei Temyizde bu haksız kararı görüp nakz 
ettikten sonra artık nef'an lilkanun tabirini kullanmak 
sski bir nazariyedir. Yani zaman ve hale katiyyen 
muvafık değildir. Mahkemei Temyize iki salâhiyet 
verilmeli. Evet bazı 'beraet kararları olur ki, nakzini 
istilzam eder. Fakat o kadar bedahete karşı değildir. 
Belki beraet edenin mahkûmiyeti meşkûkturda bazı 
usulden filân na'kzi icap ediyordur. Arz ettiğim şekil
de vazıh ve aşikâr bir haksızlık olmuşsa ve onu da 
âli mahkeme olan Mahkemei Temyiz gördüğü halde 
adiyen nakz salâhiyetini haiz bulunmalıdır. Gerek 
nef'an lilkanun olsun ve gerek adiyen nakz olsun bu 
iki şekil, Mahkemei Temyizin vazaifi cümlesine da
hil olmalıdır. Sonra Ahmet Saki Beyefendi kardeşimiz 
sulh hâkimlerinden bahsettiler hakikaten sulh hâkim
lerinin tezyidi miktarı ve maaşlarının artırılması pek 
muvafıktır. Bendeniz de kendilerine iştirak ediyorum. 
Ve bu maruzatımın nazarı dikkate alınmasını Adliye 
Vekili muhteremi beyefendiden rica ediyorum. 
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KÂZIM VEHBt BEY (Ergani) — Kellim kellim 
layenfa;... 

REİS — Ahmet Süreyya Bey Karesi buyurun. 
(Burada yok sesleri.) O halde Süleyman Sırrı Efendi 
Trabzon buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI EFENDÎ (Trabzon) — 
Efendim; bendeniz adliyenin hututu umumiyesinden 
bahsedecek değilim. Hükâmın kudsiyeti, haiz olduk
ları mevkilerin şeref ve kudsiyeti ile mütenasiptir. 
Hükkâmın, emval, arazi ve hukuka müteallik olan va
zifeleri; eşrefi mahlükat olan insanlara ait olduğu için, 
vazifeleri de o mevzuun kudsiyeti itibariyle kendileri
ne intikal etmiştir. Onun için müttekâyı saltanat olan 
insanlara halifetullah denir mi, denmez mi? Medrese
de okuyan ulemayi islâm dediler ki; padişahlara ka-
tiyyen denmez. Fakat hükkâma bilittifak halifetullah 
ıtlak olunur. 

Osman Niyazi Bey biraderimizin delili serisiyle be
yan ettiği ve bir saat adalet yetmiş sene ibâdetten ef-
daldır. Dediği şeyin felsefesini de abdi aciz arz edi
yorum. Çünkü şu ıtlaka göre hükkâm Allahın halifele
ridir. Tevzii adalet onlar içindir. Bendeniz bu bapta 
ziyade söz söylemeyeceğim. Zira rüfekayı kiram tara
fından söylenmiştir. 

Adliye Vekili Muhteremi Beyefendi ve rüfeka ta
rafından adliyede istikrar, teşkilâtta sebat lüzumu ta
rafeynce irat olunan müdafat arasında müttefikuna-
leyh olduğu anlaşılmıştır. Demek ki kanun bir mef
humdur ki efrat üzerine seyyanen tatbik olunur. Se
batın manası orada tecelli eder. istikrar oradadır. Ah-
mede başka türlü, Mehmede başka türlü, Veliye baş
ka türlü olursa istikrar manası orada bulunamaz. 
Onun için, işte bizi seven ve sevmeyen garbiyyun 
felsefesi misâl olaraktan mükemmel bir ceza kanunu 
ile bugün idamına karar verilip yarın asılacak bir 
adam, Osmanlı Devletinde kanun olmadığı bir zaman
da yaşayan paşalardan daha hürdür demişti. 

Kanunun tekâmülü de arz ettiğim gibi efrada sey
yanen tatbikte tecelli edecektir. Şu kısa maruzatıma 
bir misâl arz edeceğim. Meselâ : Eskişehir hapishane
sine tayın ita eden bir efendi, bir müteahit, 1337 se
nesinde o tayın bedelini veriyor, bir mahsubu umumi 
kanunu çıkıyor. Diyor ki, sen bu tayın bedelinin mah
subu umumi kanununa tevfikan üçte birini düşersen 
vereceğiz. Bu ihtilâf üzerine mahkemeye müracaatla 
hüküm istihsal edilmiştir. Hüküm üzerine gelir, Di
vanı Muhasebata müracaat eder. Tezkereyi aynen 
okuyacağım. Divanı Muhasebat bunda diyor ki: (Va
kıa bir senei maliyenin martından şubatı gayesine ka-
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I dar ifa edilen umur ve hidemattan ve iktisap olunan 
I hukuktan mütevellit düyunun o sene bütçesinden 

mahsubu kavaidi esasiye iktizasındansa da hizmetin 
vukuunda ve bedelinin tayin miktarında hadis olan 
ihtilâf at hükmen halledildiği takdirde hükümet işbu 
hüküm ile mülzem ve miktarı deyn o vakit tayin 
olunacağına binaen hükmün kesbu katiyet ettiği se
ne bütçesinden mahsup edilmesi müteammel ve mev-
zuubahs diye hükmen mütehakkak düyun kabilinden 
olduğundan... îlah.) Diyerek sen bunu tamam vere
ceksin demiştir. Bu şayanı tebriktir. Divanı Muha
sebat, Meclisi Âlinizin umuru maliye murakıbı ol
mak dolayısıyle kanuni bir fikir dermeyan ve ahkâ
mı kanuniyeye muvafık bir karar vermiştir. 

Bundan bir sene evvel dairei intihabiyem ahali
sinden Çulha Zade Hacı Kadir Efendi muhacir ol
duğu bir zamanda, edilen zülüm ve itisafla fındıkları 
ve diğer emteai ticariyesinin % 25'i o vakit alel 
usul alınmış ve kendisi hicret ettikten sonra da Sam
sun'daki fındıklarının bakiyesi ordu kumandanı ta
rafından gasbedilmiş. Tamam, aradaki meşağili ma-
lume bertaraf olduktan sonra sulhun takarrürü üze
rine Meclisi Âlinize müracaat etmiş ve Meclisi Âli
deki ulemayı hukuk demişler ki; bu adam böyle bir 
şey söylüyor. Fakat ashabı mesatihin böyle zatı umur
larım ve bu mağdur adamın böyle davasını burada 
dinlemek gayet muhataralı ve gayet yanlış bir yoldur. 
Bunu dinlediğimizde mağduriyeti anlaşılıp kabul edi
lirse badema hiçbir kimse müntehayi mahakim olan 
Mahkemei Temyizin kararı ile ve alacağı bir hüküm
le hakkına kolay kolay razı olamaz. Meclisi Âlinin 
bu babtaki kararı en mukaddes ve en güzel ve en sa
lim bir yoldur. 

Bir adam mağdur olabilir emvali mahv olur, 
fakat umumi iras edilecek bir ziyandan dolayı böy
le bir yol açmak umum için büyük bir muhataradır. 
Bu vazıh beyanat ve ifadat üzerine ait olduğu mahke
meden hüküm istihsal etsin denmiş ve bu adam mah
kemelere müracaat etmiş. Ve bidayeten, istinaf en, 
temyizen ve tashihen ilâmım istihsal etmiş. Bu sefer
de icraya müracaat ediyor. Maliye Vekâleti Celilesi 
tarafından deniyor ki: Gerçi sizin bu hakkınız tashi
hi kararla da tahakkuk etmişsede bunun da mahsu
bu umumi kanunununa tevfikan verilmesi lâzım ge
lir. Veyahut bu olmazsa bunun için size verecek pa
ranın bütçede karşılığı yoktur, yeniden tahsisat alıp 
öyle vereceğiz. Bu ikinci şık makul ve doğrudur. 
Yalnız mahsubu umumi kanununa tevfikan vereceğiz 
demek, şimdi dediğim gibi, Aliye bir çeşit Veliye bir 
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çeşit olursa bunda istikrarı adli, siyaseti adli ve siya
seti mali görmüyorum. İstikrar burada bulunamaz, 
bu, Encümenden Encümene tefsire gidiyor. Bu ya 
kanunun tefsiridir ya ilamın tefsiridir. Eğer kanunun 
tefsiri ise Heyeti Celilenize aittir, ilâmın tefsiri ise ta
biidir ki mahkemei aidesine aittir. Tahakkuk, sabit 
ve mütehakkak ilâma müstenit manasını tazammun 
eder. Sabit olsaydı ne ise ne.. Halbuki örfü kazada sa
bit, mütehakkaktan daha kuvvetli olduğunu ulemayi 
hukuk pekâlâ bilirler. Bir şey usulen nisabı serisiyle 
beraber sabit olduğu zaman o sabittir. Ve o sabit ki 
ihbar ile taayyün eder, zahir olur. O mütehakkaktır. 
Âlâsâirül kiyas bu ne sabit düyundandır, ne de müte
hakkak düyundandır. Bu onların hiç birisine şamil . 
değildir. Onun için hükkâmın terfileri terfihleri nasıl 
ki Adliye Vekâletinin hukuk ve vazaifindendir. Me-
hakimden sadır olan hadisatda yine o vekâleti alâka
dar eder, Çünkü kendisi mevlûtlarıdır. Kendi nevza-
dına yani evlâdına bir taraftan bilerek bilmeyerek va
ki olacak tecavüzü menetmek vazifesi o vekâletin ba
bası, validi mevkiinde olan zata teveccüh eder. Hacı 
Bedir Ağa parasını ister alsın ister almasın. Maksat 
orada değil, bir kaziyei muhkeme haline gelmiş böyle 
bir ilâma rağmen Maliye Vekâleti bir hukuk müşavi
rinin yanlış bir mutalaasiyle biz veremeyiz, veremi-
yeceğiz diyebilir ve bu orada bir müddeiumumi- sayı
lır. Nef'an lilhazine biz bunu müdafaa edeceğiz. Az 
vermekle beraber işin içinden çıkmak Maliye Vekâ
letinin vazifesidir. Fakat mahkemelerden sadır olan 
•ilâmların tenfizi ahkâmı da Adliye Vekâletine teret
tüp eden bir vazifedir Hâkimlerin kudsiyeti, deruh
te ettikleri vazife dolayısiyledir. Yoksa hâkimlerin 
kudsiyeti bizatihi değildir. Arz ettiğim gibi, o kud-
siyet müvekkel oldukları vazifelerinden muktebestir. 
Binaenaleyh vazifelerini yapıpta ıstar ettikleri mukar-
retata hürmet etmemek caiz değildir. Ancak burada 
sebat ve istikrar yani ahkâmı kanuniyenin bütün te-
ba üzerine seyyanen tatbiki ve bir de mahkemelerden 
sadır olan ahkâmın bilerek bilmeyerek vuku bulacak 
itarazlara karşı muhafazası zannedersem Adliye Ve
kili muhteremine terettüp eden bir vazifedir. Onun için 
asıl mevzudan şey ediyorum. Bendeniz yalnız hük
mün müsavat üzere sudurunu ve herkesin nimeti 
adaletten mütenaim olmaları esbabının istikmalini 
Adliye Vekili muhtereminden rica ediyorum ve bu 
meselenin de ayrıca hallini rica ediyorum. 

Bir şey daha ilâve edeyim: Bazı şark ve garp ule
masının nazariyatı arasında bazı cümlelere tesadüf 
ediyoruz ki, bu, heyeti muhteremenin hepsinin ma

lumudur. Diyorlar ki, tarihin her devrinde olduğu gi
bi bugün de bir memleketin istilzam eylediği hürmet, 
şöhreti askeriye ve adliyesine tabidir. Bendeniz şöh
reti askeriyenin de kanunun tamamiyle hâkimiyetine 
tabi olduğuna kaniim, maruzatım bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ben
denizin kısa bir sualim var. Muhterem Vekil Beye
fendiden cevap bekleyeceğim. Biz görüyoruz ki bü
tün memurlarımız gibi hâkimlerimiz de muayyen 
menatıkta İstanbul ve o ayarda bulunan memleket
lerimizde ifayi vazife etmek için büyük bir tehalük 
göstermektedir. Evsaf ve şeraiti matlubeyi haiz hük-
kâmımızdan çoğunu daha ziyade tenvire, daha ziya
de tevzii adalete muhtaç olan uzak yerlere, vilâyatı 
şarkiyeye gönderdiğimizi ve birçok mahakimin yo
luyla teşekkül etmediğini istihbar ediyoruz. Böy1// 
daha uzak, daha tenvire ve daha adalete muhtaç bu 
lunan menatıka ehliyet ve evsafı adliyeyi haiz hükka 
mı Oralara gönderebilmek için Adliye Vekâleti ne gi
bi tedabir ittihaz etmiştir, o boşluğu ne suretle doldur
mak istiyorlar ve o memurların muayyen menatıka 
tehacumuna karşı ne gibi tedbir ittihaz etmiştir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ben-
deniz de sual soracağım Vekil Beyden. Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatasının son fıkrasında muci
bi esefmi diyeyim, mucibi hayret mi diyeyim bir iba
re vardır: «Mektebi Hukukun vaziyeti hazırası itiba
riyle mevcudu ile ademi mevcudu arasında hiçbir 
fark görülmemektedir..» 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Yanlış tab edil
miştir, öyle değildir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — «Bu 
hakayıkı nazarı dikkate alan vekâletin, tahsilini ikmal
den sonra bir müddeti muayyene zarfında hâkimlikte 
istihdama mecbur tutulmaları şartiyle bir hâkim mes
lek mektebi tesisi lüzumuna dair teklifini..» Kabul 
ettik diyor. 

HASAN BEY (Trabzon) — Mektebin vücuduyle 
ademi vücudu müsavidir. 

MUSTAFA FEYZİ Efendi (Devamla) — Asıl 
soracağım nokta şudur ki: Mektebi hukukun vaziyeti 
hazırasmı şu şekilde telâkki eden Encümen mi dir? 
Yoksa Adliye Vekâletinin şu kadroyu kabul ettirmek 
için esbabı mucibesi midir? Bunu Adliye Vekili muh
tereminden soruyorum. 

ENCÜMEN NAMINA OSMAN NURİ BEY 
(Bursa) — Müsaade buyurur musunuz Reis Bey, En
cümen namına söz istiyorum. Hoca Efendi Hazretle
rinin nazarı dikkatlarını celp eden kayıt matbaa seh
vidir. Tabı da yanlışlık olmuştur. 
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HASAN BEY (Trabzon) — Şimdi iş doğruldu. 
OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Encümenin 

noktai nazarını müsaade ederseniz arz edeyim. Adli
ye Vekâleti hâkimlerin fıkdanından bahisle Encümen
den bazı mutalebatta bulunmuştur. Bunun eşkali muh-
telifesi vardır. Bir kısmını da yeni bazı esaslar üzerine 
hâkimleri mutlaka istihdam mecburiyeti altında bu
lundurmak şartiyle yeni bir müessese ihdasına lü
zum göstermiştir. Encümen tetkikatını yapmış, fil-
hakikat bugün mektebi hukuk mevcuttur. Fakat bu 
mektepten çıkan efendilerin bir kere adedi müntesi-
bi azdır. Sonra malumu âliniz; mektebi hukukta ik
mali tahsil edenler serbest bir vaziyette bulunuyor
lar. Mektepten çıktıktan sonra dilerlerse sınıfı hâ
kimiyete intisap ederler, dilerlerse serbest mesaide 
bulunurlar. Böyle serbest mesaide bulunan herhangi 
bir hukuk mezununa «Mutlaka hâkim olacaksın» 
demenin imkânı yoktur. İşte bu mahzuru nazarı dik
kate alan vekâlet arz ettiğim gibi iskânı, iaşesi vekâ
lete ait olmak şartiyle, fakat bunun mukabilinde şu 
kadar sene zarfında, muayyen bir müddet zarfında 
vekâletin emrine tabi olmak üzere bir leyli hukuk şu
besi ayırmıştır. Bunu kimden talep etmiştir? Arz et
tiğim kayıt, yani vücudu ile ademi vücudu arasındaki 
farksızlıktan maksat budur ki bugün mektepden az 
çıkıyor, çıkanlarda asrî olmasını istediğimiz adliye
nin tekemmülüne faide veremiyor. Bunu arz etmek 
itibariyle kaydedilmiştir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Teşek
kür ederim efendim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ve
kil Beyden bir sual soracağım: Bugün hâkimiyeti mil
liye gazetesinde okuduğuma göre yeni teşekkül eden 
kongre mehakimi istinafiyenin iadesine karar vermiş 
ise de henüz elde kâfi hâkim bulunmadığından dola
yı tehir edilmiş deniliyor, bunun aslı var mıdır? Teş
kilâtı böyle her sene tebdil edecek miyiz, her sene yüz 
bin türlü kalıba ifrağ edecek miyiz? Kendilerinden 
sual ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Muhterem efendiler; sorulan suallere cevap 
vermezden evvel muhterem rüfekamdan bazılarının 
Adliye Vekâletinizi alâkadar eden meseleler etrafın
daki tenkidatına cevap vermek isterim. Aşağı yukarı 
bu muhtelif tenkidatı iki, üç esas çerçevesi dahiline al
mak ve bu suretle cevapları suhuletle vermek pek 
mümkündür. 

İlişilen noktalar: Adliye Vekâletinin teşkilâtına, 
kanunlarına, muamelatına ve hükkâm ile memurini 

adliyesine temas etmektedir. Ve bu meyanda Ergani 
Mebusu Muhteremi Kâzim Vehbi Bey iki noktaya 
iliştiler. Muamelata taallûk eden birinci nokta müs-
tantik kararnamesi idi. Ergani de bir taraf lüzumu 
muhakeme istemiş, diğer taraf meni muhakeme iste
miş, .buna rağmen tevkif müzakkeresi kesilmiş ve bu 
tevkif müzakkeresinin ıstarından dolayı dağlara fi
rar edilmiş. Heyeti Muhteremenize pek malumdur 
ki müstantikın hem meni muhakeme kararı vermek 
hakkı vardır, hem de lüzumu muhakeme. Müddei 
umuminin de yine aynı kanun mucibince bunların ak
sini istemek hakkıdır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Meselenin mu
sanna olduğuna adliye memurları kanidirler. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De 
vamla) — Oraya geliyorum efendim. Bu kararlar bir 
takım tezvirat' üzerine verilmiştir. Efendiler; bu gibi 
kararların musanna ve müzevver olduğu hakkında za
rar gören kimse ikamei dava edecek olursa tezvirat 
yapmış olan adam ceza görür. Müstantik, huzuruna 
getirilen meseleyi tetkik eder. Kanuna muvafık gör
düğü takdirde tevkif müzakkeresini ıstar eder ve hiç 
kimse onu mennedemez. Müstantik idarî ve siyasî 
düşünemez ve düşünmemelidir, düşünürse çok tehli
keli bir vaziyete gireriz, Müstantikın vicdanı önünde
ki kanundur, milletin iradesidir. Bunun haricine çıka
maz. Ergani'de böyle bu hadisenin olması yani müs
tantikın tevkif müzakkeresinin dinlenilmiyerek dağ
lara çıkılması, bizim esasatı kanuniyemizin veya
hut herhangi düveli mütemeddinede tatbik edilen bir 
esasın tebdil ve tahvil edilmesini hiçbir zaman is
tilzam etmez. Kanun hilâfına hareket edenler, kanu
na riayet etmeyenler, dağlara kaçanlar denizlere de 
kaçabilirler. Fakat yine kanun tebeddül etmez. Eğer 
bunun musanna olduğunu iddia ediyorlarsa mah
keme kapıları açıktır. Tezvirat ve tasniatı yapanlar 
hakkında ikamei dava ederler ve kanunu cezanın 
muayyen maddeleri mucibince cezalarını görürler. Bi
naenaleyh' tekrar ediyorum. Ergani ve Ergani gibi 
memleketimizin bir iki vilâyetinin muhtacı olduğu 
idarî ve siyasî tedabiri nazarı dikkate alarak esasatı 
hukukiyeyi ve memaliki mütemeddinenin esasatı hu-
kukiyesinden mülhem olan kanunlarımızı tebdil 
edemeyiz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Öyle bir şey 
yoktur. Biz müstantiklerin vazifesinin ehemmiyeti nis-
betinde ehemmiyet verilmesini istiyoruz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY 
(Devamla) — Müstantik hakkında şikâyet edilmek lâ* 
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zımdır. Biz müfettiş göndeririz. Teftişat yaptırırız ve 
neticeyi çıkararız. Vaki ise müstantiki Adliye Vekili 
değil, elde mevcut kanunlar tahtı muhakemeye alır 
ve hükmünü verir. Başka surette hareket edemem. 
Adliye Vekili idarî ve siyasî harekete salâhiyettar de
ğildir. Ve böyle olması lâzımdır. Aksi, Adliyede 
anarşiyi istilzam eder (doğru sesleri). 

ikincisi Bozoktan bahsettiler. Bir dava hakkında 
tebligat yapılmamış, bundan yedi ay evvel, Eylül zar
fında nasılsa orada bir tarafta muamele kısılmış 
kalmış. Bunu bendenize Ergani Mebusu muhteremi 
bir buçuk ay evvel bahsetti. Nazarı dikkatimi celbet-
ti. Bilhassa bu haberi verdiklerinden dolayı teşekkür 
ettim ve derhal tahkikata başladım. Gördüm ki; orta
da şu muamele vardır. Alâkadar olan memuru der
hal azlettik. Azledemeyeceğimiz daha büyük bir me
mur vardı ki, bir takım muameleye tabidir. Kendisi 
mahkeme reisi idi. Onun da evrakını Encümene ver
dim, Encümen kararını verecek ve ona göre muame
le yapılacaktır. Adliye Vekili bir hâkimi, mevkii mah
susu olan zevatı, idarî bir surette tebdil, tahvil ve 
tecziye etmek salâhiyetini hiçbir zaman haiz değildir. 
Esasen bu meselede mebusu muhteremin alâkadar ol
duğu kendi meselesi idi. Bu bilhassa nazarı dikkatimi 
celbetti. Bir mebusun işi bu kadar teehhür ederse baş
kalarının ki ne olabilirdi. Bundan çok müteessir ol
dum. Bunu dikkatle takip ettim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Mebusların kendi da
valarında efradı ahaliden fazla imtiyazları yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müddei 
aleyh kimdi acaba? 

