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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

(İntihap Mazbatası ve Tahlif) 
Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — Kastamonu Mebusluğuna intihap olu
nan Ali Nazmi Bey hakkında Dördüncü Şube 
mazbatası ve müşarünileyhin tahlifi. 

Lâyihalar 
1. — Hudud ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyeti 

1341 senesi bütçesinin beşinci ve dördüncü fa
sılları arasında münakale icrasına dair kanun 
lâyihası. (1/808) 

2. — 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah 
Kararnamesinin mevaddı muvakkate faslını mıu-
addil 10 Teşrinisani 1335 tarihli Kararnamenin 
birinci maddesi ahkâmının posta ve telgraf ve te
lefon müfettişlerine de teşmili hakkında kanun 
lâyihası (1/807) 

3. — Arada = Diyarbekir = Ergani demiryo
lu inşaatının tevkifi hakkında kanun îâyihası. 
(1/806) 

Sayfa 
2:3 

Sayfa 
Teklifler 3 

1. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; 
Yol Mükellefiyeti Kanununun dördüncü, beşin
ci ve onyedinci maddelerinin tadfli hakkında tek
lifi kanunisi. (2/523) 3 

2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; 
ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın 
muamelei resmiyesinin ormanlarda ikmal edildik
ten sonra her {yerde serbest nakl ye imrar edil
mesi hakkında teklifi kanunisi. (2/524) 3 

Mazbatalar 3 
1. — İzmir (Mebusu Ahmet Münir Beyin; -

(Ford) ve bu sistemdeki otomobillerin gümrük 
resminden istisnası hakkındaki (2/514) numaralı 
teklifi kanunisinin şâyânı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 3 

2. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey ve rüfe-
kasının; Türkiye dahilinde piyango keşidesinin 
münhasıran Tayyare Cemiyetine ait olmasına da
ir (2/515) numaralı teklifi kanunisinin şâyânı mü
zakere olduğu hakkında Lâyiha Encümeni maz
batası. 3 
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Sayfa 
3. — Siverek Mebusu Kadri Bey ve rüfeka-

sınm; (Teşçir Kanunu) unvanlı ve (2/516) nu
maralı teklifi kanunisinin şâyâm (müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

4. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin;) Hükümet 
namına vukubulan müzayede ve münakaşa ve 
ihalât Kanununun altıncı maddesine bir fıkra 
tezyil edilmesine dair '(2/520) (numaralı teklifi 
kanunisinin şâyâm müzakere olduğu hakkında 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

5. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, ine
bolu - Kastamonu - Çankın - Ankara devlet yo
lunun 1342 ve 1343 senelerinde inşaatını ikmal 
ve tamiratını itmam için muktezi meblâğın Na
fıa Vekâletine mezkûr seneler bütçesine faslı 
mahsus olarak yazı hakkındaki (2/521) numaralı 
teklifi kanunisinin şâyâm müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

6. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; 
Denizli - Alaşehir yolunun devlet yollan meya-
mna ithali hakkında (2/522) numaralı teklifi ka-

3:4 

Sayfa 
millisinin şâyâm müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

7. — Tapu daireleri hududu haricindeki eım 
vali gaynmenkuleye ıait muamelâtı tasarrufiye-
nin icrasına dair (1/773) numaralı kanun lâyi
hası ve Tapu Encümeni mazbatası. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Muhamat Kanununun bazı mevadim 
muaddil (1/770) numaralı kanun lâyihasıyle, An
talya Mebusu Ahmet Saki Beyin; Muhamat Ka-
mmun 2, 3, 5 ve 12 !nci maddelerinin tadili hak
kında (2/431) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin; Muhamat Kanunun bazı mevadımn tadi
li hakkında (2/441) ve Gaziantep Mebusu Rem
zi Beyin; Muhamat Kanunun 11 ye 12 nci mad
delerinin tadili hakkında (2/429) ve Konya Me* 
busu Teyfîk Fikret Beyin; Muhamat Kanununa 
bazı mevad tezyiline dair (2/407) ve Giresun Me
busu Tahir Beyin Muhamat Kanunun 11 nci 
maddesinin tadili hakkında (2/440) numaralı tek
lifi kanunileri ve Adliye Encümeni mazbatası. 4:26 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakeraî; Saat : 14,10 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Kâzım Bey (Giresun) 

RElS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Otuzdördüncü içtima 

31 Kânunuevvel 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı Riyasetlerinde bilinikat jzap-

tı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide hak
kında icabeden muamele. ifa olundu. Bedeli nakdi 
efradının kış aylarında silâh altına (alınmaları hak

kındaki teklifin reddine ve Hakkâri Mebusu Asaf Be
yin İstiklâl Madalyası ile taltifine dair olan mazbata
lar kıraat ve kabul edildi. 

Adana Mebusu Zamir Beyin; Adana elektrik im
tiyazı hakkındaki sualine Nafıa Vekâleti Vekili Ali 
Cenani Bey tarafından verilen cevap istima olundu. 
Müteakiben Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve 
Silöven Kıralhğı arasında münakit muahedenameye 
müteallik kanun lâyihası müzakere ve 176 rey ile 
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aynen ve müttefıkan kabul edildi ve teneffüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Kâzım Paşa tarafından küşad edilerek gazete ve 
kitap kâğıttan ile matbaa alât ve edevatının gümrük 
resminden muafiyeti hakkındaki kanunun ikinci mad
desinin ilgasına ve Vasaiti Nakliye Komisyonunun su
reti teşekkül ve vazaife mütedair kanunlar ikinci defa 

Azayı Kiram Muamelâtı 
(İntihap Mazbatası ve Tahlif) 

1. — Kastamonu Mebusluğuna intihap olunan Ali 
Nazmi Bey hakkında Dördüncü Şube mazbatası ve 
müşarünileyhin tahlifi. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celleye 
Kastamonu Mebusluğuna intihap (edilen Afi Naz

mi Beyin mazbatai intihabiyesi şubemizce tetkik edi
lerek muvafıkı usu] ve kanun olduğu anlaşılmakla 
Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 30.12.1341 

Reis 
Muş 

llyas Sami 
REİS — Şube mazbatasını reyinize iarz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Nazmi Bey tahlif edile
cektir. 

(Ali Nazmi Beyin tahlifi icra kılındı.) 

Lâyihalar 
1. — Hudud ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyeti 1341 

senesi bütçesinin beşinci ve dördüncü fasılları arasın
da münakale icrasına dair Başvekâletten gelen kanun 
lâyihası (1/808) 

REİS •— Muvazene! Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Ka
rarnamesinin mevadı muvakkata faslını muaddil 10 
Teşrinisani 1335 tarihli kararnamenin birinci madde
si ahkâmının Posta ve telgraf ve telefon müfettişleri
ne de teşmili hakkında kanun lâyihası. (1 /807) ' 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

3. — Arada - Diyarbekir - Ergani demiryolu in
şaatının tevkifi hakkında lâyihası. (1/806) ' 

REİS >— Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz, 

olarak müzakere ve aynen kabul olundu. Düşman ta
rafından tahrip ve ihrak edilmiş olan kasabat ve ku
ranın sureti iman hakkındaki kanun lâyihası müzake
re ve kabiliyeti tatbikiyesi noktasından reddedildi ve 
badehu cumartesi günü içtima edilmek üzere celse
ye hitam verildi. / 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var nu 
efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul edü-
miştir. 

Teklifler 
1. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; Yol 

Mükellefiyeti Kanununun dördüncü, beşinci ve onye-
dinci maddelerinin tadili hakkında , teklifi kanunisi 
(2/523) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; orman

lardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın muamelei 
Tesmiyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra her 
yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hakkında teklifi 
kanunisi. (2/524) 

REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 
Mazbatalar 

/. — İzmir Mebusu Ahmet Münir Beyin; (Ford) 
ve bu sistemdeki otomobillerin gümrük resminden is
tisnası hakkında (2/514) numaralı teklifi kanunisinin 
şâyânı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye ve Na
fıa Encümenlerine havale ediyoruz. 

2. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey ve rüfekası-
nın; Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhası
ran Tayyare Cemiyetine ait olmasına dair (2/515) nu
maralı teklifi kanunisinin şâyânı müzakere olduğu hak
kında Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine veriyoruz. 
3. — Siverek Mebusu Kadri Bey ve rüfekasının; 

(Teşçir Kanunu) unvanlı ve (2/516) numaralı teklifi 
ı kanunisinin şâyânı müzakere olduğuna dair Lâyiha 

Encümeni mazbatası. 
REİS — Ziraat, Dahiliye, Adliye ve Muvazenei 

Maliye Encümenlerine havale ediyoruz. 
4. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Hükümet na

mına vukubulan Müzayede VĞ Münakaşa ve İhalât 
Kanununun altıncı maddesine bir fıkra tezyil edilme-

.sine dair (2/520) numaralı teklifi kanunisinin şâyânı 
müzakere olduğu hakkında Lâyiha Encümeni maz
batası, 

2. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine veriyoruz. 

5. — Kastamonu Mebusu Hâlit Beyin; İnebolu -
Kastamonu - Çankırı - .Ankara devlet yolunun 1342 ve 
1343 senelerinde inşaatını ikmal ye tamiratını itmam 
için muktazi meblâğın Nafıa Vekâletinin mezkûr se
neler bütçesine faslı mahsus olarak vaz'ı hakkındaki 
(2/521) numaralı teklifi kanunisinin şâyânı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. ; 

REİS — Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz : 
/ . — Muhamat Kanununun bazı mevadım muad-

dil (1/770) numaralı kanun lâyihasıyle, Antalya Me
busu Ahmet Saki Beyin; Muhamat Kanununun 2, 3, 
5 ve İT nci maddelerinin tadili hakkında (2/431) ve 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Muhamat Ka
nununa bazı mevad tezyiline dair. (2/441) ve 
Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin; Mu
hamat Kanununun 11 ve 12 nci maddelerinin tadili 
hakkında (2/429) ve Konya Mebusu Tevfik Fikret 
Beyin, Muhamat Kanununa bazı mevad tezyiline da
ir (2/407) ve Giresun Mebusu T ahir Beyin Muha
mat Kanununun 11 nci maddesinin tadili hakkında 
(2/440) numaralı teklifi kanunileri ve Adliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
(Mazbata okundu) (1) 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, ev
velemirde Adliye Encümenine usul hakkında bir nok
ta arz edeceğim. O da; mebusların teklifi kanunileri, 
velev hükümetten gelen bir lâyihai kanuniye mü
zakereye esas olsa yine Heyeti Umumiyeye arz olu
nurken esbabı mucibeleri ile beraber tabedilip, tevzi 
edilmesi icabeder. Mazbata melfufatı meyanında bu
ram da bulunması lâzım gelir. Halbuki Encümene tev
di edilmiş olan müteaddit kanun tekliflerinden hiçbi
risinin esbabı mucibelerine ne metninde ve ne de maz
bata melfufatı meyanında tesadüf etmiyoruz. Halbuki 
bu, Meclisi Âlinin hukukî cümlesinden olan bir key
fiyettir ve daima mazbataların, bu suretle cümlenin 

(1) Zaptın sonuna merbuttur, 

6. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; De
nizli - Alaşehir yolunun Devlet yolları meyanına ithali 
hakkında (2/522) numaralı teklifi kanunisinin şâyânı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

7. — Tapu Daireleri hududu haricindeki emvali 
gayrımenkuleye ait muamelâtı tasarruf iyenin icrasına 
dair (1/773) numaralı kanun lâyihası ve Tapu Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

tenvirine medar olacak teklifi kanunilerin mazbata 
ınelfufaünda bulunması lâzım gelir. Bu hususu bu su
retle arz etmeyi bir vecibe addederim. (1) 

Lâyihai Kanuniyenin esas itibariyle lâzım oldu
ğuna bendeniz de kaniim. Filhakika elyevm mer'i olan 
Nisan 1340 tarihli Muhamat Kanunu iki noktai nazar
dan kâfi derecede maksadı temin edemediği gibi aynı 
zamanda hukuku müktesebe esasahnı da ihlâl etmek
tedir. Bunun er geç izalesi lâzımdı. Görülüyor ki Hü
kümet de göndermiş olduğu lâyihai kanuniyenin es
babı mucibesinde Nisan/1341 tarihli lâyihai kanuni
yenin bazı mevadınm hukuku müktesebeyi ihlâl ey
lediğini kabul eylemiştir ve bu kabulünü de hulasa
ten arz edeceğim şu ifadelerle teyit eylemiştir : «Mu
hamat mesleğinin bir intizamı tam dairesinde, temini 

terâkki ve tealisi için Muhamat Kanununun hikmeti 
vaz'ındaki esbap ve mekasidin tam ve şamil bir su
rette istihsalini kâfi ahkâmı esasiyeyi ihtiva etme
mesi ve ahkâmı mevcudesinden bir kısmının da hu
kuku müktesebeyi ihlâl edecek mahiyette bulunması 
nazarı dikkate alınarak hem makasidi marazanın te
mini ve hem de hukuku müktesebenin ihlâlinden mü
tevellit şikâyât ve itirazatı muhakkakanın vaz ve iza
lesi» denilmiştir. 

Filhakika efendiler; Muhamat Kanunu bilhassa 
hukuku müktesebeyi ihlâl etmek noktasından muh
tacı ıslâh cihetleri ihtiva ediyor. Adliye Encümeni da
hi mazbatasında «bilhassa ağır takyidat ile de huku
ku müktesebeyi vasi mikyasta ihlâl ederek» diyerek 
3 Nisan 1340 tarihli lâyihai kanuniyenin hukuku mük
tesebeyi ihlâl eylediği noktasında hükümetle hemfi-

(1) Mebusların kanun teklifleri zabıt ceridesinin 
ikinci tabında zapta ilâve edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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kir olarak ısrar eylemiştir. Şu halde 3 Nisan 1340 ta- j 
rihli Muhamat Kanununda hukuku müktesebeyi ih
lâl (eyleyen ne gibi maddelerdir? Mademki Kanunun 
vaz'ından bir buçuk sene sonra yine Heyeti Celile ta
rafından mezkûr kanunun tadiline ihtiyaç hâsıl ol
muş, o halde vasi mikyasta ihlâl olunduğu Adliye En- I 
cismeninin mazbatasında muharrer bulunan ve Heyeti I 
Vekilenin esbabı mucibesinde de ihlâl edilmiş oldu
ğu kabul edilmiş olan o hukuku müktesebenin birer I 
birer mazbatada tasrih edilmesi ve bunlardan hangi- I 
sinin ne suretle tadili cihetine gidileceğinin ifade ve be- I 
yan olunması lâzımdı. Halbuki lâyihai kanuniyenin I 
maksadı, ağır surette ihlâl edilmiş olan hukuku mük- I 
tesehenin tazmini yolunda adım atmak olduğu halde, I 
teessürle arz ederim ki, bir buçuk sene sonra tadi- I 
line lüzum hâsıl olan ve Muhamat Kanununa zami- I 
me olacak işbu lâyihai kanuniyede hukuku müktesebe- I 
yi telâfi {zemininde hiç adım atılmamıştır. I 

Diğer bir noktayı daha arz edeceğim : Kanunun I 
hikmeti vaz'ı nedir? Kanunun hikmeti vaz'ı basit bir I 
surette şu noktada hulâsa olunabilir : Memleketimiz- I 
deki hayatı adliyeyi hukukî bir surette mükemmel ve I 
muntazam bir hale ifrağ etmek için zarurî olan bir I 
meslekî âliyi memleketimizde tesis ve inkişaf ettirmek I 
istiyoruz. Halbuki gerek Muhamat Kanununun ge- I 
rek şu lâyihai kanuniyede muhtelif mevad ile bu ga- I 
ye, bu meslek yani meslekî muhamatın tamamıyle I 
inkişafı ve tealisi hayatı adliyemizin mühim neva- I 
kısmı ikmal hususunda hiçbir adım atılmış bulunmu- I 
yor. Hatta şu kanaattayım ki; Muhamat Kanunu ile I 
ve bu tadil ile gidilmekte olan yol, memleketimiz- I 
de muhamat mesleğinin istikbali itibariyle, bittabi I 
hayatı adliyemizin atisi itibariyle, takibi caiz olma- I 
yan bir istikâmet göstermektedir. Bunu da arz ve izah I 
edeceğim. I 

Şimdi evvel beevvel Muhamat Kanununun hu- I 
kuku müktesebe noktasındaki noksana işaret edece- I 
ğim. Bir kere, muhterem efendiler, Muhamat Ka- I 
nunu mülâzemet meselesinde hukuku müktesebeyi ih- I 
lâl etmiştir. Malûmu âlileri bir heyeti içtimaiyenin I 
inkişafı, bir heyeti içtimaiyede efradın her türlü hu- I 
kukundan emin olarak kemali serbesti ile kendileri I 
için çizmiş oldukları mefkure dahilinde inkişaf ede- I 
bilmeleri, vazıı kanunun mümkün olduğu kadar hu- I 
kuku müktesebe sahasına dahil olmamasıyla kaimdir. I 
Yoksa vazıı kanun her vesile ile hukuku müktesebe 
zeminine dahil olacak olursa belki bundan birta
kım mülâhazatı âliye bulunabilir. Fakat diğer bir mü- I 
lâhazai mühimme vardır ki her şeye tekaddüm eder. I 

I O da herkesin serbestisi, hürriyeti hayatiyesinin kendi-
I sine çizdiği istikâmetin hatar'a ve yeni yeni tadile uğ-
I ramaması meselesidir. 

I Efendiler, mülâzemet meselesini ele alalım. Malû-
I mu âlinizdir ki bizim memleketimizde maarif mat

lup olan vaziyette değildir ve memleketin âli maarife 
ihtiyacı vardır. Âli maarifi temin etmek de hakikaten 
bir memlekette pek çok zordur. Gerçi Türk Vatanının 
da hakikaten en demokrasi memalikten olduğu, muh
telif memleketin hayatı marifetiyle ve o memleketin 

I fakir çocuklarının sureti duhulünde görülen müşkü
lâtla mukayese edilirse hakikaten Türk Vatanının bu 

I hususta en demokrat bir memleket olduğu görülür. 
I Fakat şâyânı dikkat bir meseledir ki bizim memle-
I ketimizde kâfi derecede tahsili âli hayatım takip et-
I mek çok büyük zahmete, çok büyük masraf ve va-
I saitsizliğe maruz kalır. Bunun içindir ki mektebi âli 
I tahsiline girişebilmek hakikaten zor bir işe girişmek-
I tir. Şimdi mektebi âliye gayet zor şeraitle gkilmekte-
I dir. Meselâ talebenin beytuteti için lâzım gelen yer-
I 1er olmadığı vesair daha bir çok şeyler bulunmadığı 
I halde bütün bunları iktiham ederek, tahsili âliye da-
I lıll olan gençliğin vaziyetini nazarı itibare almak lâ-
I zım gelir. Gençlik kendisine bir gaye çizmiştir. Biz-
I de okuyan ekseriya fukara /çocuklarıdır. Bir çok mah-
I rumiyetleri gözönüne almış ve âli tahsilin ağır ve 
I müşkül hallerine katlanmış olan bir genç, kendisi için 
I çizdiği yolun tahakkuku imkânım göreceği bir anda 
I hiçbir zaman derpiş etmediği bir kanun çıkarıyo-
I ruz ve diyoruz ki efendi, seni, dahil olacağın mesle-
I kî âliye girmek ve burada muvaffakiyet göstermek 
I için iki sene - bundan evvelki kanunda bu üç sene idi. 
I Şimdi tadil lüzumunu hissediyor ve iki seneye indiri-
I yoruz - bir müddetin karşısında bulunduracağız. 

I Efendiler, gençlik hayatım gözönüne getirerek, bu-
I nun hayata atılışında ne büyük bir acılığı tazammun 
I ettiğini inşam hatta istemediği noktalara, meselâ ken-
I dişi için çizdiği avukatlık mesleğinden hariç bir saha

ya getirebileceğini hatırlamak lâzımdır. 
I Efendiler, görüyorsunuz ki, memleketimizde haki-! 
I katen bir tahsili âli buhranı vardır. Meselâ geçen se

ne Tevhidi Tedrisat Kanununu kabul ettik. Fakat bu 
kanunun bir maddesinin, mekâtibi askeriye için, ta
dili lüzumunu duymuştuk. Aynı suretle bugün mille
tin istikbalini temini edecek olan güzidegân sınıf, 
- Güzidegândan maksat aristokrasi değil, demok-

I rasi demektir - demokrasinin (elit) denilen seçme 
sımf, güzideler kısmım yetiştirmek için lâzım ge-

| len tahsili âliden mezun adama bulamıyoruz. Bu-
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mm sebebi nedir? Sebebi tahsili âli her gün yeni I 
bir kayıt karşısında kalıyor. Takyit olunuyor. Bu, 
maişetini tahsili âli yolunda temin etmek iste
yen insanları müşkülâta duçar ve bu suretle gençliği, 
maişeti kolay kolay temin edecek sahalara sevkedi- I 
yor. Hukuku müktesebenin ihlâli gibi, bir mefhumu 
mücerret «zerinde değiliz. Hukuku müktesebenin ih
lâlinden yalnız bir telâkkiyatı hukukiye noktai naza
rından mücerret bir keyfiyetle izale edilmiş olmuyor j 
ya, Aynı zamanda en mühim bir şey hâsıl oluyor. I 
Milletin yarınını temin edecek güzidegâm yetiştir- I 
mek imkânı azalıyor. 

Muhterem efendiler, şu Meclisi Âlinin saflarını 
dolduran ve bir çok müessesatm başında bulunan in- I 
sanlar bugünkü Cumhuriyet mefkuresinin olmadığı 
bir zamanda yetiştikleri halde bugün Cumhuriyet ilân I 
etmişler ve aşağı yukarı memlekete yeni esaslar ve 
yeni bir hayat vermişlerdir. Halbuki. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Aşağı yu
karı tabiri yok, yalnız Cumhuriyet var. I 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Benim 
maksadımı Heyeti Celile anlamıştır. Yalnız Cumhu- I 
riyet var. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ben de an
lamak isterim. I 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Tabiri te
reddüde sevketmeyelim efendim. Biz bugün öyle in
sanlar yetiştirmeliyiz ki memleketi yarın bugünden I 
daha iyi idare edebilmek imkânı olsun. I 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bundan daha iyisi sağ
lık. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Halbuki 
tahsili âliye bu derece takyidat konacak olursa güzi- I 
degâmn adedi memleketin ve milletin matlubu dere
cesinde bulunmaz ve memleketin istikbali itibariyle 
en mühim bir keyfiyeti temin etmek de tekâsül gös
termiş oluruz. Halbuki en mühim gayelerden biri, 
en ziyade düşüneceğimiz hususlardan biri, yarın mem- I 
lekeli idare edecek güzidegân sınıfım doğurmak ve I 
yetiştirmektir. Binaenaleyh mülâzemet üzerinde bu gi
bi bir takım kuyut koymakla istihdaf ettiğimiz bu âli 
maksadı temin için müşkülâta maruz kalacağımız gi
bi, yarın bundan uzun uzun teellüm olunarak bugün 
atılmış olan yanhş adımlara tamamen mütelehhif ola
cağız. 