ADLÎYE VEKÎLÎ MAHMUT ESAT BEY 
(izmir) — Bilmiyorum hatırımda değil efendim. Bize 
lâzım olan mesele muamelenin^ tarzı cereyanıdır. Bi
naenaleyh muamele devam etmektedir. Ergani Mebu
su Beye vereceğim cevap bundan ibarettir. 

Saki Beyefendi teşkilâtımıza iliştiler ve bu meyan-
da Mahkemei Temyizle mehakimi cinaiyeye de te
mas ettiler. 

Mahkemei Temyizin taaddüdü taraftarı olmadığı
nı söyledi. Esasen efendiler böyle bir şey mevzuuba-
his değildir. Böyle bir şey düşünülmemiştir ve esasen 
Mahkemei Temyizin taaddüdü, asrî adliye prensiple
rine sığar bir fikir değildir. Esasen hiçbir yerde yok
tur. Şurada burada olsa dahi esasata muhaliftir. Çün
kü hukukta, hükümde gaye vahdettir. Mahkemei 
Temyiz taaddüt edince kararlar da vahdet kalmaz, 
anarşiye doğru gidilir ki; bu pek tehlikeli bir şeydir. 
Ancak bir kanun hazırlamaktayız. Bu bütçe ile alâ

kadar değildir. Geçen sene mahakimi istinafiyenin 
lağvından dolayı işler çok teraküm etmiştir. Mah
kemei Temyiz de halihazır kadrosuyla bu işlere kifa
yet edememektedir. Bu kadronun tevsiini düşünmek
teyiz. Bu kadar. 

Cinayet mahkemelerine gelince: Üçe tenzil etme
yi düşünmekteyiz. Onu biraz evvelki beyanatımda da 
arz etmiştim. Mesele kemiyette değil, keyfiyettedir. 
Ve bunların beş olmasının sebebi; Saki Beyefendinin 
tahmin ettikleri veçhiyle bizde jüri teşkilâtının yapıl
mamış olmasından değildir. Hayır. Bir kaç muhtelif 
sebebi vardır. Evvelce cünha davaları istinafen gö
rüldü. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Malûm. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Jüri yerine bizde Heyeti İthamiyeler yapıl
mıştı. Jüri meselesi o idi. Binaenaleyh cinayet mahke
mesi adedinin üçte tenzili jüri ile alâkadar değildir. 
Keyfiyet ve kemiyet meseleleridir ve oradan tasarruf 
edeceğimiz hükkâmı - ki pek azdır - Diğer mahaller
deki teşkilâta sevkedeceğiz. Jürinin katiyyen iadesi 
taraftan olmadığımı da bu vesile ile heyeti muhtere-
meye arz etmek isterim. 

Efendiler; hukuk ve hâkimlik bir ilim ve sanatsa -
yüksek bir ilim ve sanatsa - o ilme ve o sanata aşina 
olmıyanların o hususta reyleri dinlenmemek lâzım 
gelir. (Tabiî sesleri) Yok, hukuk ve hâkimlik* bir ilim 
ve sanat değilse o vakit jüriyi teşkil etmekte hiçbir 
mahzur yoktur. Denebilir ki Avrupa'da vardır. 
Efendiler; Avrupa'daki jüri teşkilâtı ilmin ve sanatın 
neticesi değildir. İhtilâllerin neticesidir. Halk ihtilâl
leri neticesinde yapılmış bir nevi teşkilâttır ki; mehaz
larını ta İngiltere'den alıp ve bugün erbabı hukuk ara
sında mucibi münakaşa olmaktadır. Jüri aleyhtarla
rı da günden güne çoğalmaktadır. 

Sonra, kanunlarımıza temas buyurdular, efendi
ler; Adliyemizin muhtaç olduğu yeni kanunları sü
ratle ihzar etmekteyiz ve bunlardan dört beşini bun
dan iki ay evelisi Adliye Encümenine tevdi ettik. Bir 
an evvel oradan çıkarılmasını, burada Heyeti Celile-
niz huzurunda Adliye Encümeninden rica edeceğim 

've bu meyanda ceza kanununun tesrii müzakeresini 
de ayrıca rica edeceğim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — İkmal edil
di efendim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Trabzon Mebusu muhteremi iki noktaya te
mas ettiler. Birisi mahsup meselesidir. Bu mesele Ma
liye ile alâkadar olduğundan zannederim ki Maliye 
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Vekili Beyefendi Hazretleri bu hususta benden daha 
mukni cevap verebilirler. Çünkü Adliye ile alâkadar 
görmüyorum. 

HASAN BEY (Trabzon) — Adliye ile alâkadar
dır efendim. 

MAHMUT' ESAT BEY (Devamla) — Yalnız 
bir noktası vardır. Mahkemeden bir hüküm sadır 
olmuş ve bu hükmün icrası lâzımdır. Alacak kim
dendir? Hükümetten. Usulü muhakematı cezaiye ka
nunu mucibince icra, devlet malını haczedemez. Ev
vela elimizde bir kanun vardır. Evvelemirde onu 
tadil lâzımdır ki hazinei maliye uhtesindeki bir ma
lı haczetmek kabil olabilsin. Bu tadil edilmedikçe 
buna imkân yoktur ve hiçbir yerde bu varit değildir. 
Hükümet kendisi, mahkemenin hükmünden sonra 
icraya ihtiyaç görmeksizin tediye eder. İcraya gelir-. 
se usulü muhakematı cezaiye önümüze çıkar ve hiç
bir şey yapılamaz. 

HASAN BEY (Trabzon) — Maliye de vermezse 
hak sahibi parasını alamaz demek olur. 

ADLÎYE VEKÎLİ MAHMUT ESAT BEY 
(îzmir) — Efendim; elimizde bir kanun vardır. Bu 
kanun mucibince hareket ederiz. Başka türlü hare
ket edemeyiz efendim. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Neticei fiiliyesi ol
madığı halde hükümler ne olacak efendim? 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Efendim bunun hakkında kanun vardır. 
Kanunu tağyir buyurmak milletin mümessili olan 
Heyeti Celilenin hakkıdır. Bunu takdir buyurursu
nuz. 

RAÎF EFENDÎ (Erzurum) — Vekâlet bu zarureti 
takdir etmiyor mu? 

ADLÎYE VEKİLÎ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Vekâlet böyle bir kanun teklif etmek lü
zum ve zaruretini duymamaktadır. Çünkü bütün 
memleketlerde bu esas kabul edilmiştir. Biz bu usu
lün haricine çıkamayız. îstisnaen gidip Maliye Ve
kâletinin yahut hazinei maliyenin eşyasım zapt ve 
müsadere edemeyiz. Bu her yerde böyledir. 

Kastamonu Mebusu Muhteremi de vilâyeti şarki-
yeye kâfi derecede hâkim gönderilememesi sebebine 
geçtiler. Bunu bu sabah arz etmiştim. Şimdiye kadar 
maaşat meselesi bir; hükkâmın vaziyetinin bir ka
nunla muayyen olmaması iki. Bu gibi sebeplere müs
tenittir. Bu hususta kâfi derecede tedabir alınmıştır. 
Heyeti Celilenize takdim edilen adliye bütçesiyle, 
maaşlara zammiyat yapılmıştır. O havaliye gidecek 
hükkima tazminat veriyoruz, bunun hakkında hük-
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kâm kanunu çıkarıyoruz. Terfileri, takdirleri, 
kıdemleri hepsi taayyün etmiştir. Bu kanunla ve zam-
miyatla iyi bir şey yapmış olacağız ve bu sabah da 
arz ettiğim veçhiyle bu defaki hareketimizin netice
si bilhassa vilâyatı şarkiye meselesidir. 

Mektebi Hukuk meselesine gelince: Zannederim 
ki ya raportör beyin orada bir sehvi vardır, yahut 
mürettip hatası vardır. Başka bir şey yoktur. Böyle 
bir şey düşünmemişlerdir. Yalnız mektebi hukuku
muzun yetiştirmekte olduğu hükkâm teşkilâtımıza 
gayrı kâfi gelmektedir. Bunu nazarı itibare aldık ve 
dedik ki: Ankara'da bir mektebi hukuk daha açalım 
ve bu suretle tedricen tevsi edelim. Evvelce olduğu 
veçhiyle Muvazenei Maliye Encümeni bunu kabul 
etmedi. Encümen, Ankara'da yeniden açılacak olan 
bir mektebi hukuk teşkili müşkül olduğundan bahis
le. bu mektebin tahsisatını istanbul'daki mektebi hu
kuka vermek ve oraya Adliye Vekâleti tarafından 
gönderilecek talebelerin iaşesini temin etmek daha 
muvafık olduğunu söyledi. Bendeniz bu fikre iştirak 
etmediğimi Heyeti Celilenizin huzurunda söyleyece
ğimi encümende arz etmiştim. Bu fikre iştirak etmi
yorum ve Ankara'da açılmasında sabit kademim. Bel
ki Ankara'da açılacak mektebi hukuk İstanbul'daki 
kadar mütekâmil olamaz. Fakat gün geçtikçe oraya 
doğru gidilir, istanbul'un mektebi de bundan yirmi 
sene evvel bittabi fazlaca mütekâmil değil idi. Ted
ricen tekamül ediyor. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDÎ (Konya) — Mes
lek mektebi nasıl olur, istanbul'daki mektebi hukuk 
Maarif Vekâletine merbuttur. Sizin açacağınız mek
tep Adliye Vekâletine tabi olacaktır. 

ADLİYE VEKlLl MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Artık o şekil meselesidir. Biz açılmasında 
sabitkademiz. Adliye Vekâleti tarafından idare edilir 
veyahut Maarif Vekâleti tarafından idare edilir. O 
ayrı meseledir. 

AHMET SAKÎ BEY (Antalya) — Mahkemei as
liye ve cinayet müıddeiumumiilerd hakkındaki mutalâa-
tınızı dinlemek isteriz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Efendim müddeiumumilik teşkilâtı; kısa
ca arz edeyim yeni bir teşkilât vücuda getirmek istiyo
ruz ve hu vücuda getireceğimiz teşkilâtla da müddei 
umumilerden pek çoklarını kazanacağız ve bunları di
ğer yerlerde istihdam etmek mümkün olacaktır. Büt
çeye bar olmaksızın ancak bunun kanunu ihzar edil
mektedir. Şimdidea bu hususta tafsilat vermeyi tat-
vili kelam addederim. Kanunu Heyeti Celilenize tak-
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dim ettiğimiz zaman uzun uzadiya mevzuubahis eder 
ve müzakere ederiz. Müsaade buyurursanız o zaman 
arz ederim. (Muvafık sesleri) 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — İs
tinaf mahkemeleri iade olunacak mı? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Efendim istinaf mahkemelerinin iadesi 
meselesi vekâletçe mutasavver dahi değildir. Vekâlet
te ilmî bir encümen toplanmıştır. Bu meyanda ileri
de siai maliyemiz olursa ilme muvafık olan istinaf 
mahakiminin iadesi temmenniyatında bulunulmuş
tur. Mesele bundan ibarettir. Yoksa böyle bir tasav
vur mevcut değildir. 

HAYDAR ADİL BEY (Karesi) — Reis Bey; 
müsaade buyurulur mu? Bir sual soracağım. 

REİS — Buyurunuz; 

HAYDAR ADİL BEY (Karesi) — Efendim; ale
nen kadehle rakı satılması memnu olduğu Meclisi 
Âlinin kararı iktizasından ve kabul edilen tefsir ica-
batındadır. Gazetelerde okuduğumuza göre bu tef
sirin ruhu tatbik edilmemektedir. Tebliğ edilmemiş 
midir? Tebliğ edilmemişse neden tebliğ edilmemiş
tir? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; malumu âliniz, içki içenleri Adliye 
Vekâletinin memurini takip etmez.. Zabıta vardır. 
Onlar zabıt varakası yaparlar. Adliyeye verirler. Ad
liye takibatını yapar ve hükmünü verir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Böyle bir 
zul'me müddeiumumi muttali olursa sükût mu eder? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Muttali olursa sükût etmez. Fakat muttali 
olup da vaziyed etmiş olduğu bir hadisenin kimin ta
rafından yapıldığını bilmek ister. Mücerret arzu üze
rine iş yapılmaz ve bittabi bu olmaz efendim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Bey; 
şahsım mevzuubahis olmuştur. Şahsıma ait bir nok
tayı tenvir etmek üzere söz isterim efendim: 

REİS — Buyurunuz; 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim; Ad

liye Vekili Muhteremi Beyefendi Hazretlerine mak
satlarımı her ne hal ise ve nedense ifham edemedim. 
Kusuru; yine bu acize aittir. Müteessirim. 

Bendeniz Ergani için hususi bir karar ve tedbir 
ittihaz edilsin ve hususi bir tarzı adli tatbik edilsin 
demedim veyahut da Avrupa'dan alınmış ve Türkiye' 
de tatbik edilmiş olan desatiri medeniye ve hukukiye 
ihlâl edilsin diye bir iddiada bulunmadım ve böyle 
bir iddiaya da hiçbir sebep yoktur. Bütün Türkiye'nin 

muhiti umumisini nazarı dikkate alarak bazı taraf
larda müzevver ve musanna vakayı vardır, isnadat 
vardır. Mustantikler, tevkifi eşhasa salâhiyettar ol
dukları halde takdiri delaile mezun değillerdir. 
Binaenaleyh musantiklerin salâhiyeti tevsi edilsin, 
bunlara takdiri delail salâhiyeti verilsin veyahut ke
falete rapten mensup olduğu mahkemenin kararı ile 
tahkikatını gayrı mevkuf olarak devam ettirsin gibi 
bir ifade de bulundum ve bu ifadenin etrafında Heye
ti Celileniz meyanında bulunan erbabı hukukun mu-
talaatı vakıfanelerini rica ettim ve bu husus için Ad
liye Vekili Muhteremi Beyefendinin de ne düşündük
lerini sordum. Maksadım bundan ibarettir. Ve bunu 
tavzih için geriye geldim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; 
Adliye Vekili Muhteremi Beyefendiden bir şey sual 
edeceğim; 

REİS — Buyurunuz eendim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Eendim; büt
çede kanunlar ihzarı masrafı diye bir madde var
dır. Buna da geçen seneden beri 30 - 35 bin lira ve
riyoruz. Bendeniz öyle zannediyorum ki, bu komis
yonlar; Meclisin açıldığı zamanlarda Heyeti Celile-
nize ciltler dolusu kitaplar verecektir ve yine ciltler 
dolusu kitaplar ihzar etmişlerdir. Halbuki Adliye En
cümenine ancak bir iki lâyiha verilmiştir ki bu da 
kanunu ceza komisyonunun, kanunu cezanın bazı 
madde ve kelimelerinin tadil ve altını üstüne getirerek 
meydana getirdiği bir şeyden ibarettir. Bundan başka 
hukuku aile kanunu vardır ki; o da iki senedir Mec
lisin elinde idi. Onun bazı maddelerini tadil etmişler
dir. Ondan sonra bir de kanunu medeni ile mecellenin 
bazı maddelerini göstermişlerdir. Halbuki iki senedir 
verdiğimiz binlerce liraya karşı gösterilen faaliyet hiç
tir. Bu komisyonlar halen devam edecek ve her sene 
de 30 - 35 bin lira alacaklar mıdır? Ve bu parayı al
makla beraber iş görmiyecekler midir? Bunun sonu 
gelecek midir? Bu hususu Vekil Beyefendiden sual 
ediyorum. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim! Bir sual de 
bendeniz soracağım. Mübadele mukavelesi mucibin
ce Türkiye'den çıkıp Yunanistan'a gitmiş olan Rum
lar memleketimizdeki ahaliye birçok borçlar bırakmış
lardır. 

Alacaklılar, mahkemelerimize müracaat etmişler. 
İlâm almışlar ve bu ilâmlar kesbi katiyet etmiştir. Kes-
bi katiyet etmiş olan bu ilâmlar mucibince matlupları
nın temini istiyfasını talep ediyorlar. Kendilerine veri
len cevap; Hazine uhdesindeki emvali gayri menkuie-
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deyn için satılamazdan, ibarettir. Bir defa Rumların 
bıraktıkları emvali gayrimenkule Hazineye intikal et
miş değildir. Mübadeleten gelecek olan muhacirine 
aittir. Bu suretle ahalimizin hukuku sürüncemede ka
lıyor. Fazla olarak da ilâmı almak ve kesbi katiyet et
tirmek için iki üç bin lira masraf edenler de vardır. 
Bu edilen masraflarda üste olarak cabadan gitmiştir. 
Bunun için Adliye Vekili Bey ne düşünüyorlar? Bu
nun temini icrası için bir çarei kanunî bulunamıyor 
mu? Veyahut bir teklifi kanunide mi bulunacaklardır? 
Bu hususu sual ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Reis Bey; iki sual vardır; müsaade 
buyur ulursa cevap vereyim efendim; 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim; 

ADLİYE VEKİLt MAHMUT ESAT BEY (İzmir) 
— Efendim; Bozok Mebusu Muhteremi Hamdi Beye
fendi, kavanin ihzarı masrafı olarak şimdiye kadar 
iktiham edilen masrafa mukabil Meclise kâfi derecede 
kanun getirilmediğinden bahis buyurdular^ Bendeniz 
kâfi derecede kanun getirilmiş olduğunu zannediyo
rum. Getirilen kanunlar, Kanunu Ceza, Hukuku Aile 
Kanunu, Nafaka Kanunu ve Mecelledir. Bu komisyon
lar bir seneden beridir ki faaliyet denilecek, bir vazi
yette bulunmaktadırlar. Ondan evvel esasen bu faali
yette değildirler. Bu komisyonlar yalnız bunları de
ğil, daha birçok kanunlarımızı ihzar etmektedir. Tica
ret Kanunu ilh... Heyeti Celilenizin malûmudur ki bir 
sene içinde bütün bunların yapılıvermesi imkânı yok
tur. Adliye Encümenine tevdi edilen, biraz evvel arz 
ettiğim, dört kanunu Heyeti Celile çıkarırsa adliyemiz
de büyük bir tahavvül olacaktır ve ihzarı kavanin ko
misyonlarına faaliyetinin bilhassa arz eylediğim kıy
metleri görülecektir. Yoksa ondan evvel bu o kadar 
iyi görülemez, hissedilemez. Yeter ki Meclisi Âlide 
mevcut şu dört kanun sıksın. Onları da diğer kanunlar 
takibedecektir. İki senede, nihayet üç sene zarfında 
muhtaç olduğumuz yeni kanunları itmam ve ikmal 
edebilirsek hiçbir memleketin mazhar olamadığı bir 
suretle işlerimizi ikmal etmiş olacağız. Nerede kaldı ki 
kanunlarımızın sülsü Adliye Encümenine gelmiştir. 

Trabzon Mebusu Muhteremi Rahmi Beyefendinin 
sordukları suale de Maliye Vekili Muhteremi cevap 
vereceklerdir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Süleyman Sırrı Efendi Hazretleri 
ve Trabzon Mebusu Rahmi Beyefendi arkadaşımız 
Maliyeye müteallik iki meseleden bahis buyurdular. 
Birisi fındık meselesi, diğeri de mübadeleye tabi eşha

sın bıraktığı emlâk ve emval meselesidir. Birinci mese
le 1333 - 1334'te olmuştur, hüküm alınmıştır. Biz di
yoruz ki bu, geçen sene aldığımız karara ve Heyeti 
Celilenin kabul ettiği bir kanuna aittir. Bu ihtilâf, He
yeti Celilenize gelmiştir. Heyeti Celileniz nasıl karar 
verirse o suretle yapılacaktır. Bunda hükmün icrası 
ve ademiicrası meselesi mevzuubahis değildir. Çünkü 
önümüzde kanunlar vardır. Eğer Heyeti Celile; bu, 
kanunun dairei şümulünde değildir derse o zaman bit
tabi tediye edilecektir. Dairei şümulündedir diyecek 
olursa mahsup yapılacaktır. 

Rahmi Beyefendi kendilerinin bırakmış olduğu em
valden dolayı alman ilâmatm, Hazine malı olmak do-
layısıyle icra edilemediğinden bahis buyurdular. Di
yorlar ki bu Hazine malı değildir. Malûmu âlinizdir 
ki bu iki kısımdır. Birisi doğrudan doğruya mübade
leye tabi eşhasın bıraktığı emvaldir. Diğeri doğrudan 
doğruya terk edip gidenlerin bıraktıklaır emlâktir. Mü
badeleye tabi eşhasın bıraktığı emvalde kendilerinin 
değildir. Burada kabul eylediğiniz bir kanun mucibin
ce onların mülkiyeti ref olunmuştur. Bizim iddiamız, 
bizdeki hukukşinasların iddiası; bu mülkiyet ref edil
dikten sonra artık bedeli doğrudan doğruya tediye edi
lemez. Adliye ise başka türlü kanaattedir. Bu hususun 
tefsiri Meclisi Âlinize gelecek ve Heyeti Celile nasıl 
kabul ederse o suretle amel olunacaktır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Maksadımız, kesbi ka
tiyet etmiş olan ilâmatın icrasının geri kalmamasıdır. 

REİS — Efendim; Karesi Mebusu Muhteremi 
Süreyya Bey arkadaşımız evvelce söz almışlardı demin-
bulunmadılar. Şimdi söz istiyorlar kendilerinin sualle
ri vardır. Bundan başka üç tane de kifayet takriri al
dım. Müsaade ederseniz arkadaşları dinleriz. Yahut da 
takrirleri reye arz ederim. (Kifayet takriri okunsun ses
leri.), (Kâfi sesleri.) Efendim; Adliye bütçesinin heye
ti umumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kâfi görmeyenler işaret bu
yursunlar... Kâfi görülmüştür. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Kabul 
edilmiştir. 