İşte efendiler! Muhamat Kanunu bu yanlış yolu 
gösteren nişanelerden biridir. Halbuki bizim istihdaf I 
ettiğimiz gaye, büsbütün yüksek ve âli bir gayedir. 
Memleketi tamamen yeni bir hayata nail etmek, mem
leketi feyiz içinde inkişaf ettirmek ve parlak bir ati- | 

ye mazhar kılmak istiyoruz. Bu zemindeki tekâsüller 
memleketin bu husustaki gayesini müşkülâta düşür
mekten hali kalamaz. Binaenaleyh Muhamat Kanu
nunun istihdaf ettiği lâyihai kanuniye bu kadar de
rin bir hedefe müteveccih olmak lâzımdır. Halbuki mü-
lâzemet hakkında ne yapmıştır? Lâyihai Kanuniye üç 
seneyi iki seneye indirmiştir. Başka hiçbir şey yapma
mıştır. Yani mektebe girecek efendilerin, böyle nıülâ-
zemet olacağım bilmeyen insanların hukuku mükte-
sebelerini iade zemininde hiçbir şey yapmamıştır. 
Halbuki mektebe dahil olurken mülâzemet olmadığı
nı gören ve bütün hesabatmı ona göre yapan ve bu
na katlanan gençliğin, kendisi hakkında mülâzemet 
müddetinin ve vaziyetinin tatbik edilmemesi bir hak
kı idi. İşte, bendenizse hükümetin esbabı mucibe lâyi
hasında ihlâl olunmuş hukuku müktesebeyi ve Adli
ye Encümeninin mazbatasında bahsedilen hukuku 
müktesebeyi okurken her şeyden evvel gençliğin bu 
mühim olan hakkının temini keyfiyetine ehemmiyet 
veriyorum. 

İkinci nokta da şudur : Muhamat Kanunu ile hü
kümetin muhtelif vaziyet ve şeraitte ilân etmiş oldu
ğu kavanine tevfikan icrayı vekâlet hakkım iktisap 
etmiş olan bir çok kimseler, hukuku maişet ve mes-
lekiyelerinden mahrum kılınmışlardır. Halbuki dev
let muayyen şeraite tevfikan size bazı hukuku ita et
tiğini ilân ve sizi imtihana davet etmiştir. Sizde imti
han olmuş ve lâzım gelen ruhsatnameyi almışsınız-
dır. Devletinizin size vermiş olduğu vesikaya istinad 
ederek hayatı mülkiyeye atılmış, bütün mevcudiyeti
nizi, bütün mesainizi, devletin size bahşetmiş olduğu o 
vesikaya istinad ettirmiş ve bütün hayatımzı bu esasa 
göre tanzim eylemişsinizdir. 

Halbuki Muhamat Kanunu ile evvelce ruhsatna
mesini istihsal etmiş olanlar icrayı vekâlet etmek hak
kından menolunmuşlardır. 

Efendiler, bu mende mülâhazatı hukukiye ve mük
tesebeyi bertaraf ederek bir cihetten bunda bir fai-
de olduğunu kabul edelim, bu keyfiyet caiz olsun, 
fakat esasında bunda da bir faide yoktur. Çünkü 
memleketimizin elyevm bulunduğu vaziyete ve hale 
nazaran bu suretle ruhsatname almış olan kimselerin 
hizmet edebilmelerine, onların vücudundan meslek da
hilinde istifade olunmalarına ihtiyaç ve onların mes
lekten ayrılarak şuraya buraya gitmelerinde faide var
dır. Meslekî muhamatın bundan bir zarar görmesi ih
timali kabili ispat değildir veyahut ispat olunmamış
tır. Fakat bunlar hakkında şu türlü düşünülebilir : 
Meselâ muhamat o evsaf ve şeraitini haiz olmayan
lar - yeni tesis ettiğimiz şeraite nazaran - muhami 
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olmak esasahm haiz bulunmayanlar dava vekili un
vanı ile icrayı ^vekâlet edebilirler. Bunu kabul edebi
liriz. Bunların maişetten mahrum etmek doğru değil
dir. 

Duyurulacak ki; Muhamat lâyihasında baro teşek
kül etmeyen mahallerde bunların icrayı vekâlete hak
lan vardır. Efendiler; baro teşekkül etmeyen yerler
de icrayı vekâlete haklan olmak ne demektir? Ben 
lâzım olan imtihanı olmuşum. Lâzım gelen şeraiti 
haiz bulunmuşum. Ama mektepten çıkmamışım. Fa
kat lüzumu olan kuyut ve şurutu haizim. Binaenaleyh 
ben maişetinin esasını kurduğum noktada, mesleğimi 
ifa ederken, hayatımı kazanmaktan men olunuyo
rum. Benim ika edilmiş bir cürmüm, yapılmış bir ka
bahatim yoktur ki ben bundan mahrum edileyim. An
cak şu şeraiti ikmal etmemişim. Hükümet bundan 
evvel kuyut ve şurut dahilinde müsaadeyi bahsetmiş
tir ve «icrayı vekâlete ehilsin!» demişti. Şimdi benim 
hangi kaydı hukukiye istinaden hakkımı iptal ve mai
şetimi istihsalden beni menedeceksin? Halbuki bunda 
vazıh ve tereddütsüz surette hakkı müktesebi ihlâl 
etmek mahiyeti vardır. 

Efendiler! Şimdi meseleyi başka bir noktai nazar
dan mütalâa etmek lâzımdır. O da hukuku müktese-
beyi ihlâl ettik ama meslekî muhamatı üa ettik. Ha
yır efendiler! Meslek muhamatı ilâ etmedik. Şâyâm 
şükrandır ki, meslek muhamatı ilâ etmek istiyoruz. 
Hükümetin esbabı mucibesinde de bu vardır. 

Efendiler! Evvel beevvel tespit olunması lâzım ge
len nokta şudur; bir meslekî muhamat olacak mı
dır? Olacaktır, lâzımdır. Eğer bir meslekî muhamat 
olacaksa bunun asrî bir adliye tesis etmek istediğimiz 
bir zaman da bunu, asrî kavaide ve cümlece mütte
fik olan desatire istinad etmesi lâzım gelir. Asrî bir 
adliye mefkuresini kabul edip de gayn asrî bir mes
lekî muhamat kabul etmek doğru olamaz. İkisi yek-
diğerinde kabili telif olmayan vaziyetlerdir. 

Efendiler! Hâkimlik ile avukatlık arasında şehabet 
vardır. Fakat avukat başka bir suretle yetişir. Hâkimli
ğin mebdeyi başka suretle olmak lâzım gelir. Dünya
nın her memleketinde teşkilâtı adliyenin yetiştirilme 
suretindeki bu fark müsaade olunur. Şimdi biz mes-. 
lekî muhamatı ilâ edelim diyoruz. Fakat dikkat bu-
yuTuIsun ki hâkimlik mebdeine - hattâ şimdiki halin
de Muhamat Kanunu ile - hâkimlik değil, sırf kâtip
lik yetiştirmek gayesini takip ediyoruz. Halbuki, efen
diler, meslekî muhamahn tealisi mevzubahis olduğu 
zaman meslekî muhamatın mahiyetini muhakeme et
mek lâzım gelir. Meslekî muhamat adliyeyi iki kanat
lı bir tayyareye benzetmek istersek meslek - muha

mat onun bir kanadıdır. Hiçbir zaman avukat kâfi 
derecede yetişmemiş olursa, en yüksek, en âli bir mah
keme asla vazifesini ifa edemez. Herhangi bir mah
kemenin karşısına günde lâakâl elli dava çıkar. Bu iş
leri daha yüksek.bir mahkemede hazırlamak, bunla
rın delâili hukukiyesini serdetmek, esbabı mucibele-
rini tahlil etmek, bu bapta içtihadatı mahakimi tan
zim etmek, kavanini sıra ile dizmek hepsi bir ilme 
mütevekkiftir. Bu ilim *se ancak ve ancak efendiler, 
meslekî muhamata mektepten çıkar çıkmaz çekirdek
ten dahil olmakla yani bir örnek görüp öğrenmekle ve 
bu suretle yetişmekle mümkün olabilir. Bir avukatı ta
savvur ediniz ki iyi bir avukatın, iyi bir üstadın yanın
da bulunmamıştır. Efendiler; bütün cihanın kütübü 
adliyesini ve hukukiyesini dimağına doldursa yine tam 
bir avukat olamaz, Bu milletin hukukunu lâyıkı ile 
müdafaa edemeyeceği gibi heyeti hâkimeyi kamilen 
tenvir ile müvekkillerinin hukukunu arzu olunan ve-
çihle müdafaa edemez. Noksan kalır, sebep... 

Efendiler; bahriye zabiti nerede yetişir? Su üze-̂  
rinde! Bir gemiye gidecek, tekneye girecek ve deni
zin dalgalan sarsıntılan içinde yetişecektir. Bir bah
riye zabitini ve jandarma kadrosu içinde yetiştirmenin 
imkânı var mıdır? Yoktur. Bu da bir ilimdir. Aynı 
surette bir avukat yazıhanesinde yetişir. Dosyayı gö
rür. Müvekkillerle vekilin vaziyetim mütalâa eder, 
onların yekdiğeriyle olan faaliyetini tamik eder. Sonra 
muhtelif davalar görür. Muhtelif davaların muhtelif 
safahatında bulunur ve üstadı ile müşavere eder. 

Efendiler! Kıymettar bir tilmiz yetiştirmek» bilâ-
hara memleket için parlak bir kuvvet olacak olan 
bir kaç genç yetiştirmek her avukat için hayatının 
en iyi bir mefkûresidir. Yüksek bir avukat, yetiştire
ceği müstakbel avukatlarla iftihar eder. Bir avukatın 
en güzel bir arzusu daima ve daima budur. Halbuki 
efendiler! Biz ne yapıyoruz? Adliye Encümeni maz
batasında diyor ki; evet, biz bunu düşündük, düşün
dük ama (mülâzemet müddetinin bir muhami nezdin-
de bulunmak suretiyle ikmali teklifi kanunilerinde 
serdedilmekte ise de Adliye Vekili Beyefendi tarafın
dan verilen izahattan hâkimlik sınıfında istihdam olun
mak suretiyle mülâzemetı ifa ettirilmekteki zarureti 
idareye anlaşılmış ve encümenimizce bu esas kabul 
olunmuştur. 

Efendiler! Meslekî muhamatı, asrî adliyede tesis 
etmek istiyoruz. Artık bunun haricinde zarureti ida
riye mevzubahis olamaz. Zarureti idariye; hâkim bul
mak, hâkim yetiştirmek başka bir mütalâadır. 
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Hâkimlik adliye tayyaresinin, adliye uzvunun mü
him bir kanadıdır. O kanadı yetiştirelim derken di
ğer bir kanadı ihmal etmek matlubu temin etmez. 
Bilâkis fevteder. Mademki gayemiz, mebdei hareke
timiz meslekî muhamatı ilân etmektir. O halde mak
sattan inhiraf etmemek imkânı yoktur. Mebdeden 
yetişmeyerek sonradan dahil olmak caiz olmayan bir 
vaziyettir. Biz yine avukat mülazımlarını mahkeme
de yetiştirmek istiyoruz. Buna imkân yoktur. Çün
kü, zarureti idariye demek filân yerde hâkim nok
sandır, derhal o efendileri alacağız, kadro boşluk
larım dolduracağız demektir. O halde ya zarureti 
idariye prensibini kabul etmemelidir; yahut zarureti 
idare prensibini kabul ettikten sonra üstad Avukatın 
mülâzım avukatı yetiştirmek suretinde yetiştirilme
sini kabul etmek imkânı kalmaz ve yoktur. Mademki 
zarureti idariye vardır. Herhangi bir vilâyete sevk 
edeceğiz. Efendiler Adliyede mensubini hukukiyenin 
hizmeti mecbuıiyesi meselesi mevzubahis olsaydı o 
zaman bu suretle cevap vermekte fayda olmazdı. Fa
kat mademki mebdeimiz bir meslekî idariyede mes
lekî muhamatı tesis olduğuna göredir ki, bendeniz 
ona nazaran beyanı mütalâa ediyorum, şimdi idare
ye tebaiyet etmekle daha doğrusu hâkim nevakısım 
ikmalle ve muhami meselesini yetiştirmekle hâsıl olan 
vaziyeti arz ediyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Telif. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — İmkân 

olup olmadığım izah buyurursunuz. Efendiler, ben
deniz bu kanun lâyihasında ki, bundan evvelki ka
nun lâyihasında da biraz mevcuttu, muhamiliği biraz 
memur vaziyetine getirmek gibi bir temayül hissedi
yorum. Bu da bir fikirdir, böyle bir fikir de var
dır. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Öyle bir fi
kir yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Fakat 
efendiler, bu öyle bir fikirdir ki meselâ Bulgaristan' 
da bundan 3 - 4 sene evvel mevki iktidarda olan İs-
tanbuliski zannederim böyle bir şey yapmıştı, bazı 
mütalâat da dermeyan etmiştir. 

TAHSİN BEY (Aydm) — O, otuz kırk sene ev
velki bir adam. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hayır, is-
tanbulof değil, İstanbuliski. Şimdi bu doğru olmayan 
bir fikirdir ve bizim mebdeimizdeki gayemiz bu de
ğildir. Efendiler, biz ne istiyoruz. Bir daha tekrar ede
ceğim. Mükemmel ve aslî bir adliye istiyoruz. Mü
kemmel ve asıl bir adliyede vahidi kıyasimiz nedir? 

Sair milletlerin mükemmel desatirini mümkün oldu
ğu kadar hatta kabilse, caizse aynen nakletmek. Pe
kiyi efendiler, fakat bunu kabul ederken niçin mu-
hamat hususunda bu esasatı nazarı itibara almaya
lım? Her memlekette muhami arz ettiğim şekilde ye
tiştiği gibi, memuriyet haricinde hür bir meslek ola
rak, hür bir ufuk içinde mümkün olduğu kadar hür
riyeti meslekiyenin bütün fevaidini, ezvakını tada
rak yetişir. Halbuki bu lâyihai kanuniyede öyle bir 
mülâhaza görüyoruz ki meselâ müddeiumumilere 
mücazatı intibahiyenin tertibini talep etmek salâhiye
tini, veriyoruz. 

Efendiler, Adliye Encümenini terkip eden hukuk 
müntesipîeri arkadaşlarımız takdir buyururlarki, 
Avukatla müddeiumumi hemen hemen bütün vazi
yetlerinde beraber çalışmak mecburiyetinde iki in
sandır. Vaziyet öyle icabetirir ki müddeiumumiyeyi 
avukat daima zayıf düşürmeye çalışacaktır. Avuka
tın elinde bir hayat vardır. Bir hayatı kurtarmak va
zifesi vardır. Bir hayatı kurtarmak mevzubahis olur
ken başka mülâhazata tebaiyet edemez, müddeiumu
minin bütün nevakısmdah hatta küçük zaaflarından 
derhal ve merhametsiz bir surette istifade etmek fır
satını kaçırabilecektir. Müdafaa ona bu vecibeyi 
tahmil eder. Mademki bu böyledir, tabiatiyle efen
diler, müddeiumumi ile onun arasında bir zıddiyet 
vaziyeti vardır. Bu zıddiyet vaziyeti varken hasmın 
eline hasmı hakkında hakkı talep vermek, çünkü 
hakkı talep de, burada nevima, hükümden evvel bir 
cezayı tazammun eder. Şimdi böyle hak vermek ba
yağı avukatları müddeiumumilerin, ister istemez bir 
duygu ile onların, iradesine ram kılmak yoluna sü
rükleyecek. 