BİRİNCİ KISIM 
Fasıl Lira 

217 İdarei merkeziye 65 472 
REİS — Efendim; Meclisin kararı mucibince; 217 

nci faslın birinci maddesini 3 600 lira olmak üzere 
tashih ediyoruz. Binaenaleyh yekûn 65 472 lira olu
yor. Fasıl hakkında söz alan arkadaşlar: Hüseyin 
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İlrfkı Bey, Halit Bey, Süreyya Beydir. Bu zevattan ! 
mada söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Bu
yurun Rıfkı Bey; 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim; çok 
küçük bir noktaya temas edeceğim. Maddeten o kadar 
tesiri olmamakla beraber prensip itibariyle mühim gör
düğüm için söz aldım. 252 nci sayfada, merkezi Ey- I 
tam Müdüriyetine tabi olmak üzere, Hükümet tarafın
dan teklif edilmediği halde Encümen tarafından iki 
müfettiş ilâve edilmiş ve esbabı mucibe olarak da : 
Şimdiye kadar eytam muamelâtının inceliklerine vâ
kıf olmayan Adliye müfettişlerince murakabe edilmesi 
matlup olan faydayı temin edememesine binaen ey
tam muamelâtına vâkıf zevattan 40 lira maaşı asli ile 
Eytam Müdüriyetine merbut iki mütehassıs müfettişin 
Eytam kadrosuna ilâvesiyle. İlh.„ Şeklinde beyanı mü
talâa olunmuş halbuki efendiler 258 nci sayfaya atfı 
nazar edilecek olursa görülecektir ki, Eytam müdüri
yetlerinin adedi 173'tür. Bu 173 Müdüriyeti iki mü- I 
fettiş nasıl teftiş edecektir? Eytam Müdüriyetinin ma
hiyeti adlî, hukukî ise adliye müfettişleri onu pekâlâ 
teftiş edebilirler. Nitekim Adliye Vekâletine raptedil
in iştir. İşte bu suretle Adliye müfettişlerinin noksan 
olan cihetleri varsa 3- 5 sayfalık bir muhtıra ile kendi
leri tenvir edilebilirler. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — O husus
ta ihtisasları yoktur. j 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Arz ettiğim 
gibi tenvir edilirlerse pek güzel teftiş edebilirler. Eğer 
•malî iş ise yani hesap işi ise Maliye Vekâletinin müfet
tişleri vardır. Onlara havalei umur etmelidir. Böyle 

i (173) daireyi teftiş etmek üzere iki müfettiş tayini her 
halde bendenizce maksada kâfi değildir, bir gösteriş
ten ibarettir. Bu iki müfettişin tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Celsemi açıyorum. Buyurun Süreyya 
Bey. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 
217 nci fasla dahil olan tıbbı adlî müessesesi mesele-

Mahiyeti meseleye göre adliye müfettişi olsun - ki tah
sili âli görmüşlerdir - Eytam müdüriyetlerine tayin etti
ğimiz adamların içerisinde on lira maaşlılar vardır, 
bunlar adliye işlerinin inceliklerine vâkıf bulunuyorlar 
da adliye müfettişleri mesleğin en yüksek derecesine 
çıktıkları halde bunlar da ufak tefek hesap işlerini 
anlayacak derecede bir iktidar ve bir kabiliyet tasav
vur edilmiyor. Bunu bendeniz muhtacı tetkik görü
yorum. Onun için böyle iki müfettişle hiçbir netice 
çıkmaz, bunun tayyını teklif ediyorum. 

Ondan sonra beyler; taşralardaki adliyelerimizde 
bulunan hâkimler, müddeiumumiler kalender ve lau
bali insanlardır. Bunlar üstlerine başlarına çeki dü
zen vermekle beraber mahkemelere de biraz temizlik 
ve intizam temin etsinler. Bendeniz gözümle gör
düm; mahkeme salonu olmak üzere tefrik edilen bir 
salonda mahkeme reisinin, zabıt kâtiplerinin mevkileri 
aynı yerde bulunuyor. Bundan başka reis odası müd
deiumumi odası vesairenin odalarındaki sandalyeler, 
sobalar tamamiyle kırık, dökük ve masaları dahi is
tif edilmiş bir halde. Tasavvur ediniz ki mehabeti mah
kemeyi bu derece anlamayan hâkimlerimiz avrdır. Çok 
rica ederim Adliye Vekâleti bunlar üzerinde biraz mü
teyakkız bulunsun; sonra hâkimlerimizin okumak hu
susunda hevesleri münkesirdir. Kitap okumuyorlar. 
Davavekilleri dediler ki; işimize hangi nokta gelirse... 

REFİK BEY (Konya) — Bunun fasıllarla alâkası 
var mı efendim? 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Hakkınız var 
pekâlâ bilâhare söylerim. 

REİS — Efendim teneffüs etmek üzere celseyi on-
beş dakika tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 3,10 

si var. Bu müesseseye taalluku itibariyle teşkilâtı 
adliyemizin tababeti adliyeye taalluk eden nokta
sından bahsetmek istiyorum. Rüfekayı kiramın 
hepsince malumdur ki, memleket dahilinde denile-

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,45 

REİS : Ali Sururi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Şeref Bey (Diyarbekir) 
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büUr ki, hiçbir mahkemenin tabibi adlisi yoktur. 
Halbuki mahakimi cezaiyenin hepsi, bilhassa cera-
imi meşhut vakayilinde bir tabibi-adlinin fenni ra
poruna, fenni kanaatına muhtaçtır. Bu ihtiyaç, bu
günkü teşkilâtımıza göre belediye veya hükümet ta
biplerine bir vazifeli munzamına olarak verilmek su
retiyle ifa edilmek isteniliyor. Halbuki bir hükümet 
taibibinin asim mükellef ve muvazzaf olduğu vazifei 
tıbbiye İle tevaggül edip de adlî mesaili de başarma
sına maddeten imkân yoktur. Müddeiumumilik 
etmiş ve adliyede bulunmuş olan bütün rüfekayı 
kiram itiraf ederler ki mahakim, haddizatında doğ
rudan doğruya kendisine merbut ve tabi olmayan 
inkilâbat ve teşkilâtı adliyemizde vücut ve vücudu ke
mal verilmek devrinde bulunduğumuz şu zamanda, 
her sene bütçe rnevzuubahsoldukça temas edilen bu 
nokta vekâlet tarafından nazarı dikkate alınmamış
tır. Hiç değilse gelecek sene nazarı dikkate alınmalı 
ve memlekette tababeti adliye mesleği başlı başına 

bir müessesesi adliye olmak üzere tesis edilmelidir. 
Şu ciheti kayıt ve işaret edeceğim. Bir cürmümeş-
hut vukuunda veyahut mecruhen vefat eden bir şah
sın vefatına badi olan cerh kaziyesinin fennen tesbiti 
her halde döktürün raporuna muhtaç ve müftekir 
iken bütün mahakimde doğrudan doğruya mahkeme
nin bu vazifei tıbbiyesini ifa ile mükellef ve muvaz
zaf doktorlarının bulunamamasından ve bu vazife 
de bir vazifei munzamma olarak belediye ve hükü
met doktorları tarafından ifa edilmekte olduğundan 
ve bu tabiplerin vazifei asliyelerine ait her hangi bir 
işle meşgul olmalarından dolayı zamanında adlî iş 
başına yetişemediklerinden meselenin mahiyeti tıb
biyesi mektum ve esrarı alut bir şekil ve hale inkilâp 
ediyor. Binaenaleyh mahakimi cezaiye tarafından 
ısdar olunan ve tababeti adliye namı altında ve mes
lekî tıp içerisinde başlı başına bir şubei ihtisas telâk
ki edilmekte bulunan tababeti adliye hususunda mü
tehassıs doktorlara malik olmadığı için bu hususta
ki vazifesi noksan kalıyor. Cezri bir hükümde haki
katen birinci derecede aranılan şey isabettir. Fakat 
bundan daha mühim olarak hükümde matlûp olan 
şey zatı hükümde isabet bulunsa ve bulunmazsa dahi 
hükmün efkârı umumiye üzerinde isabetkâr bir te
sir ika etmesidir. Bu itibarla dahi tıbbı adlî mü
essesesinin yani mesleğinin adliye teşkilâtı içerisine 
ithali Adliye Vekâletimizde çok mukaddes ve mübec-
cel bir gaye halinde tezekkür edilmeye şayestedir. 
Burada bazı mülâhazatı itiraziye varidi hatır olabi
lir. Denilebilir ki 3 - 4 yüz mahkememiz var. 3 - 4 
yüz tabibi adlî istihdamına bütçe istitaatımız veyahut 

memlekette bu kadar vazifdi tıbbiyei adliyeyi ifa 
edecek etibba var mıdır? 

Bendenizden evvel heyeti umumiye hakkında söz 
söyleyen arkadaşlarımdan ve Adliye Vekilinin de li-. 
sanından sudur eden bir iki nokta var. Diyorlar ki, 
zamanın ihtiyacı ve zarureti nazarı dikkate alınarak 
muayyen gayei adliyeye doğru ceste ceste yürümek 
lâzımdır. îşte bu kaidei esasiye dairesinde olsun tıb
bi adlinin ne demek olduğu düşünülerek hatve atıl
malıdır ve binaenaleyh hiç değilse mühim merakizi-
mizde bulunan mahakimi adliye nezdinde doğrudan 
doğruya vazifei tıbbiyei adliyeyi ifa ile mükellef olan 
başka bir şeyle muvazzaf olmayan etıbbaya vücut ve
rilsin. Bunu temenni ederim. 

REÎS — Halit Bey, Buyurunuz. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; vekâlet 
devairi arasında bir de ihsaiyat müdüriyeti var. Bu 
müdüriyet vesilesiyle vekil beyefendiden bir temenni
de bulunacağım. Bendeniz bu defa dairei intihabiye-
mi gezerken müddei umumiler ve hükkâmı adliye ile 
görüşürken vuku bulan ceraim hakkında bazı malu
mat talep ettim. Tabiî bir istatistik verdiler. Sonra 
bunun esasını araştırdım. Bilhassa bazı kalemler na
zarı dikkatimi çok celbetti. 1339 Senesinin - ki 1340 
senesinin istatistiki henüz bitmemişti - istatistikini al
dım. Araç kazasında (149) darp ve cerh var. Tosya 
kazasında da buna karip bir miktar. Şimdi esbabını 
soruyorum, bu adi darp ve cerhlerin sebebi hep hu
dut nizaı. Sonra meselâ Araç kazasında puşiyan tai
fesi denen bir taife var. Anadolu'da buna elekçi mi 
diyorlar, ne diyorlar. Bu kadınlar yüzünden bu hadi-
sat oluyor. Tosya'daki darp ve cerhin sebebi çeltik 

tarlalarından ileri geliyor. Malumu âliniz Tosya'da çel
tik tarlaları var. Pirinç, ekiyorlar. Su yüzünden niza 
oluyor. Bundan şunu demek istiyorum : İhsaiyat mü
düriyeti şu kadar ve şu nevi vakayi olmuş, bunu tes
pit etmekle iktifa etmesin. Esbabını araştırsın. Bilhas
sa her sene artan ve nazarı dikkati calip olan rakam
ların esbabı hakikiyesini araştırsın ve ait oldukları ve
kâletlerin nazarı dikkatini celbetsin. Böyle yapmazsa 
bu istatistiki yapmaktan maksat hâsıl olmaz. Meselâ 
bir mıntıkada sıtma var. Sıtma neden oluyor? Sivri 
sinek neden oluyor? Bataktan, binaenaleyh o mıntıka-, 
daki sıtmayı kurutmak için oradaki bataklığı, sivri si
neği kökünden kurutmak lâzım gelir. Adliyemiz her 
sene mütemadiyen mahkemelerimizin nazarı dikkatini 
celbeden işlerle uğraşması için onun esbabı hakikiyesi 
ne ise o esbabı hakikiye hakkında ait olduğu vekâ
letlerin nazarı dikkatlerini celbetsin. Vekâletler bu-
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nunla uğraşsın. Meselâ arz ettiğim gibi Tosya'da bir 
çeltik, su bentleri meselesi vardır. Bu bent meselesi 
halledilmezse her sene aynı ceraimle uğraşacaktır. 
Adliye, yalnız önüne gelen bir meseleyi halletmesin. 
Meseleyi kökünden halledecek çareler arasın. Binae
naleyh bu meseleyi vekil beyefendinin nazarı dikkat
lerine arz ederim. 

İkincisi : Bu istatistik meselesine dair bir sual sor-
• 

mak isterim. Malumu âliniz kânunuevel zarfında He
yeti Celileniz affı umumi kanununu kabul buyurdu
nuz. Bu kanun kabul edildiği zaman hapishanelerde 
kaç kişi vardı, bu kanundan kaç kişi istifade ederek 
çıkmıştır, bugün kaç kişi vardır? Binaenaleyh bundan 
da Heyeti Umumiye bir fikir alabilir. Sorup gezdiğim 
yerlerde müddei umumilerin çoğu şundan şikâyet et
tiler : Jandarma, mübaşirler gibi, vasıtai tebliğdir. 
Jandarama arasında okur yazar pek azdır. Araç ka
zasında bir mahkemei asliye var, buradaki karakol ku
mandanları içinde bir tane okur yazar vardır. Binaena
leyh bunlar celp ile ihzarı tefrik edemiyorlar. Celp 
nedir, ihzar nedir; farkına varamıyorlar. Bunlar na
zarı dikkati calip şeylerdir. Meselâ ihzarı celp telâkki 
ederse ve ona göre davranırsa tabiîdirki mahkemenin 
işine de tesir eder. Bu, gerçi Adliye Vekâletine ait bir 
mesele değildir. Dahiliye Vekâletine aittir. Her halde 
mahakimin suratel icrayı vazife etmesini heyeti âliye-
niz bir hedef olarak kabul etti ve bunun için kanunlar 
tanzim ve kabul etti. Fakat bu arz ettiğim esasat nazarı 
dikkate alınmazsa bundan maksat olan gaye hâsıl ol
maz. 

REİS — Efendim; başka söz alan yoktur. Şu hal
de kifayeti müzakere tabiaten takarrür etmiştir. Tak
rir vardır. Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Eytam müdüriyeti kadrosunda Encümence teklif 

edilen iki müfettişin tayyını teklif ederim. 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 

ADLİYE BÜTÇESİ MAZBATA MUHARRİRİ 
OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Efendim; refiki muh
teremimiz Rıfkı Beyefendi eytam müdüriyet madde
sinde, iki müfettişe iliştiler ve hükümet tarafından 
teklif edilmeksizin Encümenin, böyle iki müfettişi na
zarı dikkate alması, sonra (157) eytam dairesinin iki 
müfettiş tarafından teftiş edilmesinin tecviz edilmesi 
doğru değildir, buyurdular. Halbuki vaziyet, telâkki 
buyurdukları gibi değildir. Bir defa bunlar, Adliye 
Vekâleti. tarafından vuku bulan teklif üzerine esbabı 
mucibesi nazarı dikkate alınarak Encümence tasvip 
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edilmiştir. Sonra yalnız iki müfettişten ibaret değildir. 
Adliye Heyeti teftişiyesinin bütün müfettişleri eytam 
umuruyle alâkadar olmaktadır ve olacaktır. Yalnız 
ihtisasa taallûk eden çok mühim mesail vardır ki, bu 
gibi yerlerde icap ettiği zamanda eytam müdüriyeti 
umumiyesi tarafından bu müfettişler istihdam edile-

' çeklerdir. Adliye müfettişleri ekseriyetle eytam vazai-
fine nüfuz edemiyorlar. İştigal etmemişler. Bazı yer
leri, incelikleri bilemiyorlar. Bu ahvalde bu müfettiş
lerden vekâlet istiane edecektir. Bunları gönderecektir. 
Bu itibarla vuku bulan teklif üzerine encümeniniz 
nazarı dikkate almış ve bunu tasvip ederek buraya 
koymuştur. Gerçi bütçede görünmüyor, bu da, unu
tulduğu için konmamıştır. Vaziyet budur. Tekrar arz 
ediyorum; mesele encümence tetkik edilerek bu lü
zum encümence kabul edilmiştir. (Muvafık sesleri.) 

SABRI BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi müsaa
de buyurursanız Mazbata Muharriri Beyden bir sual 
soracağım. 

Müfettişler; kendilerinin vazifei asliyesi olan me-
saile kifayet ediyorlar ve o mesaili ifa ediyorlar mı 
ki, bir de bu ciheti ifa etmek istiyorlar? Bunlar için 
doğrudan doğruya ayrı bir teşkilât daha muvafık de
ğil midir? 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Onun için para 
lâzımdır ve vekâletten böyle bir teklif vuku bulama
mıştır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Reis Bey, sualime 
cevap istiyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendiler; Edirne Mebusu muhteremi Rıfkı 
Beyefendi eytam müfettişleri meselesine iliştiler ve bu 
iki müfettişin eytam işlerinde lüzumsuz olduğundan 
bahsettiler ve bu vazifenin adliye müfettişleri vasıta-
sıyle de görülebileceğini söylediler. 

Efendim; eytamın bir husisiyeti var ve ihtisas me
selesidir. Şüphe yok ki adliye müfettişlerinin tahsilleri 
yüksektir. Fakat ihtisasları hukuki mesaildedir, hesap 
meselelerinde değildir. 

İki müfettiş kâfi mi, değil mi meselesine gelince : 
Tabiî iki müfettiş kâfi değildir. Fakat Vekâlet siai 
maliyemizi nazarı itibare alarak bu iki kişiyi temin 
imkânını gördü. Binaenaleyh gayrı kâfidir diye bun
ları da ihmal edemezdi. Bir taraftan müfettişler vası-
tasıyle, şimdiye kadar olduğu gibi mehmaemken, tef
tiş ettireceğiz. Diğer taraftan da mühim eytam mese
leleri hudusunda bu müfettişlerden istifade edeceğiz. 
Bunlar, pek lüzumludur. Deriğ edilmemesini rica ede
rim. 
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Kastamonu Mebusu Halit Beyefendinin noktai na
zarlarına gelince : O havalide, birçok daavinin hudû-
suna su bentlerinin sebep olduğundan bahsettiler ve 
bu, doğrudan doğruya Adliye Vekâletinin vazifesi da
hilinde olmamakla beraber mademki, bu mesele; ce-
raimin hudûsuna sebep oluyor, bunu da vekâleti ai-
desi nezdinde takip etmelidir, buyurdular. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Takip değil, ihsai-
yat şubesi tetkik etmelidir. Kadroda ihsaiyat müdüri
yeti vardır. Orada bu ceraimin esbabı bulunmalıdır. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Anlayamadım. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Kadroda ihsaiyat 
müdüriyeti vardır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Tabiî vardır efendim. İhsaiyat müdüriye
tinde bu mesele de vardır. Fakat efendiler; bir de tef
riki vazaif meselesi vardır. Bunlar mahalli işlerdir. 
Bizim yapabileceğimiz Halit Beyin temenniyatı kabi-
liden bir şeydir ve onu da yapmaktayız. Ihsaî ma
lumatı görüyoruz, ceraimin menşelerini tefrik ediyo
ruz ve ait oldukları vekâletlere alelusul yazıyoruz. 
Bundan emin ve mustarih olabilirler. Bunu yapıyoruz, 
bundan fazlası tabiî yapılamaz. 

Müddeiumumilerin • jandarmalardan istifadesi me
selesine gelince : Bu tabiî yapılır ve bunun için teşeb-
büsatta bulunduk. Bilhassa tebligat meselesinde. Yal
nız mübaşirler vasıtasıyle değil, jandarmalar vasıta-
siyle yapmak çaresini arıyoruz ve bu en mühim bir 
çaredir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; Meni 
Müskirat Kanunu mucibince, rakının kadehle satıl
ması esasen caiz olmadığını geçende yeniden bir tef
sirle teyit ettik. Buna rağmen İstanbul gazeteleri ya-
zıyorlarki : «Hükümet tezkere verdiğinden dolayı bu 
kanunu Marta kadar tatbik etmeyecektir. Şayanı 
hayrettirki, böyle tezkere gibi küçük bir iş için Mec
listen mükerreren çıkan bir kanunun tatbiki tehir 
edilsin. Marta kadar değil, üç gün bile tehiri caiz de
ğildir. Gazeteler Marta kadar bu sarahati kanuniye-
ye rağmen hükümetin tatbik etmeyeceğini ve o va-
kite kadar ihzaratta bulunacağını yazıyorlar, Vekil 
Beyin bu husustaki noktai nazarı nedir hakikaten 
Jböyle bir şey var mı? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; böyle bir şeyden haberdar değilim. 
Kanun Meclisi Âlice kabul edilince tatbik edilir ve 
bu kanuna muhalif hareket edenler, memurini aidesi 
tarafından yakalanınca mahkemeye getirilir ve kanu

nun hükmü de haklarında tatbik ve infaz olunur. 
Adliyenin bundan daha fazla bir vazifesi yoktur. Yal
nız, hilafı kanun hareket edenleri, mahkeme huzuruna 
getirmek lâzımdır. Marta kadar tehir edildiğinden ma
lumatım yoktur ve tehir.de edilemez. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; bir sual 
sormuş ve cevap vermenizi rica etmiştim. Affı umu
mi kanunu neşir ve ilân edildiği zaman hapishane
lerde kaç kişi vardı ve bu kanundan kaç kişi istifade 
etti, elyevm hapishanelerin mevcudu nedir? Buna dair 
ihsai malumat vermenizi rica etmiştim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — İşitemiyorum efendim; biraz daha yüksek 
sesle söyler misiniz? 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; affı umu
mi kanunu ilân edildiği zaman hapishanelerde kaç 
kişi vardı ve bu kanundan kaç kişi istifade etti ve şim
di kaç kişi mevcut vardır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Buna dair malumat ihzar ettireyim. -Bütçe
nin müzakeresi esnasında arz ederim. Şimdi nezdim-
de yoktur. Fakat vekâlette buna dair malumat mev
cuttur. 