Halbuki efendiler, biz ne istiyoruz. Yine mebde-
imize avdet edelim; tam bir meslekî adliye ve mü
kemmel bir meslekî muhamat istiyoruz. Mükemmel 
bir meslekî muhamat; hür ruhlarla, koyuttan aza
de olan insanlarla yetiştirilebilir. Lüzumsuz kuyut 
ile korku ile insan yetiştirmek imkânı olamaz. O 
halde bendeniz o hisde bulunuyorum ki takyidai şu 
hakkı haizdir. Bilmem Meclisi inzibat şu noktaya 
kadar gidebiliyor. Bilmem maişetinden uzun müddet 
mahrum edilebilir vesaire yapabilir gibi âdeta avu
katlara mahsus bir kanunu ceza vücuda gelmiştir. 
Efendiler, filhakika sair memleketlerde de vardır. 
Meselâ Fransa'nın bugün bazı avukatlara tatbik et
tiği bazı kavait vardır ki dört asırlıktır. Dört asırlık
tır ama; bunu tatbik ederken bizdeki meslekî mu-
hamalın bulunduğu vaziyeti tetkik lâzım gelir. Efen-
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diler; müteaddit kereler İstanbul barosu şu veya bu 
avukat mahkeme heyetine karşı kanunen mükellef 
olduğu ihtiramdan bahis birtakım ve caiz olmayan 
elfazı tazimiye kullanmanın caiz olduğunu söyleye
rek meslekî muhamatm muhafazası lâzım geldiğini 
müteaddit kimseler müteaddit zevata ihtar etmişler
dir. Çünkü efendiler, işin mahiyeti o kadar hassas
ta* ki avukatın mahkemeye karşı, müddeiumumiye 
karşı madun vaziyetinde bulunması onun ruhunda 
onun ruhunda lâzım gelen mübareze hissini sarsıyor. 
Avukatlık o kadar hassas bir keyfiyettir ki hâkime 
karşı avukat da mübareze ruhunun sarsıldığı ve on
dan bir ceza gelmek ve onun tahtı tesirinde kalmak 
ve onun nihayet kendi mukadderatı hakkında bir ka
rar itihaz etmek vaziyetinde bulunması ve bulundu
ğu hakkının kendisine gelmiş bulunması, avukatı va-
zifei müdafaasında endişeye, tereddüde düşürür ve 
hukuku müdafaa hususunda ister istemez hasbelbe-
şeriye tekâsüle sevkeder. Onun için bendeniz bu lâ-
yihai kanuııiyede bu hedefin dahi temin edilemediği
ni görüyorum. Yani matlûbumuz olan meslekî mu
hamatm asri bir adliyede inkişaf hedefinin ortadan 
kaybedilmekte olduğunu görüyoruz. Şimdi bu lâ-
yiahi kanuniye kabul olunursa yine bir gün gelecek 
icabatı asriyeye göre tevfiki hareketle tadil lâzım ge
lecektir. 

Lâyihada anlamadığım iki nokta daha görüyorum. 
Bunlardan birincisi ruhsatnamesiz icrayı vekâlet 
edenleri hakkı vekâleti istimalden mahrum ettiğimiz 
bir zamanda yeni baştan muhami olma sıfatım bah-
şedişimizdir. Bendeniz memleektin bugünkü ihtiyacatı 
adliyesi karşısında bu fikirlerin esasına muarız de
ğilim. Yalnız demin arz ettiğim gibi; vekâlet sınıfı 
üe muhamilik sıfatının tefriki lüzumuna kaniim. 
Çünkü hakikatan muhamiliği adım adım muayyen 
evsaf ve şeraiti haiz olan insanlar zümresinde bu
lundurmak icabediyor, bir tarafta birçok yerlerin 
avukatsız kaldığı birçok işleri büyük büyük muka
bil şeylerle avukata tevdi ettiği vaziyeti gözönüne ge
tirerek muayyen şeraiti kanuniyeyi ihraz edenlere 
ruhsatname itası fikrindeyim. Ancak burada öyle 
bir vaziyet görürüz ki, bu suretle muayyen şeraiti 
kanuniyeyi haiz olmayanlar dahi icrayı vekâlet et
mek. değil, muhami olmak sıfatım iktisap edebile
ceklerdir. Görülüyorki iki uç vardır. Biri tamamen 
başka istikamet takip ediyor. Biz de takip etmekte 
olduğumuz o istikameti bırakarak büsbütün yeni 
bir istikamete giriyoruz. Ruhsatnameli insanlar ve
kâlet edemez diyoruz. Sonra ruhsatnamesiz insanlar 
vekâlet eder. 

I AHMET HAMDt BEY (Bozok) — Orada öyle 
I bir şey yok ki!... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Beyefen-
I di: Olup olmadığını zatı âliniz Mazbata Muharriri 
I sıfatiyle, Reis sıfatiyle gelir ilmî bir surette cevap 

verirsiniz. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Tetkik bu-
I yurmamışsınız: 

FERİDUN FlKRl BEY (Devamla) — Tetkik 
I ettim efendim ve tetkik edip etmediğimi Heyeti Celi-

le takdir eder. Zatı âlinizin tek başına hakem olmak 
lüzumu yoktur zannederim. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Diğer arka
daşlar da biraz vakit bırakınız: 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisar) — Kısa kesse-
| niz bunlara mahal kalmaz. 

FERİDUN FlKRl BEY (Devamla) — Hamdi 
Beyefendinin serdettiği noktanın beşinci maddesinde 
tamamen sarahaten mevcut olduğu görülür efendi-

1 1er: Yine böyle bir aykırı vaziyet yedinci maddede 
mevcuttur. Orada iki sene müddetle Şûrayı Devlet 
Divanı Temyizi Askerî aza ve müddeiumumiliklerin-

I de üç sene müddetle devair ve müessesatı resmiye 
ve sermayesi eshama munkasem şirketler nezdinde 

I umuru hukukiye Müdüriyetinde veya Hukuk Müşa-
I virliğinde bulunanlar aynca mülazemete tabi değil-
I dir deniliyor. 

I Efendiler! Mülâzemet ya lâzımdır veya değildir. 
I Meselâ bir şirkette Hukuk Müşavirliğinde bulunmuş 
I olmak veya bir vapur kumpanyasının hukuk bürosun-
I da bulunmak meslekî muhamatm ceza vesair aksa-
I minin öğretilmesinin ve mülâzemet vaziyetinin temi

nine kâfi gelebilir mi efendiler? Mademki mülâzemet 
I esasım kabul ediyoruz. Bir kısmım tatbik diğer kıs-
I mim tatbik etmemenin faydası yoktur. Fakat bende-
I niz şimdiye kadar Muhamat Kanununun ikinci mad-
I desinde muharrer olan evsaf ve şeraiti haiz olduğu 
I halde zaten evvelce teşrih ettiğim hakkı müktesep 
I ve kanunun makabline şamil olmaması noktai naza-
I rından bu gibi zevat dahi tabu olarak evsaf ve şera-
I iti kanuniyeyi haiz olduklarından dolayı icrayı vekâ-
I let edebileceklerdir. Ancak bu madde ile takyit olun-
I maktadır. Yani bu madde ile onu takip etmekte ol-
I duğumuz mecradan başka bir vasıtaya maruz kal-
I maktayız. O da şu olacaktır ki herhangi bir efendi-
I yi bir hukuk memuriyetine dahil olmak için işinden 
I çıkabilecek. Fakat diğer taraftan kimseyi bilmeyen 
I bir memleekt genci meslekî muhamata girmek istedi-
I ği halde mahrum olacaktır. 



AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Kanımda öyle I 
şey yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Beyefen
di! Buraya teşrif eder, söylersiniz, oradan söylenen 
sözler mesmu değildir ve defi kanunu teşkil etmez. I 

Bir de, yine lâyihai kanuniyede yedi avukat olan I 
yerde baro teşkil olunacak beş kişi meclisi inzibat I 
olacak ve bu beş kişi bütün mukadderata hâkim ola- I 
cak: Cidden garip bir vaziyettir. On kişi muhamilik 
şeraitini haiz olursa bir baro olabilirdi. Şimdi bunu I 
yediye indiriyoruz. Beşi Meclisi İnzibat azasıdır. Di- 1 
ğer iki de o Meclisi inzibatın mukarreratına tabi 
muti anasırdır. I 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hamdı Bey 
sizinle beraberdir. I 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Ne şeref! 
Efendiler bendeniz bu noktayı dahi anlamıyorum. 
Hututu umumiyesi itibariyle şöyle düşünmek lâzım- I 
dır: Bir Muhamat Kanunu yapıldı, bir buçuk sene I 
sonra bu Muhamat Kanununu, Hükümetin ve Adliye I 
Encümeninin mazbatasında teşrih ettiği esbaptan do- I 
layı, tadil etmek mecburiyetim hissediyoruz. Bari I 
üzerimde müttefik olduğumuz birtakım mebdeler 
vardır, o mebdeleri iyi bir şekilde tadil edelim bey- I 
ler ve yarın da karşımıza yeni baştan tadilât yap- I 
mak lüzumu tezahür etmesin. Böyle her an memle- I 
ketin kanunlarım bir sene tatbik et, bir sene sonra I 
yine değiştir, bir sene sonra yine değiştir, filân mad
denin filân fucrası hakkında tefsir yap, bu tefsirle I 
hükmü evveli nevima tahfif veya tezyit et böyle ka- I 
nunlara bir ıttırassızhk vermek doğru bir mecra ol- I 
madığmdan bendeniz Adliye Encümeninden ve Ad- I 
üye Vekili Beyefendiden çok rica ederim, bu lâyihai I 
kanuniyeyi Adliye Encümenine geri alsınlar, tetkik 
etsinler üzerinde müttefik olduğumuz makasidi tali- I 
sil eder bir şart ve bir vaziyette lâyihai kanuniye ile I 
Heyeti Celilenin huzuruna gelsinler. Bu suretle hem I 
hukuku müktesebe temin olunsun ve hem de mesle
kî muhamatın icabettirdiği bütün netayiç istihsal 
edilsin. Ye şu suretle de hiç değilse beş sene olsun I 
tadil edilmeyecek müstakar bir lâyihai kanuniye ile I 
hayatı muhamata dahil olanların veya olacakların I 
emniyet içinde çalışmaları nasip olsun. 