DOKTOR REŞİT GALİP BEY (Aydın) —Efen
dim; Süreyya Beyin temas ettiği tababeti adliyedeki 
ihtisas meselesinde vekâletin noktai nazarı nedir? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; Süreyya Beyefendi bu hususa dair 
malumat dermeyan ederken maalessef hazır buluna
madım. Fakat bu müesseseye fevkalâde ehemmiyet 
atfettiklerinden bahsettiler. Adliye Vekâleti de tıbbı 
adli müessesesine ehemmiyeti mahsusa atfetmektedir. 
Esasen halihazırda ilmî ceza, aşağı yukarı bu mües
seseden ayrılamaz bir hale gelmiştir ve onun hüsnü 
suretle tatbiki için tıbbi adli müessesesi bir neticei 
zaruriyedir. Buna lâzım gelen ehemmiyeti atfetmek
teyiz. Bütçede ona ait bir fasıl vardır. Fevkalâde 
ehemmiyet veriyoruz ve çok istifade ediyoruz. Gün
den güne imkân buldukça bu müessesemizi tevsi 
edeceğiz. Bu sene yapacağımız tevsiat, bütçedeki va
ziyetten ibarettir. (Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Be
yin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir 
efendim. Şu halde 217 nci faslı aynen reyi âlinize arz 
ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Aynen değil, tashih 
yaptık. 
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REİS — Tashihini yaptık. Onun için tekrara ha
cet görmüyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

218 Idarei merkeziye masarifi 17 563 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; He
yeti Celilenize bir kanunsuzluğumuzdan bahsetmek 
istiyorum. Şimdiye kadar bu kanunsuzluk birçok za
ruretler neticesinde devam etmiş gelmiştir. Zannedi
yorum ki, artık bu kanunsuzluğa nihayet vermenin 
zamanı gelmiştir. Bahsedeceğim kanunsuzluk, kanun
ların tatbikine ait değildir. Kanunların cemine ve 
neşrine aittir. Adliye Vekâleti kanunlar, kanun ha
lini aldıktan ve neşir olunduktan sonra tedvini gibi bir 
vazifeyi deruhte etmiştir. Halbuki nereye giderseniz 
gidiniz, herhangi dairei resmiye ile temas ederseniz 
ediniz orada sıhhatına itimat olunur bir kanun göre
mezsiniz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mecmuası mı, ka
nun mu? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Kanunun ki
tabı, mecmuası, kendisi yoktur. Büyük Millet Mec
lisi, birinci ve ikinci devresine ait olmak üzere iki cilt 
kanun çıkarmıştır. Bunun adedi mahduttur. Kanunu 
tatbik ile mükellef olan devaire yetecek miktarda de
ğildir ve kanundan istifade etmek isteyen erbabı mü
talâaya kâfi gelecek kadar değildir ve esasen Büyük 
Millet Meclisi böyle kanunları basıp neşretmek vazi
fesiyle mükellef değildir. Ondan başka, elimizdeki ka-
vanin mecmuasında bile birçok hatalar vardır. Mese
lâ : Hiç bir tarafında kanunun hangi tarihte neşredil-
diği yazılmamıştır. Halbuki kanunun neşri tarihi bilin
mek lâzımdır. Kanunun neşri tarihi, tatbiki için ehem
miyeti fevkalâdeyi haizdir. Binaenaleyh bu fasıl mü
nasebetiyle Adliye Vekili Beyefendiden rica ediyo
rum, . kanunun cemi ve neşri için konulan miktar 
7 813 liradan ibarettir. Bu kadar para ile bu kadar 
ihtiyaca nasıl tekabül edeceklerdir anlamıyorum. Hatı
rıma bir tedbir geliyor. Eğer bütçede kanunları bu 
suretle tedvin ederek neşretmek için verecek daha faz
la paramız yoksa bunu hususi müessesatla anlaşmak 
neticesinde temin etmek de kabildir. Elverir ki, ma-
hakimde bulunan kanunlar bir sıhhati resmiye ifade 
etsin ve üzerinde Adliye Vekâletince tetkik olundu
ğuna ve tatbik edileceğine dair bir kaydı ihtiva etmek 
lâzımdır. Bugünkü günde herhangi bir mahkemede 
bulduğumuz kitap doğrudan doğruya kitapçılar tara

fından neşredilmiş olan eserlerden ibarettir. Bunlar, ne 
dereceye kadar sahihtir? Haber aldığıma göre Adliye 
Vekâletinin şu bir kaç sene içindeki şayi neticesinde 
vücuda getirdiği bir kitap teminatı haiz değildir. Zan-
nediyorumki, büyük bir eksiktir ve tedvini kavanin ile 
mükellef olan bir dairenin herhalde kuvvetlendirilmesi 
lâzımdır. Bunu Adliye Vekili Beyden rica ederim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Hakkınız 
var. 

REİS — Vekil Bey cevap verecek misiniz? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendiler; kanunların bir sureti saümede tab» 
hususunda Hakkı Tarik Bey tarafından izhar edilen 
arzuya tamamen iştirak ediyoruz. Ve bunu nazarı iti-. 
bare aldık. Bugüne kadar eldeki kanunlar şu veya bu 
matbaa tarafından, şu veya bu müessese tarafından 
neşredilmiş kitaplardan ibarettir. Bunun mahzurdan 
salim olmayacağına biz de kaniiz. Bu vesile ile bu 
maksadın tatmini için Muvazenei Maliye Encümenin
den aldığımız paranın miktarı 7 813 liradır. Bu kâfi 
midir diyorlar. Tabiî kâfi değildir. Geçen seneki üç 
bin lirayı 7 813 liraya iblâğ ettik. Bu sene onu sarfe-
deriz. Kâfi gelmezse gelecek sene de mesaimize de
vam etmeye hiç bir mani yoktur. Fakat Esas itibariy
le noktai nazarlarına iştirak ediyorum ve esasen bu 
parayı bu maksadın temini için Muvazene Encümeni
ne teklif ettik. Binaenaleyh kanunlar, resmi surette 
tab olunacak, Adliye Vekâletince tasdik olunacak ve 
ondan sonra mahakime tevzi olunacaktır. Adliye Ve
kâletinin kontrolundan geçmeyecek kanunlar, maha-
kimce mamulünbih dahi olmayacaktır. Mamulünbih 
olursa mahzurları Heyeti Celilenizce malumdur. 

REİS — Başka söz alan yoktur. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Reis Bey; 
Vekil Beyin sözü pek mühimdir. Adliye Vekâletinin 
tetkikinden geçmeyen kanunlar mâhakimce mamulün
bih olmayacaktır buyurdular. Bu tehlikeli bir sözdür, 
böyle bir şey yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Müsaade buyurunuz. Yanlış telâkki buyur
dunuz. Katiyyen böyle bir maksatla söylemedim. Böy
le bir lâf da söyleyemem. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Bendeniz öy
le anladım. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Büyük Millet Meclisinde bir kanun tasdik 
edildikten sonra bu kanunun icrasına filân daire me
murdur diye bir kayıt girer, Adliye Vekâletine 
gönderilir ve Adliyeden mahakimi aidesdne tevzi olu-
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nur. Binaenaleyh bunun sureti salimede cereyanı-
, nın temini içki, bu kanun resmidir diye mühürünü 

basacak ve mahakime gönderecektir. Demek iste
dim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Aslına mutabıktır 
demek. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz: 
mir) — Evet aslına mutabık... Mahakime göndere
cektir. Yani filân kitapçının, sattığı kanunun muh
teviyatının Millet Meclisi Kanunu olduğuna bir hâ
kim ne dereceye kadar kani olabilir? Ya içinden bir 
cümle veyahut dört kelime çıkarmişsa bu gibi meha-
ziri ref için Adliye Vekâleti tarafrndan kontrol edi
lerek tevzi meselesidir. 

REİS — Efendim; 128 nei faslı aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaMırsm... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

219 Masarifi müteferrika 2 000 

REİS — 219 neu faslı aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... 219 ncu fasıl aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

220 Vilâyat 1 771 440 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 

Adliye bütçesinin bütün memleketin hayatı adlisi 
üzerinde ikai tesir eden en mühim faslı üzerinde 
yürüyoruz. Bu itibarla memleketimizde mevcut bü
tün mahakimi dolduran hükkâm, ketebe ve müstah
demine müteferri oları ve dört maddeyi ihtiva eden 
faslın; memleket teşkilâtı adliyesine hakimlik noktai 
nazarından şümulü itibariyle biraz teşkilâtı adliyemi
zin mahiyetinden, teşkilâtı hazıramızın memleket adi 
ve hukuku üzenine ika edeceği tesirden bahsedeceğim. 

Efendiler; müstağni arzdır ki; Devlet teşkilinden 
maksat tevzii adalet kaziyei uzmasıdır. Eğer mem
leketin malı, canı ve namusu olan emniyet tesis ve 
tespit eder.... 

RAStH EFENDİ (Antalya) — Malı, canı, namu
su nasıl olur? 

AHMET SÜEYYA BEY (Devamla) — Mala, ca
na ve ırz ve namusa taallûk; eden emniyettir. Bu 
itibarla tevzii adalet gayesi ve onu (istihsale sai olan 
alet, ki teşkilâtı adliyedir. Bir, devletin teşkilâtı umu-

miyesi içerisinde çok şayanı ehemmiyettir ve yine 
müstağni arzdır ki: Hiçbir devlet, teşkilâtı adilye bah
sinde rmüâhazai iktisadiyeye ve tasarrufa bile ya
naşmamıştır. Bu muhtacı ispat olmayan bir haki
kat olmakla beraber hülâsatan şunu arz edeyim ki; 
birçok devletler teşkilâtı adliyesi için ihtiyar edilen 
masarifle ̂  bu mahiyette veyahut bununla yan yana 
mütalâa edebilecek diğer bir devlet teşkilâtına ait 
masarifat arasında azîm bir fark vardır. Tabiri ahar
la herhangi bir devletin, tevzii adalet, temini adalet 
memuruna, yani hükkâma verdiği maaşla, diğer me
murine verdiği maaş arasında mühim bir fark vardır. 
Fakat maalesef bizde kaziye berakis gibidir. Böyle 
değilse bile her devletin, her milletin bedahet derece
sinde bir hakikat olmak üzere kabul ettiği bir şey ya
ni hükkâmı tamamiyle, bihakkin terfih etmek gaye
sini, biz istihdaf etmekle beraber, temin etmiş bir 
vaziyette değiliz. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) -r Umu
mî olmak üzere şarttır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Efen
diler; biliyorsunuz ki, Mısır'da ingilizlerin tesirleri 
vardır ve İngilizler memleketlerinde kendi milletleri 
içerisinde adalete çok müteveccih ve mütekarrip adam
lar oldukları halde, Mısır gibi gasıbane bir vazi
yette bulundukları yerler için böyle bir esasa ehem
miyet vermezlerken bu ^kabil memleketlerde bile yap
tıkları teşkilâtı adliyede, verilmesine müsaade ettik
leri veyahut kendi zamanı idarelerinde verdikleri 
maaşat şudur. Nazıra 3 300 İngiliz lirası verili
yor. Bu bizim paramızla ne eder malûmdur. Çün
kü, bir İngiliz Lirası hemen dokuz Türk lirasına 
muaddildir. Müsteşar, oda İngiMz olduğu için na
zır derecesinde alıyor. Tabiî yerli olsaydı, bunu ver
mezdi. Muavini 2 150 İngiliz lirası alıyor. Hukuk 
müşaviri 1 200 İngiliz lirası, şubeler müdüranı 2 982 
lira alıyor. Şube müdür muavinleri 2 490 lira alıyor. 
Refikleri 1 620 İngiliz lirası alıyor. Mahakimi muh-
telifedeki yerli 16 azaya 19 200 İngiliz lirası ve ma
hakimi muhteMtedeki ecnebilerden 33 azaya 55 600 
İngiliz lirası, 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mısır'ın bütçesi 
ne kadardır? İngiMz lirası ile mi, yoksa bizim para 
ile mi? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — 48 000 000 Mısır 
lirasıdır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Arz ede
ceğim. Bu hususta diğer devletlerden de hemen ay
nı mahiyette misaller irat etmek pek kolaydır. Hepsi 
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üzerimde vardır. Yalnız Heyeti Celileyi erkanı ile 
tasdi etmemek için bir ciheti daha işaret edeyim. 

Kıbrıs'ta nahiye sulh hâkimleri ki, mesleki hük-
kâma dahil insanların en birinci kademesinde bulu
nurlar, bunlara mahiye 25 İngiliz lirası veriliyor. 
Efendiler; kazada reisleri senevi 1 000 yani 9 000 
Türk lirası azalara 500 yani 4 500 Türk lirası veri
liyor. Diğer memleketlerde de böyledir, 1/3, 1/4 de
ğildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Valimin maaşı ne 
kadardır? 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Her 
memleketin hükkâmına verdiği maaşat miktarıyla, 
teşkilâtı sairesine ait verdiği maaş arasında daima 
hükkâm için müspet, diğerleri için menfî yüzde sek
sen fark vardır. Çünkü bütün teşkilât devletin is
tihdaf ettiği gayei mutlaka, tevzii adalettir. Takriri 
emniyettir. 

NEOtP ALİ BEY (Denizli) — Fransa'da, İtal
ya'da ne kadardır? 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Onu 
da arz edeyim: Fransa'da (kâfi sesleri) - bir arka
daş sorduğu için söylüyorum. Başka misal söylemi-
yeceğim - Mahkemei Temyiz Reisi evveline 300 000 
altun frank veriliyor. Pardon 30 000 frank verili
yor. Mahkemei Temyiz Daire reislerine 25 000, 
Başmüddeiumumiye 30 000, İstinaf Reisi ve Başmüd-
deiumumisine 25 000. 

ALİ BEY (Rize) — Bütün adliye erkânı istifa et
meli; 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Sulh 
hâkimleri, birinci sınıflarına 11 000, bidayet mah-. 
kemesi rüesasına 20 000, azaralara 11 000 müddeiumu
milere 10 000 - 13 000 dir. Bunları bir misal olmak 
üzere arz ediyorum. Tabiî her hangi bir devleti ec
nebiye ile bizim bütçe istitaatımız, vaziyetimiz ta
mamen muadil olmadığından bizde hükkâmımıza on
lar derecesinde maaş verelim iddiasında bulunamam, 
ancak her devlet kendi siai malisi dahilinde dahi ol
sa hükkâm ve memurini adliyeye kendilerinden bek
lenen hizmete mukabil, istihdam ettikleri sahanın 
ve kendilerinden beklenen hizmetin müessiriyetine 
nazaran nasıl bir prensip takip etmişlerse, Türkiye 
Cumhuriyetinin dahi aynı prensibi kabul etmek ız-
dırarında olduğunu işaret etmek isterim. Efendiler; 
şu vesile ile hesaba taallûk eden bir cihete daha te
mas etmek isterim. Elimizde bulunan bütçenin ve 
bilhassa bu 220 nci faslın müfredatının tetkikinden 
anlaşılıyor ki 310 tane mahkeme reisi vardır. Bun
lara senelik 158 800 lira maaş verilmiştir. 445 tane 

müddeiumumi vardır. Bunlara da 158 220 lira maaş 
verilmiştir. 633 âza vardır, bunlara da 321 240 li
ra maaş verilmiştir. 421 âza mülâzımı vardır. Bun
lara da 154 280 lira maaş verilmiştir. Bittabi bunlar 
seneliktir. 56 tane müddeiumumi muavini vardır. 
Bunlara 84 220 lira verilmiştir. Sulh hâkimi ve hâ
kimi münferit dahi 253 tane vardır. Bunlara da 
84 720 verilmiştir. 253 hâkim ile 40 tane hâkim mu
avinine yine senelik olmak üzere 12 000 lira veril
miştir. Minhayselmecmu 2 158 evsafı hâkimiyeti 
haiz tevzii adalet memurlarına, hâkim ve müddei
umumilere 825 000 lira verilmiştir. Tahkikat hâki
mi olan 395 müstantika senevî verilen 101 460 lira 
da ilâve edilirse 2 553 hâkime senevî 927 000 lira 
veriliyor. Nerede? Yüz elli milyon liraya yakın 
Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden; madeleti gayei 
mühimminin, istihsal ve tevziine memur ettiğimiz 
bu zavallı memurlara verdiğimiz para, ancak bir mil
yon lirayı bulmuyor. Yoksa adliye bütçesinin baliğ 
olduğu rakam altı milyon lirayı nazarı dikkate alarak 
adliyemiz için, memleket dahilinde madeleti temin 
için, hakkın muhafazasını temin için mühim mik
tarda fedakârlık yapıyoruz iddiasında bulunamayız. 

Arz ettiğim şu hesabat ki: Tamamen elimde ve eli
nizde bulunan bütçe erkamına müstenittir. Hesabı va
sati ile tevzii adalete şu veya bu şahıs hakkında, mil
yonlarla lira tazminat hükmüne, deyn tahsili hükmüne 
ve bir şahsın hayatı aleyhinde idam hükmünü verme
ye mezun olan, işbu hükkâma vasati verebildiğimiz 
para, tahsisatı munzammeleriyle beraber beher ay için 
altmış lirayı geçmiyor efendiler ve bilhassa şayanı 
dikkattir ki: Tahkikat hâkimi olmak itibariyle çok mü
him ve müessir mevkii adlide bulunan müstantiklere 
verilen maaş çok hicabaver bir mahiyettedir. Ve eliniz
de bulunan bütçenin tetkikinden bu vaziyet anlaşıla
caktır. Geçen sene, yine aynı meseleden dolayı, yani 
memlekette hükkâmı terfih etmek imkân ve istitaatı 
maliyesi bulunmadığından naşi ve bundan dolayı mem
lekette hâkimliğe, adliye memurluğuna talip olan hu-
kukşinasanın, günden güne adedinin azaldığı mahiye
tindedir ve bu yüzden adliye teşkilâtı içerisinde, iki-
yüz, üçyüz raddesinde münhalât olup memur buluna
madığı mülâhazasıyle birçok inkilâbî işler yaptık, teşrii 
mehakim Kanunu diye Usulü Muhakematı Hukukiye 
ve Usulü Muhakematı Cezaiye ve Sulh Hâkimleri ka
nunlarını tadil edici bir kanun yaptık. İstinaf maha-
kimini lağv ettik. Bunların hepsinin illeti hakikiyesi 
adaleti temin muhakematı tesri ve bir de boş kalan 
hâkim mevkilerini doldurabiîmektir. Halbuki efendi
ler; geçen sene yaptığımız ve inkilâbî adlî namını bi-
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gayrihakkin verdiğimiz bu kanunlarla milletçe matlûp 
olan gaye tahakkuk etmiş değildir. Bugün memlekette 
istinat mehakimi yoktur ve sebebi lağvı, hatırı nişane
niz olduğu üzere, arz ettiğim sebeplerdir. Fakat bunun-
yerine hâkimi müçtemilik ikame ettik, fakat memle
ketimizde yalnız hâkimi müçtemilik mevcut değildir. 
Evvelce arz ettiğim gibi sulh hâkimleri vardır. Hâkimi 
münferitler vardır ve bu mehakimi umumiyenin hari
cinde bir de ayrıca teşkilâta tabi cinayet mahkemeleri 
vardır cinayet mahkemeleri de ikiye inkısam etmiştir. 
Birisi müstakil mahakimi cinaiye, birisi mürettep ma-
hakimi cinayedir. Anlaşılıyor ki, bir hukuk müntesi-
bini bile tasnif ve tadatta duçarı müşkülât edecek, şa
şırtacak bir surette girift bir vaziyeti arz ediyor. Bir 
memleketin teşkilâtı adliyesinden beklenilen yek renk-
lik ve yek vecihliktir. Gayei muadeleti temin için yek 
renk ve yek veçhe teşkilâtı adliyeye vücut vermek lâ
zımdır. Filhakika memleketin ihtiyacatı ve asrı hazırı
mızın icabatı karşısında adliye teşkilâtımızı ne vadide 
yapmaklığımız lâzım geleceği bahsi çok mühimdir. 
Yani Vekil Beyefendinin biraz evvel kürsüden ifade et
tikleri gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi için Adliye 
Vekâleti için hâkimi müçtemilik usulüne doğru git
mek mi gaye olmalıdır, yoksa hâkimi münferitlik usu
lüne doğru gitmek mi daha iyi olmalıdır? Bu çok şa
yanı dikkat bir meseledir. Bunlardan her hangisi ter
cih edilirse edilsin o; bugün layetegayyer bir gaye ola
rak tespit edilmeli ve bütün teşkilâtı adliyemiz- evvelâ 
lâyetegayeriyete doğru tevcih olunmalıdır. Halbuki bi
raz evvel arz ettiğim gibi memlekette hâkimi müçte
milik usulüne doğru gidilmek gayesi mevcutsa bile hâ
kimi münferitlik tesis etmek, sulh hâkimliği tesis et
mek ve müstakil, mürettep cinayet mahkemeleri tesis 
etmek gibi meselenin şekil ve rengini tahlit eden bir 
manzaraya şahit bulunduk. Bunlara cevaz vermeme
lidir. Arkadaşlarımızdan Osman Niyazi Beyefendi ci
nayet mahkemelerinin sureti teşekkülünden bahsettiler. 
Hulasaten dediler ki, birçok suretle ispat ettiler ki, beş 

^ hâkimin iştirakiyle içtima eden cinayet mahkemelerinde 
ekseriya verilen hükümler bazan bir adamın reyine ta
bidir. Bazan da ekseriyeti âdiyenin reyine tabidir. Bu 
ciheti çok güzel izah ettiklerinden ve Adliye Vekili Bey 
de aynı hakikati kabul ve itiraf buyurduklarından do
layı fazla tafsilâta girmiyerek diyeceğim ki, mademki 
bu bir hakikattir. Üç hâkimden terekküp eder şekil
de tensip ve kabul edilmesinde hiçbir mahzuru hukukî 
ve kanunî yoktur. Bu kabul edildikten sonra memle
ket teşkilâtı adliyesini yek renk bir safhaya vaz edebil
me kiçin hâkimi müçtemiliği kabul ettiğimize nazaran 
derhal mahakimi sulhiye ve mahakimi münferideyi 

kaldırmalıyız. Çünkü hâkimi müçtemiliği kabul edip 
de onu memleketin bir kısmında tesis ederek, yani her 
ne sebebe mebni olursa olsun tesis edemediğimiz ak
samında hâkimi münferit usulünü kabul ederler, şık
kından hangisini prensip kabul edeceksek edelim, bu 
suretle memleketten iphamı kaldırmış oluruz. Bugün 
de vaziyet mühim bir şekil irae etmektedir. Sonra he
pimiz ve bütün efradı milletimiz teşkilâtı hazırai adli
yemizden dolayı, esbabı teşkiliyeden dolayı birçok kıy
metli ve muktedir ve daima afif olan Türk hâkimleri
nin şahsiyetlerinde olan kusurlarından değil, bu nokta
yı bilhassa işaret ederim, teşkilâta taallûk eden esbap
tan dolayı hiçbir kimse Türkiye mahkemeleri muame
lâtından memnun değil, Meclisi Âlinize dahil, asker, 
doktor, mülkiyeci, çiftçi, adliyecilerden gayri bütün 
mesalik erbabı ve hattâ adliyecilerin büyük bir kısmı 
bu hakikati itirafta müttehittir. Daima şahsen buna 
şahit oluyorum, buna muttali oluyorum ve bütün 
memleket dahilinde dahi bütün memleket ihtiyacı adli 
hukukisini temin edecek bir halde olmadığıdır. Şu hal
de memleketimizde her şeyden evvel yapılacak ve cezrî 
bir surette esasında halledilmek suretiyle yapılacak şey; 
teşkilâtı adliyemize müstakar bir mahiyeti, müstacel 
bir hamle ile vücut vermektir. Onun için teenniye, 
müsait zaman hululüne intizare benim kanaatimce ba
zan katiyyen cevaz yoktur. Onun için çok temenni 
ederim ki, hürmet ettiğim Adliye Vekili Muhteremi
miz Mahmut Esat Bey bu noktayı bu suretle telâkki 
hususunda bendenizle birleşsinler ve daima kendileri
ne has olan büyük şecaati medeniye, derin nüfuzu na
zar ve büyük dûrendişlikle memleketin bir cerihai ad
lisini görsünler ve kökünden yek renk yek usul bir teş
kilâtı adliye vücut versinler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O şecaattan biraz 
da ağzımız yandı ya. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Kanun 
lâzım, Adliye Vekili kendi kendine, yaparsa hiçbir şe
ye yaramaz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Bu işe, 
bu gayeye ehemmiyet verilmemek noktainazarında çok 
müteessir olan para meselesiyle temas etmek zarureti 
vardır. Efendiler! Vekil Beyden kerraren, muhtelif 
vesilelere işittik ki, bütçe mülâhazası olmasaydı ken
dilerinin takdir ve tespit ettikleri ihtiyacatı adliyeyi da
ha vasi bir surette temine çalışacaklardı. Fakat efen
diler, bendeniz memleket hayatı umumiyesine mühim 
ve adalet sahasında pek derinden ikaı tesir eden teş
kilâtı adliyenin vücudu varidi hatır olamıyacağını bir 
prensip olarak ilk sözümle kabul etmiş olduğumdan 
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dolayı hiçbir vakit kendileriyle birleşemem ve öyle 
zannediyorum ki, bu, hesabata müsteniden ispatı pek 
mümkündür. Bugünkü teşkilâtı adliyemizi eğer benim 
gibi telâkki ederlerse veyahut ederseniz memlekete 
yek renk, yek usul bir teşkilâtı adliye bahşetmek için 
daha çok masraf ihtiyarına lüzum yoktur. Bütün büt
çemizin ihtiva ettiği meblâğ ile memlekete yek renk ve 
yeknesak bir teşkilâtı adliye bahşedilir ve hükkâmımı-
za vasati altmış lira değil yüz, yüzelli lira raddesinde 
maaş verilir . 

Tahammülünüzü suiistimal etmezsem cetveli oku
rum. Hülâsatan arz edeyim: Memleketimizde üç yüz 
küsur kaza merkezi, yetmiş küsur vilâyet merkezi 
vardır. Minhayselmecmu dört yüz kaza vardır. Öyle 
zannediyorum ki, memleketimiz dahilinde bütün ka
zalarda ve bütün vilâyet merkezlerinin hepsinde me-
hakim, bugün fiilen mevcuttur. Yahut değildir. Bu
nu pek katı ifade etmek mümkün olmaz. Mevcut ol
ması şayanı arzudur ve mevcut olarak kabul ediyo
rum. Öyle zannediyorum ki, bazı kazalarımızda tam 
teşkilâta malik mahakim yoktur. Sununla sabittir 
ki, hâkimi müçtemiin kabul edilmiş bulunduğu ve 
birçok yerlerde hâkimi müçtemi esasatına gidildiği 
halde hâkimi münferitlik ve sulh hâkimliği gibi hâ
kimler vardır. Demek ki, oralarda hakikaten mah-
kemei asliye denilen mahkemeler yoktur. Demek ki, 
onların fıkadanından mütevellit boşluğu şöyle sat
hice imlâ edebilecek birer mahkeme, müessese, ma-
kamat vardır. Bu dört yüz kazada dört yüz mahke
me teşkil eder ve hâkimi müçtemi usulünü kabul 
edersek bir reis iki aza ile bin iki yüz hâkim bulu
nabilir. Dört yüz müstantıik dört yüz de rnüddei* 
umumi bulunması lâzımdı:- ki, yekûnu iki bindir. De
min arz ettiğim veçhile bugün istihdam ettiğimiz 
hükkâmın adedi iki bin beş yüz, kazalarda küsur
dur. Bununla beş yüz hâkim lasarruf edilmiş olur 
ve evvelce arz etmiştim ki, memlekette hâkim fıkda
nı vardır. Hükkâmımıza verilen paranın azlığından 
dolayı meslekî hâkimiyete rağbet azalmıştır. Bugün
kü erkânı vilâyetin birçoklarından bir lisanı mütte
hitle işittiğim üzere eğer adliye bütçesi ıslah edile
mez ve adliye teşkilâtı bir esası kaviye rapt edilemez
se ve hâkimlerimize; haysiyet ve vakarı hâkimiyetle
rini, selâmet ve efkârı muhakemelerini, mutlak olan 
bitarafilerini muhafazaya muktedir küacak bir refah 
veremezsek adliye mesleği yavaş yavaş gevşer ve bir 
iki sene sonra inhidam ve sükûta mahkûm bir hale 
gelir, diyor. 

Efendiler; ben bu hakikati anlamak için bu er
kânı vekâletin bu ifade ve şahadetlerine muhtaç de

ğildim. Herkes gibi memleketimiz adliyesini pek ya
kından tanıdığım için ve elimizde resmî ve hususi 
bir çok karineler, deliller bulunduğu için bu netice
nin mütekarribilhulul olduğuna ben de hükmedebi
lirim. Burada bir müstantik meslek mekteplerinden 
bahsedildi. Yine bütçemizin tetkikatmdan anlatılı
yor. Talebei hukuk içerisinde fakirülhal oîanlardr.n 
ve çalışkan bulunanlardan bazı talebeyi bu talebe 
yurdunda meccanen iskân edeceğiz ve ibate edece
ğiz ve onlar çıktıktan sonra memuriyete alacağız. 
Sonra memlekette icrayi muhamat edebilmek için 
vaz ettiğimiz bir kayıt vardır. Evvelâ hâkimlik ede
cek ondan sonra muhami olabilecek. Halbuki bunun 
esbabı mucibesi aksi olmak lâzımgelir. Evvelâ, icra
yi muhamat etmek sonra hâkim sandalyesine otur
mak lâzımdır. Bunu ne zaruretle kabul ettik. Ben de 
buna rey verdim. 

Adliye Vekili Beyefendi geldi, bana dedi ki, bu 
maaşlarla ve bu şerait dahilinde, hâkim bulamıyo
rum, mahkeme memuriyetlerine kimse rağbet etmi
yor, cebri bir şart ve kayda lüzum vardır. Mektebi 
hukuk mezunları hiç olmazsa üç sene hâkim sandal
yesine, adliye memuriyetlerinde peyderpey istihdam 
edebilmek için böyle bir şeye lüzum vardır. Demek 
oluyor ki, efendiler, erkânı adliyenin bana söyledik
lerini, arz ettiğim hakikati biz şu karaini katıa ile 
anlayabilirdik. Binnaenaleyh şu muhakkaktır ki, 
memlekette herhangi bir cürmün ikaı halinde, cür-
mün vukuunu ve ademi vukuunu ve sureti ikamı, 
failin hüviyetini, ahvali hususiye ve maziyesini cür-
mü ika hususunda kendisine icrayi tesir eden esbabı 
maddiye ve maneviyeyi takdirle mükellef olan ve 
ondan sonra bir fail, bir mücrim üzerinde ika edile
cek bir hüküm vermeye mezun bulunan mahkemenin 
muamelâtına icrayi mahakim esasatına esas olarak 
tahkikatı evveliyeyi yapan ve zeydi ve amiri tek ba
şına tevkif edebilmek iktidar ve salâhiyetinde bulu
nan müstantik sandalyesinde bir senelik müddeti bu
lunan ve binaenaleyh yalnız yedi ay kadar bir devrei 
tedrisiyesi olan mektepten çıkanları mı oturtacağız? 
Efendiler; bu, bir eseri zarurettir, yani tahsilini ipti
dai, tali ve âli olarak ikmal etmiş evsafı ve iktidarı 
hâkimiyeti iktisap eylemiş insanlardan müstantik bu
lamadığımız içindir. Feridun Fikri Bey arkadaşımın 
bu husustaki fikri pek müsiptir. Yoksa hiç ümit et
mem ki, Vekil Beyefendi de diğer hukukçu arkadaş
larımız da, gayrı hukukçu bütün arkadaşlarımız da 
meselenin bütün vuzuhu karşısında tahkikat hâkimi 
diye vazifei asliyesini demin arz ettiğim bir memuru 
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adlî altı yedi aylık tederrüsle meydana gelebilsin ka- I 
naatinde bulunsunlar. Arkadaşlar bu olamaz. Bu ola- I 
maz ama mektebi hukuku mezunu adliye memuru I 
bulamadığimizdan müstantik bu suretle yetişecek I 
buna zaruret vardır. Bunun için yaptik. Bu, yoktan I 
iyidir veyahut hüdayi nabit adamları müstantik mev- I 
kiine geçirmektense hiç olmazsa bir sene nazariyatı I 
cezaiye, tatbikatı cezaiye ve usulü muhakematı ce- I 
zaiye kanunları ve kanunu cezayi okutarak - ki, bir I 
sene zarfında öğreneceklerine aklım ermiyor - müs- I 
tantik yapmak daha iyi olacak. Demek ki, yaraya I 
bir yama vurdular. Halbuki teceddüt ve inkilâp dev- I 
ri cumhuriyetinde ben yama ile, muvakkat tedbirler- I 
le teşkilâtı adliyemizden beklenilen, memleket ihtiya- I 
cı adlisinin temin edileceği kanaatinde olmadığ m- I 
dan dolayı bunu muvafık bulmadım. Demin arz et- I 
mistim. Hâkimi müçtemi usulü kabul edilir ve ka- I 
zalarda birer mahkeme bulunmak şartıyîe, bazı mü- I 
him, büyük kasabatımız vardır ki, onlara 3 - 5 tane I 
verebilirsiniz. Fakat bunların fazlasının yekûnu mü- I 
him bir miktara ba.iğ olmaz, fazlasıyle 1 5 - 2 0 - 4 0 I 
tane olabilir. Ehemmiyeti yoktur. Toparlak hesap I 
olsun diye böyle a;z ediyorum. Asgarî olarak mah- I 
keme reislerine yani hâkimlere maaşı asli 80, 70, 50 I 
lira, muavinlerine yahut azalara 50, 40 lira, müddei I 
umumilere 75. 55, 30 lira, smıfına göre müstantiklere I 
50, 45, 30 iira verirsek bunların tahsisatı munzamme- I 
leri dahi meselâ 86 lira alanın 78 lira olur ki, ceple
rine girecek para 170 - 140 raddesinde tahakkuk I 
eden bir paradır ve yaptığımız hesap da sabittir ki, I 
bu adamlara vereceğimiz para miktarı minhaysel- I 
mecmu bugünkü teşkilâta bütün hâkim, aza, müddei I 
umumi, müddei umumi muavini, aza mülâzımı, sulh I 
hâkimi, hâk mi münferit, cinayet mahkemesi reisi, I 
cinayet mahkemesi müddei umumisi, ve cinayet I 
mahkemelerine merbut olan ketebe maaşatı yekûnu- I 
nun iki sülüsünden ibarettir. Bir sülüsü de tasarruf I 
edilmiş olur. Bu kadar bariz bir hakikat karşısında I 
memleket teşkilâtı adliyesini yek renk ve yeknesak I 
bir mahiyete kalbetmemek bilmem ki, ne dereceye I 
kadar caizdir. Bu fasılda Heyeti Celileye vaki olacak I 
maruzatım bundan ibarettir. Telhisen diyebilirim ki, I 
Adliye Vekilimiz arz ettiği hesabatı maddiyeye ve I 
esbabı mucibei ilmiye ve meslekiyeye binaen bu se- I 
ne geçmiş olduğuna nazaran inşallah gelecek sene I 
için bu hesabatı tetkik ve teemmül ettirerek m emi e- I 
kette bir mahkeme, ceza mahkemesi cinayet kısmı, I 
cünha ve kabahat kısmı, hukuk mahkemesi, ticaret I 
kısmı bilmem ne kısmı, ne isterlerse yapsınlar, yal- I 
nız ben istiyorum ki, mahkeme denince memleketin | 
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2, 3 veya bir hâkimden terekküp etmiş bir müessesei 
hukukiye madeleti vardır. Burada ceza, hukuk tica
ret davaları hal ve fasloîunur ve bu mahkemelerin 
haricinde başka bir nam altında mahiyeti teşkiliyeyi 
haiz mahkeme yoktur. Ondan sonra bu mahakimce 
mamulünbih olacak kavanmin ihtiyacatı adliyesine 
ve esas hakkaniyete muvafık bir şekilde başarılması
nı temin edecek mahiyette başarılması meselesidir. 
Yoksa teşkilâtı adliyemiz; bugünkü girift ve muğlak 
•jekli, bugünkü mütefavit mahiyeti, manzarayı arz 
etmekte iken ne kadar; gaveî madalete uygun ahkâ
mı ihtiva eden kanunlar yapsale sahai tatbikatta iş 
bir birine girecek ve binnetve memleketin ihtiyacatı 
adliyesini temin edecek mahiyette olmayacaktır. Bu
rada itiraz etmek isteyen herhangi bir zatın ilmi hu
kuk nazariyatına istinaden söyleyebileceği' bazı söz
ler vardır. Onları hulasaten kaydedeyim. Denilebilir 
Ki, memlekette bir çeşit rmhkeme olursa hukuku da 
cezayı da ticareti de bir mahkemede görülecek olur
sa memlekette mütehassıs hükkâm yetiştirmek im
kânı kalmaz. Evet efendiler böyledir. Fakat bu, mil
letimizin hâkim yetiştirmek hususundaki veyahut 
yetiştirmiş bulunduğu hâkimlerin miktarındaki nok
san ve bütçedeki istitaatsızlığımızm bize tahmil et
tiği mecburiyettir. Katlanmaktan başka çaremiz yok
tur. 

Hepimizin söylediği gibi memleket vaziyeti ikti-
sadiyesinin inkişafından, tekâmülünden sonra, istita-
atımız tahakkuk ettikçe, mahkemelerimizde mütehas
sıs hükkâm ve memurin istihdamına müsait bir ha
le ifrağ edilir. Ve o zaman ancak mütehassıs yetişe
bilir. Yoksa, bugünkü teşkilât ile mütehassıs memu
rini adliye ve hükkâm yetiştirmek imkânı yoktur. 
Hâkimi münferidimiz hukuka bakar, ticarete bakar, 
-:ünhaya bakar, kabahata bakar, yani cezaya bakar, 
mahakimi asliyemiz; hukuka bakar, cezaya bakar, 
hukukun ticaret kısmına ve mahakimi şeriyenin iş
lerine bakar pekiyi; bugün imkân var mıdır? Bugün 
de imkân yoktur. Şu halde itiraz dahi varit değildir. 
Onun için yapılacaksa - her neye mal olursa olsun -
bütçe mülâhazası bir mani teşkil etmediğinden bu 
hesaba nazaran arz ediyorum. Arzu ederdim ki, Ad
liye Vekilimiz Mahmut Esat Bey zamanında memle
ketimize medenî yeni bir teşkilâtı adliye bahşedil
sin. 

İHSAN BEY (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
zaten açık olan bütçemize herhangi bir şekilde vuku-
bulacak zam teklifine karşı Heyeti Ceîilelerinin ne 
derece hassas olduğunu biliyorum. Buna rağmen 
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muhakkak gördüğüm bir noktai nazarı dikkati âli
nize arz etmek istiyorum. Gerçi adliye bütçesinin 
müfredat cetvelinde muharrer değilse de vekâletçe 
tanzim edilen kadroda İstanbul mahakimi azaları 
için elli lira, İzmir mahakimi azaları için kezalik elli 
lira, fakat nAkara azaları için 40 lira olarak tespit 
olunmuştur. Hatta İstanbul'da altmış liralı aza da 
vardır. Bunun sebebi şunlar olsa gerektir: İzmir ve 
İstanbul'un büyük merkez olması ve daavinin çok 
elması ve mühim daavi tahaddüs etmesi ve yine bu 
ki merkezde pahalılığın icrayı hükmetmemesi. Daa
vinin çok olması bir sebep teşkil etmez. Çünkü daavi 
ne kadar çoksa, mahkemelerin adedi de o kadar zi
yadedir. Ankara'da üç mahkeme varsa, İzmir'den 
altı mahkeme İstanbul'da 1 5belki 18 mahkeme var
dır. Diğer sebeplerce; Ankara için de vardır. Anka
ra'nın merkez olması hasebiyle gerek devairi resmi
ye ve gerek müteahhitler ve şirketler arasında mü
him daavi tahaddüs etmektedir. Pahalılık İzmir ve 
İstanbul'dan ziyade burada icrayı hükmetmektedir. 

Muhtar Bey (Trabzon) — Trabzon, Samsun daha 
pahalı. 

ÎH3AN BEY (Devamla) — Onun için bir takrir 
takdim ediyorum, elli imzalıdır. Bu Ankara azaJa-
rma verilecek kırk liranın elli liraya ve aza mülâ
zımlarına verilecek olan 25 liranın 30 liraya iblâğı
nı rica ediyorum. Zaten bunun yekûnu iki bin lira 
kadar ehemmiyetsiz bir miktardan ibarettir. Bina
enaleyh kabulünü Heyeti Celileden rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendiler, 
burada 4 500 liralık bir kalem vardır. Gerçi 4 500 
lira 150 milyon liralık bir bütçede ehemmiyetsiz bir 
paradır. Bu meblâğın büyük bir delâleti vardır. O da 
şimdiye kadar bizde gerek Darülfünunun hukuka ta
allûk eden kısmı, gerek edebiyat fakültesi olsun, bu 
müessesatı intihap edenleri devlet beslemezdi. Bu
gün bunları devletin beslemesi prensibini kabul edi
yoruz. 