REİS — Vehbi Bey! 
VEHBİ BEY (Karesi) — Bendenizin maruzatım 

birinci maddededir. I 
AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Encümen na

mına söz istiyorum. I 
REİS — Efendim; Encümen hepsine birden ce

vap versin. j 
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AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) - Efendim, 
Muhamat Kanununun tabirini tazammun eden lâyi
hai kanuniyeyi müzakere ediyoruz. Bendeniz usul 
hakkında evvelâ hatırıma gelen bir noktayı arz ede
ceğim: O da; kanunların ekseriya tadilinde, tadilin
den evvel eski maddelerle mütenazırran tadil edilen 
yeni maddeler karşılaştırılır. Bu, tatbikatta herkesin 
doğruca muvafık olmasını temin içindir. Buraya ge
len lâyihai kanuniyenin esbabı mucibesinde (Muha
mat Kanununun bazı maddelerini mııaddil) ve encü
menin esbabı mucibesinde ise (Muhtelif maddelerini 
muaddil) diye tacîiî bütün kanunun bütün maddele
rine sirayet eder bir şekilde gelmiştir. Bunun müşkü
lâtım arz ettikten sonra bendeniz mevzubahis olan 
Muhamat Kanununun tamamen tadili diye hüküm 
vermek ıztırarında kaldım. Onun için gerek lâyihai 
kanuniyede mevcut maddelerin gerekse azayı ki
ram tarafından düşünülen maddelerin tadilen mev
zubahis edilmesi zaruridir diyorum. 

Muhamat Kanununun tadilinde hissedilen ihti
yaç cidden hakikattir, her taraftan şikâyetler işittik, 
bunu vekâlet dahi muhtelif yerlerde ve muhtelif 
vesilelerle hissetmiş ve nihayet tadil ihtiyacına va
sıl olmuştur. Esbabı mucibede bu cihetler tasrih edi
liyor. Bendeniz de gerek hakkı müktesep noktai na
zarından, gerekse kanunda ihtiyaca kâfi olmayan 
noktaların temini cihetinden bu lâyihai kanuniyenin 
kâfi olmadığını ve bazı cihetlerin zühulden noksan 
bırakıldığını arz edeceğim: Filvaki encümen mazba
tasında âza arkadaşlarımızın tadil tekliflerini na
zarı dikkate aldıklarını söylüyorlar. Fakat bendeni
zin tadil teklifimde bazı noktalar vardırki encümen
ce nazarı dikkate alınmamıştır. Onları müsaadenizle 
arz edeceğim: 

Eski kanunun 11 nci maddesinde, mektebi mülki
yetlerden ruhsatname almış olanların hukuku mev
zubahistir. Bunlar muhami olabilecekler tabiî. Mad
de, mektebi mülkiyelileri zikredince bunların mu
hami olmasını kasdetmiştir. Fakat hakikatte ne olu
yor? Bunlar yine bu maddedeki şeraiti lâzime dola-
yısiyle, müîâzemet vazifelerini ifa etmedikleri için 
muhami olamıyorlar. 

Mülâzemete gelince: İntihabı hükkâm Kanunî 
mucibince bunların hükkâm olabilmesi veyahut mes
lekî adlide istihdam edilemsi dahi imkânı bulunamı
yor. Binaenaleyh bu şekilde âza arkadaşlarımız muh
telif izahnameler almışlardır. Bu şekiîed hakkı mük
tesep ediîmiş ve yeni kanunla da hakları teyit edil
miş bulunanlar muhamitiğe giremiyorlar. Eğer mak-
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sat hakkı müktesep ise - ki tasrih edilmiştir <• esa
sen Meclisi Âli bu hakkı müktesebi ihlâle katiyen 
yanaşmaz, bunların ellerindeki ruhsatname mucibin
ce müüâzemete tabi olmadan mulıami olmaları ga
yet muhik tir. Esasen kanunun neşrinden evvel icra
yı vekâlet etmek için mezuniyet ve ruhsat atmış olan
ların bazı kayıtlarla kayıtlanması doğru değildir. 
Bu hakkı müktesebi ihlâldir. Bendenizden evvelki ar
kadaşım kısmen buralara temas etmişlerdir. Sonra 
ruhsatname alanlar vardır; bir defa ruhsatname alan
lar ne mahiyette ruhsatname almıştır? Bunların cüm
lesi aynı derecede imtihan vererek aynı mahiyette 
ruhsatname mi almıştır? Burasını encümen veyahut 
vekâlet lütfen izah buyursun. 

Bendenizin hatırıma geldiğine göre bir kısım ze
vat vardırki mektebi hukukun bütün sınıflarının ders
lerinden tamamen imtihan vererek ruhsatname al
mışlar ve bunların memleketin her tarafında icrayı 
vekâlet edebilmeleri için ruhsatnamelerine şerh ve
rilmiştir. Bunlar ihtiyaç dolayısiyle, memlekette ve
kil ihtiyacı bulunduğu için kendilerine (buyurunuz 
hukuk derslerinden imtihan veriniz vekâlet yapı
nız) denmişti. Şimdi bunlara (Sizin her ne kadar ruh
satnameniz varsa da bugün aym şeraitte ayrı mu-
hamiler vardır. Siz muhamiMk yapamazsınız) de
mek doğru değildir. Eğer hakkı müktesep düşünüle-
cekse ol vakit kendilerine devlet tarafından verilen 
vaâd üzerine mektebi hukuk mezunları salâhiyetini 
haizdirler. Ve bu hakları mükteseptir 

Sonra burada nazarı dikkatinize arz edeceğim 
bir teadülsüzîük vardır: Ruhsatnacmlerin bir kısmı, 
vilâyetlerde encümeni vilâyet nezdine gönderilen 
tahriri suallere verilmiş cevaplar neticesinde alın
mıştır. Tabiî demin arz ettiğim derece itibariyle ruh
satnamelerle kabili kıyas değildir. Bir kısmı da bu
lundukları vilâyette hasren vekâlet edebilmek üze
re ruhsatname almışlardır. Bunların da mahiyeti ay
nı derece ve aynı mahiyettedir. Binaenaleyh büsbütün 
bu ruhsatnamelerin hepsini birden bir imtiyaz ve bir 
kayda tabi tutmak tabiî adilâne değildir. 

RASÎH BEY (Antalya) — Fakat hakkı mükte
septir. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Hakkı mük
tesep ise bunu derecesine göre adilâne tevzi etmek 
şüphesiz, cümlemizin vazifei asüyemizdir. Burada 
bir teadül misali arz edeyim: Mektebi hukuktan me
zun değil, bütün derslerden imtihan vermiş ve ruh
satname almış olan efendi ile yalnız ceza derslerin
den imtihan vermiş müstantik olmuş bir efendi aynı 
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derecededir. Halbuki bu doğru değildir. Müstantik-
ler yalnız ceza derslerinden imtihan verirler ve tatbi
katta yalnız ceza işleriyle emşğuî olurlar. Bunlar hak
kında hukuk derslerinden imtihan vermiş ve beş se
ne vekâlet yapmış ruhsatnameliler gibi muamele yap
mak tabiî doğru değildir. 