Üçüncü kısım : Masarifi umumiye faslında hu
kuk talebesi yurdu masarifi 30 bin İira... Demek olu
yor ki, 34 500 liralık bir masraftır. Bendeniz tabiî
dir ki, böyle hukuk talebesinin siyaneti himayeti sa
dedinde bir keyfiyete itiraz maksadıyla söz söylemi
yorum. Bu hususun yanlış telâkki buyurulmamasını 
hassaten istirham ederim. Yalnız bu çığırı beğenmi
yorum. .Böyle mektebi hukuka, hukuk talebesine 
şimdiden âdeta başka mekâtibi âliye gibi - ki, ruhla
rı başkadır. Şekilleri başkadır. İstikametleri başka
dır ve hayatta kendilerinden beklediğimiz mesainin 

cereyanı başkadır - o müesseseler gibi bir mahiyet al
dırılması doğru değildir. Bunların bir kısmı avukat, 
bir kısmı hâkim olacak binaenaleyh bu doğru olma
yan bir çaredir. Hakikaten dert vardır, dert mevcut
tur ve şudur : Gençlik maatteessüf âli tahsile - âli 
tahsil diyerek tamim etmem - hukuk tahsiline her ne
dense rağbet etmiyor. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Zor 
olduğundan. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Mattees-
süf zor mudur, değil midir? Bu bapta katî bir mü
talâa serdetmeyeceğim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Kamı doy
muyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Yalnız 
bir noktayi arz edeceğim: O da; meselâ bu sene bir 
muhamat kanunu yaptık, Heyeti Celilenin hatırnisa-
nıdır ki, bendeniz o zaman bir maruzatta bulundum. 
Bu staj müddetinin üç sene olmasına itiraz ettim. 
Memleketimizin maişetçe olan vaziyetini mütalâa bu
yurunuz. Memleket maişetçe ne kadar sıkıntılar ge
çirmektedir. Böyle bir zamanda gençliği böyle iki de 
bir de karcısına bugün staj, yarın üç sene, öbür gün 
bilmem ne. Öyle bir vaziyet geliyor ki, bir hukuk ta
lebesinin yetişip de ekmeğini kazanabilmesi ve mes
leği dahilinde feyiz alabilmesi âdeta mümkün olma
yacak bir vaziyete inkilâp ediyor. Maruzatımda hü
lâsa etmek istediğim budur: Gençliğin inkişafına 
mani olacak fazla kuyut koymak, zannediyorum ki, 
bu hususta gençlerin hukuk tahsiline vesair bu gibi 
tahsillere rağbet etmemesinin bir saikidir. Belki ha
ta ediyorum. (Doğru sesleri) Yalnız bendeniz bu ka
lemin tayyı hakkında bir takrir de vermek cesaretin
de bulunmuyorum. Böyle bir takrir de vermeyece
ğim, yalnız bir şeyi nazarı dikkati âlinize arz etmek 
istiyorum ki, burada bir dert vardır. Belki bu senelik 
tedavisinin çaresi yoktur. Fakat memleketimiz bu 
mektebi hukuk taletbesinin, âdeta mektebi harbiye 
talebesi gibi vesair bu kabil devlet parası ile besle
nen mektebi âli talebesi gibi bir halde bulundurul
ması doğru değildir. Bunun için bu sene - gençliğin 
âli tahsile rağbeti için hukuk mektebine gSrrnosk-ie 
mani olan saikleri, gençlerin ruhları mütalâa oluna
rak onların hissiyatı umumiyeleri etraflıca tetkik 
edilerek - anlamının çaresine bakmalıdır. Bunu bil
hassa Adliye Vekili Beyefendiden rica ediyorum. Bu
nu kabul edeceğiz. Fakaat gelecek sene acaba kabul 
edilece kmi? On bir sene kabul edilecek mi? Hukukun 
ruhu büsbütün başka türlüdür, hukukta kayıt altın-

— 276 — 



t : 63 23 . 2 . 1341 C : 3 

da olmamak, hür olmak gayesi vardır? Bir talebe 
yurdunun inzibatîı muhiti içerisine girmek o mües
sesenin mahiyetinde başkalık husule getireceği zan-
nındayım. Onun için Adliye Vekili Beyden çok rica 
ederim ve Heyeti Ceiilenin nazarı dikkatine arz ede
rim. Hukuk mektebi talebesini, leyli yurdunda bes
lemek, içinden çıkılacak bir çığır değildir. Bendeniz 
o kanaatteyim. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim; kifayet teklifi olmazsa kifa
yeti müzakere reye konamaz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bendeniz mesaili huku-
kiyede ihtisasım olmadığından buraya çıkıp söz söy
lemek istemezdim. Fakat müsadif olduğum gayet 
mühim bir nısseleye hukukçu arkadaşlarımızdan hiç 
birisi temas etmediği için bu mesele müphem kaldı. 
Halbuki bu mahakimde gayet elîm bir dert. Şimdi
ki hükkâmı adliyenin ekserisi ve hatta cüzi bir kıs
mı istisna edilirse hemen tamamı diyebilirim ki, mi
ras mesailinde âciz bulunuyorlar. Bunu itiraf etmek 
lâzımgelir. Ve münasaha yapmak kabiliyetini de as
la haiz değillerdir. Bazı yerlerde mülga mahakimi 
seriye başkâtipleri, başkâtip muavini olarak rnaha-
kim nezdine alınmıştır. Bunlar bu miras meseleleri
ni tashih edebiliyorlar. Fakat kaza mahakiminde 
bunu yapacak kabiliyette kimse bulmak mümkün de
ğil. Evvelce bunu müftüler yapar, resmen tasdik 
eder, mahakime verilirlerdi. Mahakim de bu mese-
lei miras üzerine işi hükmederdi. Şimdi müftüler
den bu hizmet de alındı. Bir iki; hatta üç dört bat-
na çıkan meseîei mirası tashih edip de münasahasını 
yapmak müşkülâtı meydandadır ve hiç bir şey yapa
mıyor. Bunun için evvelce işittim ki, Adliye Vekâleti 
feraiz meselesini başka bir şekilde halletmek istiyor
muş. Yani herkesin anlayabileceği ve bütün hükkâ-
mın anlayabileceği bir şekle koyacakmış diye işittik. 
Fakat şimdiye kadar böyle bir lâyiha, verilmedi. Gel
medi. Bu gayet mühim bir meseledir. Nazarı dikka
ti âlinizi celbederim. Vekâlet bunu düşünüyor mu? 
Vekil Bey buradan cevap versinler. Yoksa çok yan
lışlıklar olmaktadır. 

Onuncu batna vardı mı feraizi taksim edecek 
kimse yoktur ortada. Rica ederim. O kitapla amel 
edeceksek yapmalıyız veyahut ehil ve erbabını getir
meliyiz veyahut da müftülere vermeliyiz, bu kanun 
çıkıncaya kadar. 

RIFAT BEY (Kângırı) — Feridun Fikri Bey re
fikimiz gençlikte son senelerde tahsili âliye rağbet 
olmadığından bahis buyurdular ve bunun esbabının 
neden ibaret olduğunu aradılar. Bendeniz bunun ak

sini iddia ediyorum. Gençlikte bilâkis seneden sene
ye tahsile rağbet eskisinden pek çok ziyadedir. Fa
kat ne yapsın gençlik. Harbi Umumiden... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Fikrim de
ğiştirilmesin, gençlik rağbet etmiyor, demedim. Genç
liğe isnadı töhmet etmedim. Hukuka girmiyorlar de
dim. 

RİFAT BEY (Devamla) — Harbi Umumiden 
sonra husule gelen hayat pahalılığı gençlerin... 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İstanbul'da kalıyor gel
miyorlar. Anadolu'da açalım mektebi. 

RİFAT BEY (Devamla) — Mekâtibi âliyeye ve 
Darülfünun şuabatına girebilmesine mani oluyor. 
Malumu âliniz zenginler son senelerde ticarete daha 
ziyade heves etmişlerdir. Tahsili âliyi bitirdikten 
sonra evlâdını ticarete sülük ettirse daha iyi olur 
tabiî. Fakat buna lüzum görmüyorlar. Fakirin İs
tanbul'a gönderip Darülfünun şuabatında evlâdını 
tahsil ettirmek için ayda bilfarz 50 - 60 lira bir para 
sarf edebilmesi imkânsızdır. Memurin kısmı ise yine 
o haldedir. Binaenaleyh evlâdını Darülfünun şuaba
tına gönderemiyorlar. Bunun için Adliye Vekâleti 
Celilesinin ve Muvazenei Maliye Encümeni Âlisinin 
mektebi hukuka, hukuk fakültesine devam edecek 
talebe için kabul etmiş olduğu şu tahsisat bendenizce 
elzemdir. 

Hatta Sıhhiye Vekâleti de eczacı kısmı için, diş
çi kısmı için bu gibi tahsisat koysa taşradan gide
cek talebeler darülfünunun bu gibi şuabatından da 
istifade ederler. 

Arkadaşlar; bendeniz iyi bilirim ki, Harbi Umu
miden evvel bendenizin dairei intihabiyemden yetiş
miş, tahsili âli görmüş altmış, yetmiş doktor hukuk
çu vesair âli tahsil görmüş efendiler vardı. Bugün 
bir tanesinin gidip tahsil etmesi imkânı yoktur. Bu
nun da sebebi hep hayat pahalılığıdır. Bunun için 
bu tahsisatın kabulünü zaruri görüyorum. 

REİS — Efendim; başka söz alan kalmadı. Mü
zakerenin kifayetine dair takrir vardır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Cevap vereyim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine takrir okuna
caktır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Bu baptaki takrirlerin kıraa-

tıyle faslın reye vazını arz ve teklif eylerim. 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

— 277 — 



İ : 63 23 . 2 

REİS — Vekil Beyin cevabını istima etmek za
ruridir. Onun için cevaptan sonra kifayet takririni 
reyi âlinize arz edecseğim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mit) — Efendiler; Karesi Mebusu Muhteremi Sürey
ya Beyefendi uzun nutuklarını, bendeniz zannediyo
rum ki, iki esas etrafında kısaca tahlil etmek imkânı 
mevcuttur. 

Süreyya Bey uzun nutuklarında evvelâ hükkâm 
ve memurini adliyemiz meselesine temas ettiler. İkin
ci sırada da adlî teşkilâtımıza iliştiler. Hükkâm ve 
memurini adliyemiz sadedinde dermeyan ettikleri 
fikir hükkâmın terfihi meselesi ve memurini adliye
nin maaşatının bugünden daha fazla bir -hale ifrağı 
noktasmdandır. Başka bir noktaya ilişmediler ve 
uzun misallerle noktai nazarlarını takviye etmek is
tediler. 

Efendiler; itiraf edeyim ki : Hükkâm ve memu
rini adliyemizin maaşatı hazırası tabiî bir surette ter
fihlerine gayrı kâfidir. Fakat efendiler, nihayet bi
zim memleketimizde de bir siai maliye ve milletin 
muhassalai mesaisi olan bir de bütçesi vardır. Niha
yet maaşatımızı; hükkâmımıza ve memurini adliye
mize vereceğimiz maaşatı bu bütçe ile ve bu mem
leketin serveti ile ölçmek mecburiyetindeyiz. (Bravo 
sesleri) İngiltere'de hâkimlerin ne kadar maaş al
dıklarını, Fransa'da ne kadar tazminat aldıklarını 
âciz vekiliniz pek iyi takdir eder. Fakat bir de mem
leketin siai maliyesini düşündüğümüz zaman bütün 
bu misallerin bimana kalacağını teslim buyurursunuz. 
Bütün bunlara rağmen efendiler; bu sene hükkâmm 
maaşatına zammiyat yapılmıştır. Bundan başita taz
minat da konmuştur. Memleketin bütçesi neye mü
saade etti ise Hükümetiniz herkesten evvel bunu 
hükkâma tahsis etmiştir. İtiraf ederim ki: Hâkimle
rimiz bugün maaş mukabili hizmet ifa etmemekte
dirler, vatanperverlik ibraz etmektedirler ve bunu 
hepimiz yapmak mecburiyetindeyiz. (Alkışlar) Muh
terem Süreyya Beyin fikirlerinde anlayamadığım bir 
nokta var. O hususta tenevvür etmeyi çok isterdim. 
Deniyor ki : Bütçemizin siasi mevzuubahis değildir. 
Eldeki para ile hâkimlerimizin vasati maaşı 80 - 90 
liraya iblağ olunabilir. Bunu çok mühim buldum. 
Sözlerine çok dikkat ettim. Fakat hali çaresini ken
dilerinden öğrenemedim. Efendiler; Süreyya Beye
fendi zannediyorlarsa ki, Türkiye'nin her şehrinde 
bir hukuk, bir ceza mahkemesi vardır ve öyle yapı
labilir ve fazla mahakimden tasarruf edilebilir. 

Bu yanlış ve hatalı bir şeydir. Efendiler; İstanbul 
vilâyeti tek bir mahkemei ceza ve tek mahkemei hu-
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kuk ile kabili idare midir? Rica ederim, milyonlarca 
nüfusu vardır. Altı ceza, altı hukuk mahkemesi, ci
nayet mahkemeleri ve iki ticaret mahkemesi vardır ve 
'bu zaruridir ve buna rağmen gayrı kâfi gelmektedir. 
Şimdi bu ondört mahkemeyi ikiye indirdiğimizi lütfen 
bir an tasavvur buyurunuz. Tahacümü, adliyenin va
ziyetini o vakit anlamak kabil olur. Bu gayrı müm
kündür. İzmir keza, şurası, burası keza; tabiî mem
leketimizin vaziyetine ve ehemmiyetine göre bütün 
dünyada olduğu gibi mahkemenin adedi taaddüt ede
cektir ve bunun önüne geçmek imkânı yoktur. Hu
kukî mesail derecei saniyede, rabiada bulunan mem
leketimizde de bizzarur sulh hâkimi ve hâkimi mün
ferit kullanacağız ve bu zaruridir. Çünkü biraz t evvel 
arz ettiğim gibi ne hükkâmın adedi müsaittir, ne de 
bütçemiz. Bu maksadı tatmine bütçemiz müsait olsa 
bile elde mevcut hükkâm gayrı kâfidir. Binaenaleyh 
maaşat eldeki bütçe ile vasati doksana nasıl getirile
bilir, bunu anlayamadım. Çok arzu ederdim ki, bu
nu muhterem refikim mücerredat kabilinden değil ra
kamla teşkilâtla ifade etsin. Nasıl oluyor bunu anla
madım ve efendiler; tahmin ve tasavvur buyurabilir 
misiniz ki muvaffak olmak isteyen bir adliye veki
liniz elde vesait olsun da hükkâmın ve memurini adli
yenin maaşatına zam yapmasın. Bu kabili tasavvur 
mudur efendiler? Her tarafını aradık. Bütün tetki-
katımızı yaptık ve en nihayet Heyeti Celilenize arz 
ettiğimiz bütçe zammiyat itibariyle geçen seneden 
daha farklıdır. İşte bu zamları yapabildik. Başkasına 
imkân yoktur. Yalnız vasatî seksen, doksan liraya ge
tirmek suretiyle değil, teşkilâtımızı bütçeye bar ol
maksızın tevsi etmek imkânını bulduk. Fakat bu, ma-
aşatta değil maaşat yine vasatî 80 - 90 liraya gelme
yecektir. Bütçede kabul buyuracağınız tahsisatla teş
kilâtımızı tevsi edeceğiz ve fazla para istemeyece
ğiz. Bunun da sebebi, cinayet mahakiminin üç aza 
ile idare edilmesi meselesi bir de müddeiumumilik 
teşkilâtının daha ilmî bir surette tensikidir. Süreyya 
Beyefendi burada ısrar buyurdular. Fikirlerini derme
yan ettiler esasen bu meseleyi bendeniz bir ay evvel 
kendilerine izah etmiş ve noktai nazarımı söylemiş
tim. Bu münasebetle kendilerine iştirak ediyorum. Bu 
ilme de muvafıktır. Memleketin zaruret ve ihtiyaçlarına 
da muvafıktır. Pekâlâ yapılabilir. Buralardan tasarruf 
edeceğimiz, müddeiumumiler ve hâkimlerle birtakım 
yeni teşkilât vücude getireceğiz. Bunu da bu sabah
ki beyanatımda arz etmiştim. Bununla da efendiler, 
bütçeye bar olmaksızın (70 - 80) kadar mahkeme de 
açabileceğiz. (Çok âlâ sesleri.) Ancak bunu bir ka
nunu mahsusla Heyeti Celilenize arz edeceğim. Teş-
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kilâtın tebdili ve tahvili ve kabulü derhal bir kalem 
çırpısında yapılacak işlerden değildir. Böyle bir ka
lem çırpısında yapılacak işler bizi tehlikelere götü-
rüi'. Bunun için mütehassısları celp ve davet ettim. 
Üç dört günden beri çalışmaktadırlar. Bu meseleyi 
tetkik ediyorlar, ikmali tetkikatta arz edeceğim. Bir 
de Süreyya Beyefendi buyuruyorlar ki inkılâbın uzun 
uzadiye beklemeye vakti yoktur. Bütün bu işler der
hal ve süratle olmalıdır. Efendiler; çok arzu ederim 
ki bütün işler Süreyya Beyin arzusundan daha fazla 
bir süratle bir göz kırpmasıyle husule gelebilsin. Fa
kat, buna imkân yoktur. Efendiler. Bilhassa Adliye
nin tahammülü yoktur, Adliyede ufak bir tahavvülât, 
büyük sarsıntılar husule getirebilir. Bunu çok düşün
mek lâzımdır. Aksi takdirde Süreyya Beyin bizzat rey 
verip bir sene sonra mahzurundan bahsettiği bu mu-
hamat kanununa benzer. Böyle alelacele rey verdik
leri bir kanundan bugün Süreyya Beyefendi bu kür
süde şikâyet etmiştir. Ve muhamat kanunundan şikâ
yetlerinde haklıdırlar. Şikâyetlerinin bazı noktaları 
muhtacı ıslâhtır. Fakat, tasavvur buyurunuz bir ka
nunda bu kadar bir hataya saparlarsa bütün adliye 
teşkilâtında yek renk ve yek veçhe yapacağız diye ve
receğimiz karar memleketi nerelere kadar götürür. 
Fakat bununla on sene beklememiz lâzım demiyo
rum, mümkün mertebe çalışacağız ve bu çalışma ne
ticesinde vücude getireceğimiz kanunları da Heyeti 
Celilenize arz edeceğiz şurasını söyleyeyim ki Türki
ye Cumhuriyeti Adliyesi Süreyya Beyin zannettiği gibi 
inhidama gitmemektedir. Bunu istatistiklerle ispat ede
biliriz. İmparatorluk devrindeki hesaplar meydanda
dır ve beş senelik genç Cumhuriyet Adliyesinin hesap
ları da mevcuttur. Tereddüt edenler Adliye Vekâle
tinden her türlü vesaiki isteyebilirler ve o günü şika
yetiyle bugünün şikâyetini görebilirler, hakikate 
muttali olabilirler. (Bravo sesleri.) Efendiler; inkılâ
bımız adliyemizin inkişaf ve terâkkisi için mükemmel 

ve çok emin bir zemin hazırlamıştır. Kapitülasyonla
rı atmıştır, vahdeti kazayi temin etmiştir, mehazlarda 
serbestiyi temin eylemiştir, ihzarı kavanin komisyon
ları o suretle çalışmaktadırlar. Bu üç mühim şeyin in
kılâp tarafından temini, adliyenin yüzünden kuru
nu vüstanın nikabı alınıp parça parça edilmesi ve 
nur gibi bir yüzün ortaya çıkması demektir. Böyle 
güzel ve kuvvetli bir zeminde muvaffak olmamak için 
hiçbir sebep yoktur efendiler; (Bravo sesleri.) meslek 
mektebine gelince : Efendiler; müsaadenizle şu nok
tayı arz edeyim ki, selefi muhterememin vücude ge
tirdiği en iyi işlerden birisi de meslek mektepleri tesi

sidir. Mahaza bir sene tahsili olan meslek mektebinden 
kuvvetli bir müstantik yetişebilir mi? Hayır yetişe
mez. Bunu kabul edemem. Fakat efendiler; hiçbir nis
petle bir sene tahsil görmüş ve bir sene malûmatı hu-
kukiyei evveliyeyi iktisap etmiş bir müstantik mi iyi
dir? Yoksa hiç tahsil görmemiş müstantik mi iyidir? 
Bunu sorarım. Bunu Süreyya Beyefendi buyurdular 
ki inkılâba yamadır. Belki öyledir. Fakat yamayı koy
mayalım da ne yapalım? Kanı akıtalım mı? Buna da 
tahammül edemez, inkılâbın kanı akacağına, yarası 
kanayacağına - Eğer yara dinmesi caiz ise - yamalı 
kalması daha hayırlıdır. Feridun Fikri Bey birade
rimiz mektebi hukuk meselesine temas buyurdular. 
Temasları cidden şayanı dikkat vaziyettedir. Mektebi 
hukukumuz şayanı dikkat bir vaziyet arz etmektedir. 
Rağbet azdır. Bunun sebeplerini soruyorlar. Mesele
yi bendeniz basit görmekteyim. Memleket düne ka
dar büyük bir harbin, kanlı bir mücadelenin içerisin
de idi. Vaziyeti iktisadiyesi, içtimayesi, gençlerin mik
tarı elbette bir tebeddüle uğradı, hali tabiî henüz gir
di. Binaenaleyh tedricen her memlekette olduğu gibi 
başka memleketlere bakacak olursanız Darülfünun
daki talebe miktarı, adedi evvelkine nispetle azdır. 
Bazı tedabir ittihaz ettik, bu terâkki edecektir. İste
dik ki Ankara'da bir hukuk mektebi daha açalım. 
Cumhuriyetin, Türkiye'nin merkezi olmak itibariyle 
burada bir hukuk mektebini çok lâzımlı görüyo
rum. Bir kere yeni ve güzel fikre, kuvvetli esaslara ve
sile olacaktır. Muhit istifade edecektir. İkinci bir mek
tebi hukuk açmakla fazla hâkim yetiştirmek imkânı
nı istihsal etmiş olacağız. Muvazenei Maliye Encü
meni muvafakat buyurmadı. Umarım ki Heyeti Celi-
leniz Vekâletinizin noktai nazarını lütfen kabul eder
siniz. Muvazenei Maliye Encümeni mektep tahsisa
tını lütfen kabul etti. Fakat bunu İstanbul'da tahsil 
edecek fakir çocukların iaşesine sarfediniz dedi. Ben
deniz bu fikirde değilim. Ankara'da mektebi hukuku 
açmakla maarifin kudretini, nurunu biraz da Anado
lu içine yaymalıdır efendiler... (Bravo sesleri.) Mi
ras Kanunu meselesine gelince; Şükrü Beyefendinin 
hakları vardır. Miras Kanunumuz da hazırlanmak
tadır. Bugünlerde Meclisi Âliye takdim edilecektir. 
Maruzatım bundan ibarettir. (Kâfi sesleri.) 

REİS — Fasıl hakkındaki müzakerenin kifayetini 
reye koyacağım. Fasıl hakkında müzakereyi kâfi 
görenler el kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldır
sın... Kâfi görülmüştür. Hüseyin Rıfkı Beyin takriri 
okunacaktır : 
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Riyaseti Celileye 
Maddedeki leyli talebe, memurin idaresi ve müs

tahdemini masrafının Maarif Bütçesi dahilinde mü
zakeresini teklif ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

REİS — Efendim; faslın dördüncü maddesinde 
İstanbul'da talebe memurin idaresi ve müstahdemini 
için (4 500) liralık bir masraf vardır. Rıfkı Bey bu 
masrafın buradan tayyı ile Maarif Bütçesinde müza
keresini teklif ediyorlar. (Gürültüler, hayır sesleri.) 

Efendim; müsaade buyurunuz; ne zaman reye vaz 
edersek... 

RIFKI BEY (Edirne) — Müsaade ediniz; takri
rimi izah edeceğim. 

REİS — Mucibi izah ne görüyorsunuz? (Reye ses
leri.) Efendim; bir takrir daha var : 

Riyaseti Celileye 
Ankara'nın merkezî cumhuriyet olmasına ve ga

layı esâr ve hane buhranı noktai nazarından Türkiye' 
nin en pahalılık ve mahrumiyet itibariyle de birinci 
derecede bir şehir bulunmasına rağmen Ankara ma-
hakimi aza ve aza mülâzımlarının ve müddeiumumi 
muavinin maaşlarının diğer vilâyat hükkâmı derece
sinde bırakıldığı ve halbuki İstanbul ve İzmir için ka
bul edilen (51) azaya beşer bin ve (21) aza mülâzımı ve 
müddeiumumi muavinine üçer bin kuruş maaş ita 
kılınagelmekte olduğu müşahade olunmasına binaen 
merkezî cumhuriyette kıymetli ve tecrübedide hükkâ-
mın bulundurulması derecei vücupta olmakla Ankara 
aza ve aza mülâzımlarının İstanbul ve İzmir aza ve 
aza mülâzımlarından dûn maaş alması Heyeti Ce-
lilece de tasvip buyurulamayacağından Ankara ma-
hakimi için sekiz aza maaşının beşer bin ve üç aza 
mülâzımı ve bir müddeiumumi muavifti maaşının 
üçer bin ve muamelât itibariyle birinci dereceyi teş
kil eden cinayet mahkemesi başkâtibi maaşının dahi 
üç bin kuruşa iblâğını ve Muvazenei Maliye Encü
menince kabul edilen meblâğ ile işbu arz edilen meb
lâğ arasındaki maaş farkı (1 320) lira ve tahsisatı fev
kalâde farkı dahi (1 080) lira ki ceman (2 400) lira 
kadar cüzî bir miktardan ibaret bulunmakla Heyeti 
Celilece de merkezî cumhuriyet hükkâmı için şayanı 
istiksar görülemeyeceği bedihi bulunan meblâğı mez-
burun Adliye Bütçesine ilâve buyrulmasını arz ey
leriz. 

Ankara Bozok 
İhsan Ahmet Hamdi 

Bozok 
Avni 

Denizli 
Kâzım 
Kângırı 

Ziya 
Urfa 

Refet 
Karesi 

Haydar Adil 
Erzurum 

Münir Hüsrev 
Bolu 

Falih Rıfkı 
Siverek 
Kadri 

Trabzon 
Rahmi 

Sinop 
Recep Zühtü 

îçel 
Mehmet Emin 

Saruhan 
Kemal 
Giresun 
Şevket 
Adana 
Zamir 
Kozan 

Ali Sadi 
Bozok 
Salih 

İstanbul 
Süleyman Sırrı 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Siirt 
Halil Hulki 

Urfa 
Ali Fuat 

Biga 
Mehmet 

Malatya 
Hilmi 
Rize 
Ali 

(Kabul sesleri.) 

Kozan 
Ali Saip 

Ertuğrul 
Ahmet İffet 

Ardahan 
Talât 

Bayezit 
Şefik 

Tokat 
Emin 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Diyarbekir 
Cavit 
İçel 

Tevfik 
Ankara 
Hilmi . 
Denizli 
Yusuf 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Kayseri 
• Halit 

. Gaziantep 
Hafız Şahin 
Cebelibereket 

Avni 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 
Ankara 
Şakir 
Muş 

Osman Kadri 
Siverek 
Mahmut 

Malatya 
Hacı Bedir 
Malatya 

Reşit 
Çanakkale 

Şükrü 
Kütahya 
Cevdet 

REİS — Efendim; evvelemirde Rıfkı Beyin takriri
ni reye koyuyorum. Rıfkı Beyin bu teklifi hakkında 
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Muvazene Encümeninin mütalâası alınmak lâzım de
ğildir. Rıfkı Beyin okunan teklifi ki 4 500 liranın red
di ve Maarif Vekâleti bütçesinde müzakeresi hakkın
dadır. (Ret sesleri.) Bu takriri kabul edenler el kaldır
sın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmamıştır. 

Ankara, hükkâm ve memurini adliyesine zamaim 
icrasına dair elli imzalı takrir hakkında Encümenin mü
talâası nedir? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; Vekil Bey, 
vereceğimiz şeyi bütçede istedik, ondan fazlasını isteye
meyiz diye kendisi söyledi. 

REİS — Efendim; Encümenin mütalâasını almak 
mecburiyetindeyim. 

MAZBATA MUHARRİRİ OSMAN NURİ BEY 
(Bursa) — Efendim; evvelce Ankara hükkâmının va
ziyeti, Ankara'nın merkezi Hükümet olması, buranın 
masraflı bulunması nazarı itibara alınmış ve Ankara 
hükkâmı maaşına zamaim icra olunmuştur. 

Bugün cinayet mahkemesi reisinin maaşı 90 lira
dır. Azaların maaşları da kırkar liraya iblâğ edilmiştir. 
(Kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim takriri reyinize arz edeceğim. İh
san Bey ve rüfekasmm takririni kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul edilmemiştir. Efendim. 

Efendim; faslı aynen reyinize arz edeceğim, 222 
nci faslı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

Fasıl Lira 

221 Vilâyat levazımı 192 000 

REİS — Efendim; 221 nci faslı kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl . Lira 

222 Masarifatı umumiye 372 800 

MAZKAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Beye
fendi; 30 bin lira için bir teklifimiz vardır bu fasılda -
d i ı . 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; bu
rada Mukarreratı Temyiziye Mecmuası vardır. Malû
mu âliniz Mahkemei Temyizden sadır olan kararları 
böyle bir mecmua halinde neşretmek gerek hâkimler 
için gerek hukuk müntesipleri için son derece faydalı
dır. Bu Mukarreratı Temyiziye Mecmuasında Mahke
mei Temyizin son çıkarmış olduğu mukarrerat tetkik 

olunduğu zaman eski Mahkemei Temyiz mukarrera-
tıyle şayanı dikkat bir fark görülür. Bu da; Mahke
mei Temyizden son sadır olan kararların hemen he
men hiçbir esbabı mucibeye müstenit olmaması ve mu
allel bulunmamasıdır. Hepsinde Başmüddeiumum ili
ğin dermeyan ettiği talepnamedeki esbabı mucibe va
rit görülmesine binaen, varit görülmemesine binaen, 
varit görülmesine binaen deniyor. Halbuki malûmu 
âliniz kavaninde mevcut olmayan hususatı Mahkemei 
Temyiz mukarreratı ikmal eder. Bu mukarrerat hâkim
ler için, hukuk müntesipleri için bir müracaatgâhtır ve 
tatbikatı kanuniyenin en mühim esasları oradan do
ğar. Binaenaleyh bendeniz Mahkemei Temyizin böy
le Başmüddeiumumiliğin dermeyan ettiği talepname
deki esbabı mucibe varit görülmüş demesi kadar sakat 
bir şey tasavvur edemem. Mahkemei Temyizin mu
karreratı esbabı mucibeye müstenit olmalıdır. O esbabı 
mucibeyi hâkimler görecektir. Sizi temin ederim efen
diler, son mukarreratı temyiziyeleri tetkik ettim, es
babı mucibeîi olarak yazılmış 3 - 4 tane madde göre
medim. Çok güzel kararlar vardır. Fakat o kararlar 
ne gibi esbabı mucibeye müstenittir, bunların bilinme
si lâzımdır. Bir kere eski ceridei mahakimi tetkik bu
yurunuz, sonra da Mukarreratı Temyiziye Mecmuala
rını tetkik buyurunuz. İnsan hayran olur. Her bir ta
lebin üzerinde beş, altı satırlık esbabı mucibe görülür. 
Binaenaleyh güzel kararlar veren ve son derece çalış
kan olan Mahkemei Temyizimizin bu hususta âzami 
sarahati vermesini kendilerinden hassaten rica ederim, 
çünkü hâkimlerimiz, avukatlarımız müşkül vaziyette 
kalıyorlar. Karar verilmiştir, fakat ne gibi esbaba müs
tenittir? Bu hususu son derece ehemmiyetle Adliye 
Vekili Muhtereminden rica ediyorum. Bu zabıt kendi
lerine göre ve tabiî tenevvür ederler. Bir daha sene
ye eğer Mahkemei Temyizin mukarreratı böyle esba
bı mucibsden mahrum olursa kürsü mallâyi milletten 
o gibi mukarreratı çıkar ve Heyeti Celileye okuruz. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Beye
fendiler; bugün adliye bütçesi müzakeresi dolayısıyle 
arkadaşlarımızdan pekçokları hükkâmın Anadolu'nun 
hücra köşelerine gitmediklerinden bahsettiler. İyi tak
dir buyurursunuz ki ruhiyata müracaat edecek olursa 
İstanbul'da kâşanelerde tahsil gören, oranın nezaketi, 
letafeti havasını, her türlü - ne diyeyim sana - meza-
yasını görerek oradan neşet etmiş bir efendi Van'a gi
dip de hâkimlik yapmaz beyefendiler. 

A G A O G L U AHMET BEY (Kars) - . Vatan mu
habbeti yaptırır. 
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MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Aynı 
zamanda Anadolu'da yetişmiş, seciyesi Türk seciyesi, 
ahlâkı Türk ahlâkı, hiçbir cihetle... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — İstanbul 
da öyledir. Hoca Efendi; 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Ora
sı da öyle. Fakat beyefendiler Şefik Beyin, Kâzım 
Vehbi Beyin bütün mütalâatı nereye gidiyor, bilmi
yor musunuz? Vilâyatı Şarkiyeye hâkimler gitmiyor. 
Anadolu'da bir mektebi hukuk kuşat edilecek olur
sa bu temin edilmiş olur. Bulgaristan'da Darülmu-
allimat, Darülmuallimin köylerde teşkil ediliyor. 
Sebebi, o muhitte bulunan fukara çocuklarının tica
rete yahut saıir âli tahsilata gitmeyip de muallim ol
masıdır. Meslek adamları, o muhitte mektepler 
teşkil edilip orada taliim edilir. Binaenaleyh şu 222 
nci faslın 7 nci maddesinde leyli hukuk talebesi yur
du masarifi diyerek 30 bin lira bir para veriyoruz. 
Biz bu para ile fevkalâde bir mektep açabiliniz. Yal
nız tevhidi tedrisat dolayısiyle darülfünun Maarif 
Vekâletine merbut olduğu için meslek mektebi ol
mak üzere her vekâlet ayrıca bir meslek mektebi 
açıyor. Binaenaleyh bendeniz bir takrir takdim edi
yorum. Anadolu'da kuşat edilecek hâkim meslek 
mektebi masarif ve maaşatı olmak üzere bu faslı bu 
şekilde kabul edelim. Ve leyli hukuk mektebini bu 
suretle tashih edelim. (Ankara'da açacağız sesleri) 
Ankara kaydı yok, Anadolu'da olsun da neresi olur
sa olsun (Ankara'da sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon)-— Arkadaşlar; Ana
dolu içerisinde de bir mektebi hukuk yapmak arzusu
nu izhar buyuruyorsunuz. Bu' doğrudur. Yalnız 
nazarı dikkatinizi oelbediyorum. 220 nci fasılda 
İstanbul'da leyli mektep memurin ve müstahdimini 
masarifi diye 4 500 liralık bir kadro kabul ettik. 
Şimdi aşağıdaki parayı tayyedersek orada 4-500 lira
lık bir heyet, bir müstahdimin duracak. Ne için?. 
Yarısını yukarıda kabul ettik, yarısını aşağıda tay
yedersek çirkin bir şey olur. Sonra gerek Ankara'da, 
gerek Anadolu'nun başka bir yeninde bir mektebi 
hukuk açmak bu; Adliye Vekili Muhferemenin de 
bazı mesail için buyurduğu gibi öyle ceffelkalem der
hal yapılamaz. Onun için bu sene mevcut olan teş
kilâtı bozmayalım, devam etsin ve gelecek sene için 
bir teşkilât hazırlansın, bize getirilsin. Ondan 
sonra Anadolu içerisinde nerede bir mektebi hukuk 
açmak istersek gelecek sene bütçesine onu kor, öy
lece idare ederiz veyahut getireceği kanunla bütçe
sini de ayrıca tasdik ederiz. Bugün için mevkii tat

bikte olan bir şekli tağyir edecek bir şey kabul et-
| meyelim. Bahusus ki, masrafın bir kısmını yuka

rıda bir maddede kabul ettik. Şimdi diğer yarısını 
bırakıyoruz. Garip bir şey olacak. Bütün memu-

I uin ve müstahdiminin maaşjatını, tahsisatını kabul 
ettik. Aşağıda talebenin ücretini kabul etmiyoruz. 
Ne olur sonra?.. Bunun için Anadolu'da açacağı
mız mektebin teşkilâtını ayrıca hazırlayalım ve o 
teşkilâtla beraber ayrıca bir bütçede hazırlıyalım, fa
kat bu şekle dokunmayalım. Bu ayrıca hazırlanmış, 
devam ediyor ve devam etsin, dokunmayalım. (An
kara'da açılacak sesleri) Efendim; zaten Ankara'nın 
Çemişkezek'ten farkı olmadığını vekiller her zaman 
söylüyorlar. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; Adliye Vekâletiniz hukuk mekte
binin Ankara'da açılmasının memleket içlin ve Adliye
miz için çok iyi olacağı fikrindedir. Efendiler; esa
sen Muvazenei Maliye Encümeni âlisine .de bir tek
liflimizi bu yolda yaptık. Encümeni âli muvafık 
görmedi, bu tahsisatın İstanbul'da sarf edilmesine 
karar verdi. Kendilerine bu hususu Heyeti Celile-
nizs teşrih edeceğimi söyledim. Şimdi bu münase
betle arz ediyorum. Merkezi Cumhuriyette bulu
nuyoruz. Bura'nın bir mektebi hukuka behemehal 
ihtiyacı vardır. Yapılacak tedrisattan bu muhit de 
istifade edecektir, yalnız talebe değil. Dünyanın 
en güzel dnkllâbını yapmış bir memlekette asrın hu-
kukiyatı okunmaz olur mu efendiler; 

ALİ SAÎP BEY (Kozan) — Hepimiz okuyaca
ğız. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Ve biraz da İstanbul'un ettiği istifade ka
dar Anadolu'muz da nimeti maariften hissement ol-

ı sun (yaşa sesleri, alkışlar) Muhtar Beyefendi buyuru
yorlar ki, bu ceffelkalem olmaz. Bu ceffelkalem de-

I ğildir efendiler; bu, düşünüldü. Uzun uzadıya düşü-
I nüldü. Faidelerini, mahzurlarını nazarı itibara al

dık. Faide cihetleri galiptir. Bu, dosta, düşmana 
karşı da lâzım bir müessesedir. Vakıa itiraf ederim 

I ki, ilk açıldığı sene İstanbul mektebi hukuku dere
cesinde bir tekemmül gösteremez. Fakat İstanbul 
Mektebi Hukuku ilk açıldığı sene bugünkü kadar bir 
tekemmül göstermiş midir? (Hayır sesleri) 

İHSAN BEY (Ergani) — Muallim nereden bu
lunacak? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Bu tekemmül gösteremez diye bunu tehir 

I edersek ilâriihaye bu vaziyet karşısında kalacağız. 
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Eteoize girmeden yüzmek öğrenilmez efendiler;, işe I 
başlamak lâzımdır. Muallim nereden bulunacak di- I 
ye soruyorlar. Burada muallim bulunabilir efendi- I 
ler. (Kim sesleri) Listesini hazırlamadım. Birçok I 
arkadaşlarımız vardır. Bir defa mektebi açalım mu- I 
allimi buluruz. Birçok adiye erkânı vardır. Bunu I 
pekâlâ deruhte edebilirler. İlk sene belki maksadı I 
tatmin edemezler. Fakat efendiler, bu. maksat ted- I 
nicen temin edilecektir. Konya hukuku, Bağdat hu- I 
kuku nasıl maksadı temin etmişti? Muallim nerede, I 
şu nerede, bu nerede diye ilânihaye bunu tehir ede
meyiz efendiler. Kabul etmenizi riea ederim. (Ka
bul sesleri) 

REİS — Efendim; fasıl hakkındaki müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. Tak
rirleri okuyacağız efendim : 

Riyaseti Celileye 
222 nei faslın 7 nci maddesinin (Anadolu'da açı

lacak hâkim meslek mektebi maaşat ve masarifi) şek
linde tasrihen ve tashihen. kabulünü teklif ederiz. 

Konya Bolu 
Mustafa Feyzi Şükrü | 

Bayezit 
Şefik 

Riyaseti Celileye 
Adliye Vekili Beyefendinin izahatlarından leyli I 

hukuk talebesi yurdu namiyle açılacak mektebin An- | 
kara'da açılması arzu edildiğini anladım. Halbuki ge
çen sene Anadolu Ajansı ile de ilân edildiği üzere 
mezkûr yurdun Malatya'da açılması takarrür etmişti. 
Filvaki Malatya Şarkî ve merkezî Anadolu'nun nok-
tai iltisakında ve Cumhuriyetimizin hudut ve vazi
yeti haznrasına nispetle ehemmiyeti azimeyi hâiz bir 
mahal-olmak ve iaşe ve ibate cihetlerince de azamî 
faidesi bulunmak dolayısıyle mezkûr yurdun Malatya' 
da açılmasının Cumhuriyetin menafii âliyesi icâbatın-
dan olduğunu arz ve kabulünü teklif eylerim. 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Riyaseti Celileye | 
Bütçede işaret edilen hukuk mektebinin Ankara'da I 

tesisini teklif eyleriz. I 
Riza Rize I 
Ali Ahmet Fuat I 

İsparta Trabzon I 
Hüseyitt Hüsnü Hasan Hüsnü I 

İstanbul Elâziz I 
AH; Rıza Hüseyin | 

Riyaseti Celileye 
Hukuk Mektebinin Ankara'da açılmasını teklif 

eylerim. 
Çorum 

İsmail Kemal 
REİS — Efendim; takrirler okundu. Sırasiyle re

ye arz edeceğim. Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efen
dinin, «Anadolu'da açılacak meslek mektebinin maa
şat ve masarifi» şeklindeki tadili mutazammın bir 
takriri vardır. Yalnız bunu reye arz etmeden evvel 
sahibi teklifin nazarı dikkatini makamı riyaset celbe 
lüzum görüyor. Bütçedeki «leyli hukuk talebesi yur
du» masarifidir. Halbuki kendileri hâkim meslek 
mektebinden bahsediyorlar. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Mak
sadım hukuk mektebidir. 

REİS — O halde yalnız Anadolu'da açılması me
selesini izafe ediniz. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — «Ana
dolu» kelimesinin «Ankara» olarak tashih ediyorum. 

KEtS — Bfendimç b» izahtan sonra takrirlerini 
reye arz ediyorum. Mustafa Feyzi Efendinin takriri
ni kabul edenler Kitfen eî kaldırsın... (Gürültüler.) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Nasıl, nerede açıla
cak efendim? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ana-
dotu kelimesini Ankara olarak tashih ettim efendim. 

REİS — Efendim; Anadolu kelimesinden sarfı-
nazarla Ankara diyorlar. (Evet sesleri.) Şu halde üç 
takrir birleşmiş oluyor. Takrirlerin birisi Çorum Me
busu İsmail Kemar Beyin, diğeri Rize Mebusu Ali 
Beyin, üçüncüsü de Konya Mebusu Mustafa Feyzi 
Efendi ve iki refikinindir. (Tevhiden sesleri.) Pekiyi 
efendim; maksat Ankara'da açılmasıdır. Şu halde mea-
len ittihat eden üç takriri reyinize arz ediyorum. An
kara'da bir mektebi hukuk açılmasını kabul edenler 
lütfen el kaldıöHk.. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaidesin... Kabul edilmiştir. (Al
kışlar.) Efendim; ba karara, göre Malatya'da açılma
sına dair teklifi reye arz etmeye mahal görmüyorum. 
(Tafeii sesleri,) Şisadi bk takrir daha aldım Kayseri' 
de açthraasna dairdir. TaM bunu da reye vaz et
meye imkân» yoktur. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Yanlış
lıkla gürültüye gitmesin. Maddenin unvana» tashih 
ediniz; 

REİS — Efeodim; tadil basittir. Zannederim En
cümene gitmesine lüzum görmezsiniz. (Hayır sesleri.) 
Şu halde faslın yedinci maddesine «Ankara'da açıla-
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cak leyli hukuk yurdu masarif atı» diyeceğiz. Yani 
(Ankara'da açılacak) kelimesini ilâve edeceğiz. (Gü
rültüler.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Unvanını tashih 
edeceğiz. Leylisi yok efendim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; Muvazenei Maliye Encümeni bu 
paranın sarfını istanbul'a tahsis etmişti ve maksat da; 
iaşesini temin edemeyen hukuk talebesinin maişetle
rini temin etmekti. Onun için leyli tabiri konulmuştu. 
Binaenaleyh bu Ankara'da açılacağına göre artık ley
li kaydına lüzum kalmamıştır. Binaenaleyh bu para 
doğrudan doğruya mektebin masrafına sarfedilecek-
tir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Talebe yur
du değil, hukuk mektebidir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Takrirde hukuk mektebi konulmuştur efen
dim. 

REİS — Efendim; meselenin nezaketi var. Lüt
fen iltizamı sükûn buyurulmasını rica ederim. Şimdi 
Adliye Vekili Bey; leyli kelimesine lüzum olmadığını 
söylediler. Şu halde (Ankara'da açılacak hukuk mek
tebi masarifi) mi diyelim? Yalnız bir şey vardır efen
dim. O da; yalnız masarif kelimesinde maaşat dahil 
olur mu? (Olur sesleri.) 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Reis Bey; müsaade 
buyurursanız. Bir sual soracağım. Efendim; elimizde
ki madde yurt içindir. Mektep, Ankara'da bir mek
tebi hukuk olarak açılacaktır. Bunlar tespit edilme
den ceffelkalem kabul edilemez. (Kabul edildi sesle
ri.) Pekiyi kabul edildi. Fakat masarifi ne kadardır? 
(30) bin liraya bu çıkar mı? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (iz
mir) — Cevap vereyim efendim. Zülfü Beyefendi di
yorlar ki; -bu para--'istanbul'daki talebenin iaşe ve iba
tesi için idi. Burada açılacak olan mektebin maaşat ve 
masarifatını bu para temin edebilir mi? istanbul mek
tebi hukuk talebesinin iaşe ve ibatesi için Muvaze
nei Maliye Encümenine bu teklif edilmiş değildi. Esa
sen bu para Ankara'da açılacak olan hükkân mekte
bi için, hukuk mektebi için Muvazenei Maliye En
cümeninden istenmişti. Fakat Muvazenei Maliye En
cümeni kabul etmeyince, istanbul'da talebe yurdu te
sisini kabul ettiler. Pekâlâ o da girsin, kaybetmeyelim, 
berikini kazanamadık hi£ olmazsa talebe yetiştirelim 
dedi. Mahaza noktai nazarımızı kabul ettirebildik. 
Bu kırk bin lira burada açılacak olan mektebi huku
kun birinci sınıfı içindir ve bu kâfidir. Yalnız leyli 

tabirinin kaldırılması lâzımdır. Ankara'da açılacak 
olan mektebi hukuk maaş ve masarifatı demelidir. 
Kadrosu, dersleri hep hazırdır, istanbul'a çevrildiği 
için o kadroyu buraya getirmedik. (Bravo sesleri.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Lâkin Ve
kilimiz cidden yamanmış; tek başına kocaman bir 
Encümeni atlatmış. 

REİS — Efendim; aldatmak katiyen mevzubahis 
olamaz. Aldatmak ne demektir-

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Katiyen bunu kabul etmem. (Aldatmak de
medi, atlatmış dedi sesleri.) 

REİS — Atlatmak da caiz değildir. 

RAHMİ BEY (Sivas) — Bir sual soracağım efen
dim. Adliye Vekili Beyefendi leyli tabirine lüzum gör
mediler. Şu halde anlaşılıyor ki, Ankara'da açılacak 
mektep nehari olacak. Efendiler; mektebe kabul edi
lecek talebenin lise mezunu olması icabeder. Şu hal
de bu mektebe Ankara lise mezunları gelecektir. An
kara lisesi bu kadar mezun yetiştiremez. Ancak bir 
iki tane yetiştirir, mutlak hariçten de geleceklerdir. 
Biz burada kendimize ev bulamadığımız halde bu ge
lecek bekâr çocuklar nerede oturacaklardır? Otel yok, 
han yok, nerede kalacaklardır? Binaenaleyh mektebin 
mutlaka leyli olması şarttır. (Doğru sesleri.) (Gürül
tüler.) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; yapılıyor. Hep 
böyle kalacak değil ya. 

RElS — Müsaade buyurunuz efendim; gürültü
den işitilmiyor. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim; müsaade buyurunuz, 220 nci faslın... 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Reis Bey; En
cümen yok derse kabul edilmeyecek mi?.. 

REİS — Efendim! Heyeti Umumiye Encümene 
tabi değildir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; 220 nci fas
lın dördüncü maddesini kabul buyurmuştunuz. Fas
lın dördüncü maddesinde : «İstanbul'da leyli talebe 
yurdu memurin idaresi ve müstahdemini» namı al
tında (4 500) lira tahsisat mevzu idi. Şimdi masraf 
dölayısıyle bu mucibi münakaşa olmaktadır. Tanzim 
edilmiş olan kadro istanbul'da Adliye Vekilinin me
mur ihtiyacını temin etmek üzere fazlaca talebe oku-
tabilmesi noktai nazarından nitekim geçen sene He
yeti Âliyeniz Sıhhiye Vekâletinin bu yolda dermeyan 
etmiş olduğu noktai nazarı tasvip etmiş ve istanbul' 
da tıbbiye mektebinde ücreti Sıhhiye Vekâleti tara-
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fından verilmek suretiyle talebe okutmak esasını ka
bul buyurmuştu. Encümen Heyeti Celilenin geçen se-
neki bu kararından mülhem olarak Hukuk Mektebin
de de aynı veçhile Adliye Vekâleti tarafından talebe 
okutturulması noktai nazariyle bu teklif arz edilmiş
tir, Vakıa Adliye Vekili Beyefendi Encümenimizdeki 
izahatı arasında Ankara'da hükkâm meslek mektebi
ni tesis için bazı tahsisat talep etmişti. Encümen fazla 
talebe okutmayı daha iktisadî düşündü ve yeniden 
bir mektep heyeti teşkili ve bir kadro masrafını ka
bul etmek suretiyle Ankara'da bir mektep vucüde ge-
tirmektense İstanbul'da zaten âli hukuk tahsilini haiz 
bir mektep vardır. Bu mektepte yalnız iaşe ve ibate 
masrafını deruhte etmek suretiyle fazla miktarda ta
lebe okutmayı muvafık* gördü. Heyeti Celilenin ar
zusu Ankara'da bir hukuk mektebi küşadı olduğuna 
göre... (Karar verildi sesleri.) Bittabi kararlaştırılmış
tır. Binaenaleyh bu cihet hakkında tabiî Heyeti Ce-
lileyi tasdi edecek maruzatı arz etmeye sebep yoktur. 
Yalnız Ankara'da bir mektebi hukuk açılacağına gö
re onun bir kadrosu olacaktır. Bu kadronun evvelce 
arz edilmiş olan leyli yurt idare heyetiyle idare edil
mesine imkân yoktur. Bunun için yeni bir kadro ter
tibi lâzım olacaktır. Heyeti Celileden rica ederim. Bu 
mesele Encümene havale edilsin. Bu esasa göre ih
zar edelim, faslı tehir buyurunuz. Yarın Heyeti Ce-
lileye arz ederiz. (Hayır sesleri.) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim; Ad
liye Vekili, idare ederim, diyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
Adliye bütçesi raportörü Osman Nuri Bey burada 
kabul ettiğini söylemiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır efendim. Bu 
şekilde bir şey söylemedi. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hayır efen
dim, söylediler. Sonra da Mazbata Muharriri Bey 
çıkıyorlaı ve kabul etmediklerini söylüyorlar. 

. OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Kabul ediyo
rum demedim, efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY* (Denizli) — Âlâ söyle
mişler. Fakat Mazbata Muharriri Beyefendi buraya 
çıkıyorlar ve faslı tehir ediniz diyorlar, buna imkân 
yoktur. Heyeti Celileniz bu 30 bin lirayı kabul et
miştir. Simdi bu vaziyet karşısında Encümenin ya
pacağı bir şey kalıyor ki, o da; 30 bin lira üzerine kad
royu tespit etmektir. Yapacağı bunlardan ibarettir. 
Bunun üzerine tekrar müzakere cereyan edemez. 
Çünkü Heyeti Umumiye kabul etmiştir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Bendeniz 
de aynı şey hakkında söyleyecektim. Artık lüzum 
kalmadı. Vazgeçiyorum efendim. 

ALİ BEY (Rize) — Takrir kabul edildikten son
ra müzakere cereyan eder mi efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Rica ederim efen
diler; biz bu tahsisatın bir kısmını 220 nci fasılda 
kabul ettik. Bir kısmı da başka karara iktiran etti. 

< Şimdi Encümen bunları raptetsin ve getirsin, bende
niz tekrar olarak ısrar ediyorum ki 220 nci fasıl ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh Encümen tağyir edemez. 
222 nci fasıl da kabul edildi. Şimdi ne yapacağız? 
Tabiî Muvazenei Maliye Encümeni sizin tasvibinizi... 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) 
— Sonra birleştiririz efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ne var ki yarın 
getirirse kıyamet mi kopar? Bu fasıl tehir edilsin ve 
yarın Encümen tekrar buraya getirsin. Böyle aykırı 
gitmekte mana yoktur. Hissen mesele hallolunmaz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendiler; mektebin kadrosu ve her şeyi ha
zırdır, 

MUHTAR BEY (Trabzon) — His ile iş olmaz 
efendim; hissiyata kapılmayalım. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — His filân 
yok, Heyeti Celile kabul etm'ştir. Karar, karardır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; arz ettiğim gibi mektebin kadrosu 
hazırdır. Ankara'da bir de mektep tesisi kabul edil
dikten sonra zannederim ki artık müzakereye lüzum 
yoktur. Çünkü kabul edilmiştir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; maruzatım 
pekiyi anlaşılmadı zannederim. Heyeti Celilenin ka
rarı mutadır.- 4 500 lirayı evvelce kabul buyurmuş
tunuz. Eğer bu şekilde geçecek olursa; bu «4 500» li
ranın mahallî sarfı kalmamıştır. Binaenaleyh onu da 
bu fasla nakletmek suretiyle bir kadro hazırlayarak 
Heyeti Celileye takdim edelim. Arz etmek istediğim 
budur efendim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Yani, bu kadro hakkında yeniden Heyeti Ce
lilenin kararı mı istihsal edilecektir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır efendim; yalnız 
kadroyu getireceğiz. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
İstanbul mektebi hukuku bu kadar mevcuduyla ke-
enlemyekûn addediliyor. Yani bu itibarla vücudu ile 
ademî vücudu arasında hiçbir fark görülmemektedir. 
Bir müddeti muayyene zarfında bir hâkim meslek 
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mektebi vücuda getirmek lüzumu şarttır deniliyor. Bu 
nasıl olur? Bendeniz anlayamadım. Burada açılacak 
bir sınıf ne yapacaktır? Talebesi leyli olmazsa bu 
ne olacaktır. (Gürültüler.) 

Efendiler; bu mektep leyli olmazsa yalnız muay
yen bir heyetin istifadesini teminden başka bir işe 
yaramayacaktır. Burada açılacak mektep leyli mi ola
caktır, yoksa nihari mi? Bu hususu Vekil Beyden 
soruyorum. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; bu husus Heyeti Âliyece karara ik
tiran ettiği için cevap vermekliğime bilmem ki Reis 
Beyefendi, müsaade buyuracaklar mı? 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Müsaade buyurulur mu 
Reis Bey? 

REİS — Söz isteyen ve alan arkadaşların nazarı 
dikkatini celbederim. Esas mesele karara • iktiran et
miştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usul hakkında arz ede
ceğim efendim; 220 nci fasılda; İstanbul'da leyli ta
lebe memurin idaresi ve müstahdemini diye (4 500) li
ra ka'bul edilmiştir. Bundan ricat etmenin' imkânı 
yoktur. Bu, bitmiştir. Olduğu gibi kalır, sarfedilemez, 
tasarruf edilir. Ondan sonra ikinci kısım ki, o da ka
bul edilmiştir, nazarı dikkate alınmıştır. Bunun için 
de eğer bu gibi masrafa ihtiyaç varsa yeniden teklif 
edilir ve böyle bir masraf daha ilâve etmek lâzım 
gelir. Binaenaleyh Encümence bundan evvelki fasılda
ki dördüncü maddeye ricat doğru değildir. Şimdi bu
rada açılacak meslek mektebi (Hukuk mektebi ses
leri.) mektebi hukuk veyahut meslek mektebi hangisi 
olursa olsun hepsi bir manadır - açılacak mektep için 
verilen tahsisat kâfi değilse, bu (4 500) liraya da ih
tiyaç varsa ona zamimeten Vekil Beyefendi veyahut 
da Encümen Mazbata Muharriri Beyefendi . teklif 
ederler. O suretle ıslâh edilir. Yoksa kabul edilen bir 
madde üzerine ricat etmek doğru değildir. Müzake
re... (Kâfi sesleri.) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Adliye Ve
kili, esasen idare ederim, diyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir noktayı 
arz edeceğim. (Müzakere kâfi sesleri, gürültüler.) 

REİS — Efendim; meselenin esası karara iktiran 
etmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İstirham 
ederim, müsaade buyurunuz bir noktayı arz edeceğim. 
itiraz edecek değilim. (Gürültüler, müzakere olamaz 
sesleri.) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Söz istiyorum 
Reis Bey. 

REİS — Kâzım Vehbi Bey; bu mesele karara 
iktiran etmiştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Usul hakkın
da söyleyeceğim. Beyefendiler; bu mesele bitmiştir. 
Heyeti Celilenizce Ankara'da bir mektep açılması ka
bul edilmiştir. Yalnız Rahmi Beyefendi gayet mühim 
bir noktaya temas buyurdular. Yani bu mektepten; 
Ankara etrafındaki, Anadolu ahalisinin istifadesi 
matlup ve maksutsa behemahal leyli olarak kabulü 
suretiyle maksadı temin eder. Nehari ise maksadı 
temine kâfi değildir. (Leyli sesleri, gürültüler.) 

REİS — Efendim; leyli olması hususu henüz ta
karrür etmemiştir. Reye konmamıştır. Onun için o 
nokta üzerinde mütalâa dermeyan olunabilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
müsaade buyurunuz. Bir nokta arz edeceğim. Bende
niz buna itiraz edecek değilim. Açılacak mektep Hu
kuk Fakültesinin programı üzere açılmalıdır. Şöyle 
sümmetedarik bir programla açılmamalıdır. İstanbul' 
daki Hukuk Fakültesinin birinci sınıfında hangi ders: 

ler okunuyorsa burada da aynı dersler okunmak şar-
tıyle bu mektep açılmalıdır. (Tabiî sesleri.) Bu husus 
zapta geçmelidir. Meslek mektebinin, hükkâm mek
tebinin bir başka şekli açılmamalıdır. Ayniyle İs
tanbul'daki Hukuk Mektebi gibi bir mektep olmalı, 
programı da aynı, dersleri de aynı olmalıdır. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Yalnız An
kara zihniyetiyle. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim; bende
niz müzakeratı icmal edeceğim. Ondan sonra reye 
arz etmek mecburiyetindeyim. Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata Muharriri Beyefendi faslı En
cümene istiyor... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Bey; 
Encümen faslı istemiyor. Kadroyu tespit etmek isti
yor... 

REİS — Efendim; kadronun tespitini istemek, 
faslı istemek demek değildir. Faslı kadrosuyla bera
ber getirecektir ki, faslın tehirini istiyor demektir. 
Başka türlü manası yoktur. O, onun mütemmimidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
otuz bin lira kabul edilmiştir. Fasıl tehir edilemez. 

REİS — Çok güzel efendim. Fakat faslı tehir et
mek Encümene göndermek demek değildir. İhtilâfı
mız lafzîdir, fark yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Pekiyi Reis 
Beyefendi. ZatıâMnizaaı söylediği gibi olsun. 

~ 286 
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REİS — Efendim; bendeniz öyle istemiyorum, 
usul böyle istiyor. 

Efendim; esasen hu kabul buyurulmuştur ve ka
tidir. Ancak kadronun tespiti için bu faslın tehiri ile 
Encümene gimderilmesmi Encümen Mazbata Muhar
riri Bey teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Bu talep 
kabul edilmiştir. Şimdi diğer bir mühim noktayı daha 
ayrıca reyinize arz edeceğim : 

Esasen elimizdeki bütçede (leyli) kelimesi vardır. 
Adliye Vekili Bey bu kelimenin tayyını teklif etmiş
lerdir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey; 
(leyli) yerine (Yatı mektebi) denilsin. (Usandık, usan
dık sesleri, handeler, gürültüler.) 

Anadilinizi tahkir mi ediyorsunuz arkadaşlar? 
REİS — Efendim; maddenin kabulü tekemmül 

etmek için şu nokta hakkında da reyinizi izhar buyu
runuz da kurtulalım; 

(Leyli) kelimesinin tayyını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri) Müsaade ediniz 
efendim. Anlaşılmaz olur mu? Adliye Vekili Bey 
(leyli) kelimesinin tayyını ve binaenaleyh mektebin 
nehari olmasını istiyor. Bunu reye koyuyorum. Leyli 
kdJfflaeaiüm tayyını kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... (Red sesleri) Aksini reye koyacağım. 
(Leyli) kelimesinin ipkasını kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Efendiler; leyli kelimesinin tayyı 
kabul edilmemiştir. Şu halde yedinci madde şöyle olu
yor. «Ankara'da açılacak leyli hukuk mektebi me
murin ve müstahdemin maaşat ücürat ve masarifi» 
(tamam sesleri) (şimdi yoluna girdi sesleri) (Allah razi, 
olsun sesleri) Efendim; 223 ncü fasla geçiyoruz : 

Fasıl Lira 

223 Tıbbi Adlî Masarifi 5 000 

REİS — Bu faslı aynen kabul edenler işaret bu-
yarsifflter... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

224 Taşra Masarifi müteferrikası 10 000 

REİS — Bu faslı kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

225 Nöbet bekleyen memurin yevmi
yesi ve memurini muvakkata ücüratı 1 750 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu nedir, anlaya
madık. İzahat versinler. 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Bu fasıl hak
kında evvelce Meclisi Âlinin kararı vardır. Bu usul 
ref edilmiştir. Bu, tabiri aherle gece yevmiyesi de
mektir. Bu lağvedilmişti. (Takrir var sesleri) Bunun 
tayyı lâzım gelir. (Doğru sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bilhassa bu 
meseleyi Adliye Vekili sabıkı Necati Bey buradan 
teklif ederken İstanbul'da geceleri nöbet bekleyen 
müddeiumumiler vardır. Kabul edilsin dedi. Fakat 
kabul edilmedi ve takriri reddedildi. Buradan da o 
karara tevfikan tayyı lâzım gelir. 

REİS — Mazbata Muharriri Bey; bu hususta ne 
dersiniz? 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Ayrıca gece hademeleri de vardır. Bu tahsisat 
meyanındadır. Tabiî gece hademesi münhasıran gece 
çalışan müstahdemin meyanındadır. Onları o kısma 
almamışlardır. Bu kısma almamışlardır. Müsaade 
ederseniz bunların" tefrik edilecek aksamı için bu faslı 
da tehir buyurunuz. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim; tehirini istiyorlar. Tehirini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler... 
lütfen el kaldırsın... Tehiri kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

226 Memurini muvazzafa tahsisatı fev
kalâdesi 3 488 919 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mektep teşkilâtı, 
kadrosu gelince bu memurin tahsisatı meyanına gi
recektir. Binaenaleyh bunun da tehiri lâzım gelir. 
(Yok, yok sesleri) 

REİS — Efendim; yeni mektep teşkiline göre bu 
miktarın tehiri lâzımdır. Binaenaleyh kadrosundan 
sonra tespit edilmesi lazımdır. Diye Muhtar Bey bir 
şey teklif ediyor. (Doğru sesleri) 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Hacet 
yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Encümen 
hacet yoktur diyor. 
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REİS — Encümen de buna lüzum yoktur diyor. 
Binaenaleyh tehirini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Tehiri kabul 
edilmedi efendim. Aynen reyinize vaz ediyorum. Ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

226/A Hudut vilâyetleri memurlarına 
tazminat 20 000 

(İzah etsinler sesleri) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendiler; mukaddem maruzatımda arz et̂  
mistim maaşat gayri kâfidir. Bazı zammiyat yaptık. 
Bundan başka bir de tazminat istedik ve bu tazminat 
vilâyatı şarkiyede istihdam edilecek memurini adliye
ye aittir. Çünkü orada oturan bir adliye memuru bu
ralarda kalanlardan herhalde daha fazla meşak ve 
mezahime maruz kalacaklardır. Her halde o muhitle 
bu muhit arasında fark vardır. Binaenaleyh onun ma-
neviyetini tatmin etmek lâzımdır. Bu parayı onun için 
koyduk. (Doğru, muvafık sesleri) 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — «Türkiye'nin vilâ
yatı şarkiyesi» suretiyle tashihini teklif ederim. 

REİS — Efendim; (A) 226 faslını reyinize koyu
yorum. Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; söz istedim, 
reye koyuyorsunuz. 

REİS — Bendeniz reye koymaya başladım, zatı-
âliniz söz istediniz. Lütfen biraz istical buyursanız 
iyi olur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; Adliye büt
çesini müzakere ediyoruz. Tazminat kabul ediyoruz. 
İkramiye olabilir. Fakat tazminat bir zarara mukabil 
olur. 

REİS — Efendim; Vekil Bey izahat verdi. Ondan 
evvel söz isteseydiniz. Söz verirdim. 

Fasıl Lira 

227 Memurini mazule maaşatı ve tah
sisatı fevkalâdesi 39 458 

REİS — Bu fasıl hakkında söz isteyen var mı 
efendim? Aynen reye koyacağım, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler Lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

227/A Telgraf ücüratı 20 000 
REİS — Mütalâa var mı? Aynen kabul edenler 

lütfen el kaldırsın,.. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Aynen kabul edilmiştir. 

3. — Şark vilâyetlerinden bazılarında bir ay müd
detle idarei örfiye ilân edildiğine dair Başvekâlet 
tezkeresi. (3/380) 

REİS — Efendim; Başvekâletten ehemmiyeti 
mahsusaya haiz bir tezkere alınmıştır. Berayi malû
mat okunacaktır. Kendileri burada olmadığı için 
bittabi yalnız okunmakla iktifa olunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ergani vilâyetinin bir kısmında kuvvei musallehai 

devlete karşı musallehan vukua gelen isyan Diyar-
bekir, Elâziz, ve Genç vilâyetlerine de sirayet eyle
miş ve tevessüe müştak görülmüş olduğundan Elâziz, 
Genç, Muş, Ergani, Dersim, Diyarbekir, Mardin, Ur-
fa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkâri vilayetleriyle 
Erzurum vilâyetinin Kiği ve Hınıs kazalarında bir ay 
müddetle idarei örfiye ilân edilmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 86 ncı maddesi mu
cibince keyfiyeti Meclisi Âlinin tasdikine arz eyle-
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Başvekil 

Ali Fethi 
(Kabul sesleri) (İzahat versinler sesleri) 
REİS — Efendim; demin de arz ettim. Başvekil 

Beyefendi burada değildirler. İzahatını istima ettikten 
sonra bunun müzakeresi gayet tabiîdir. Onun için ten
sip buyurursanız bunu yarma tehir edelim. Başka bir 
mütalâa var mı efendim? Binaenaleyh yarın saat 
onda içtima etmek üzere celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 6,15 