Şimdi, 12 nci maddeye geçiyorum. Gelen lâyiha! 
kanuniyede onikinci maddenin ahkâmı mevzubahis 
değil, halbuki muhtacı tadil olan bir cihet de bu mad
deye taallûk eder. Onikinci maddenin birinci fıkrası 
mevcuttur. Fakat diğerleri mevcut değildir. Sehven 
arz etmişim. Diğer fıkraları bendenizce yine muhta
cı tadüidir ve teklifim de vardır. Bu iki fıkrada da 
muhamilikten gayri vekâlet yapanlar ve bunların 
tabiî olacakları şerait mevzubahistir. 

Bir mahalde on mulıami bulunursa ve şimdiki 
tadil mucibince yedi mulıami bulunursa baro teşkil 
edilecek, baro teşkil edüen yerlerde vekülere yer yok
tur. Bu gayet doğrudur. Gerek hukuku umumiyenin 
gerekse halkın hukukunu siyanet için ellerinde ve
sait bulunan ehü adamların dava deruhte etmesi gayet 
mantürîdir. Fakat buna mukabil görüyoruz ki, bir 
mahalde üç vekil bulunursa artüt diğer vekillerin ve
kâletine mesağ yoktur. Yani bîr mahalde haizi şerait 
üç vekil bulunursa onlardan gaynsına vekâlet veril
mez. Bunun tatbikatta misalini arz edersen daha çok 
ihata ile anlamak imkânı hasıl olacaktır. Memleketi
mizde zaten vekiller azdır. Esasen imtihansız, ruhsat-
namesiz vekâlet eden vekiller de memleketimizde 
mevcut bulunuyor. Bir taraftan bir yerde üç vekil 
vardır diye halk davasını başka bir ilçeye veremiyor. 
Ruhsatnameli üç vekil vardır, onlar bu kanun muci
bince diyorlar ki kimseye vekâlet veremezsin, eğer 
üç vekilden az vekil varsa, iki veki varsa o vakit Ad
liye Vekâleti imtihanla veya bir kaç tanesini vekâlet 
icrasına mezun kılıyor. 

Nazarı dikkati âlilerine arz ederim; eğer üç vekil 
varsa bu memleket için kâfidir. Eğer üç vekilden 
az vekil varsa, iki varsa buna da bir iki ilâve edece
ğiz ve üçe iblâğ edeceğiz. Efendiler! Üç vekilden biri 
hasta olabilir, bîr tanesi de muvakkaten diğer bir yere 
gider. O vakit davalar bir vekilin^ iki vekilin elinde 
inhisarda kalacaktır. Zannedersem tatbikat sahasında 
bundan dolayı şikâyetlerde mevcuttur. Esasen kanun 
ruhu muhamileri mevcut ve musarraf ehliyetleri ile 
vekâlet hususuna hasrü kasretmektedir. Artık muha-
müerden gayri iki sınıf vekâlet kabul etmek bence 
tamamen manidar değildir. Bir defa muhamileri ka
bul ettikten sonra ondan ötesi imtihanla vekildirler. 
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İmtihan verenler vekil olsunlar, memleketin dava I 
umuru muhtelif zevatın elinde inhisardan kurtulsun. I 
Herkes ehliyetine göre dava alsın ve ifayı vazife etsiıu I 

Zaten bu vekâlet müddeti muvakkat bir zamana I 
münhasırdır. Ne vakit ki, orada baro teşkil edilecek
tir, o vakit, bu vekilerin icrayı vekâlet etmesine hâ- I 
time verilecektir. Zaten muvakkat olan vekâleti iki- I 
ye ayırmak, birini ruhsatnameli vekil diye ayırmak I 
üç vekilin inhisarında bırakmak, diğerlerini ruhsat-
namesiz vekildir diye imtihana tabi tutmak bendeniz- I 
ce pek müfit ve pek zarurî bir iş değildir. Onun için I 
mevzubahis ettiğim ikinci ve üçüncü fıkradaki ahkâ- I 
ram da nazarı dikkate alınarak tadili benenizce zara- I 
ridir. I 

Sonra hakkı müktesep mevzubahistir. Esasen ifa- I 
yi vekâlet etmiş olanların hakkı müktesebi on sene I 
ile takyit olunuyor. Bendeniz soruyorum: Niçin on I 
senede oluyor da beş sene de değil? Mademki imti-
han vardır, imtihanla ehliyet ispat olunacaktır. Ne I 
için on sene oluyor? Bunu tenevvür için soruyorum. I 

Sonra, beş sene imtihansız icrayı vekâlet edenler - I 
yine eski kanunda yeni kanunda yoktur - beş sene I 
mesleki adlide çalışanlarla müsavidir denilmektedir. I 
Yani beş sene vekâlet etmiş bir zat ile beş sene zabıt I 
kâtipliği yapmış bir zat müsavidir. Müsavi olmalı lâ- I 
zun gelirken beş sene vekâlet etmiş bir zatın hakkı I 
müktesebini kanun tanımamaktadır. Buna mukabil I 
beş sene zabıt kâtipliği yapmış bir zat acaba ne gibi I 
bîr ehliyet elde edebilirki, bunlara vekâlet veriliyor? 
Mademki beş sene zabıt kâtipliğinde bulunmuş olan- I 
lar vekâlet ifa edebileceklerdir. Beş sene ruhsatname- I 
siz vekâlet edenler de, hiç olmazsa baro teşekkül I 
etmlyen yerlerde icrayı vekâlet etsinler. Eğer imtihan I 
mevzubahis olursa hem zabıt kâtiplerine, hem de bun- I 
lara imtihan tatbik olunsun. Çünkü bendenizin zannı I 
acizanemce beş sene vekâlet etmiş bir zatın elde ede- I 
ceği ehliyet beş sene zabıt kâtipliği yapmış bir zatın I 
ehliyetinden her halde eksik değildir. 

Şimdi yeni lâyihanın, yeniden meydana getirdiği -
Tabiî zuhülen olacak -teadülsüzlüğü izah edeceğim. I 
Kısmen Feridun Bey temas ettiler. Ruhsatnamesi/ 
on sene vekâlet ifa edenler imtihanla muhami ola
caklar, ruhsatname ile vekâlet ifa edenler beş sene 
bekliyecekler. Ne için? Madem ki ruhsatnamem var
dır, bu ruhsatnamem mektebi hukukun, bütün sınıf 
derslerini vererek, bütün müderislerin huzurunda im- I 
tihan icra edilerek alınmıştır. Artık bundan niçin beş 
sene istiyorsunuz, imtihansa imtihan,. Yeniden ruh-
satnamesiz on sene vekâlet edenlere imtihanla muhami I 
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hakkı veriliyor. Ruhsatname ile vekâlet edenlere san
ki tercih ediliyor. Bu hususta encümenin nazarı dik
katini celbederinı. Diğer teadülsüzlüğü - ki yeni ye
dinci maddeye taallûk eder - arkadaşım izah etti. Fa
kat iki noktası noksan kaldı. Müsaadenizle burada 
kalı edeceğim. İki şey vardır, akrabaların hukuk da
valarında vekâlet deruhte etmeleri - zannedersem - ve
kâletçe de kabul edilmiş, kısmen tatbik edilmektedir. 
Fakat bunun tasrihine lüzum vardır. Esasen nazariye 
itibariyle hukuk davalarının tamamen her arzu edilen 
kimseye vekâleten verilmesi lâzımdır. Çünkü bir insan 
isterse kendi malını hibe eder, birine terk eder, vasi
yet eder. Terkedebildiği malın davad vekâletini mV 
çin başkasına bırakmasın diye bir sual varid oluyor. 
Bizim memleketimizde halkımızın vaziyeti nazarı iti-
bare alınarak hukuk davalarının dahi vekiller ve mu-
hamiler marifetiyle ruiyet edilmesi kabili müdafaadır. 

Yalnız akrabaların bu hususta istisnaen vekâlet al
malarım her halde temin etmelidir. 

İkinci bir nokta hatırıma geldL O da vekili umur
lar ne olacaktır? Tatbikatta vekili umur bazan dava
nın vekâletine kadar sirayet etmektedir. Hatta işittiği
me nazaran bazı yerlerde askere gitmiş bazı zevatın 
davaları mahkemelerce onun vekili umumisi tarafın
dan ikâme edildiği vakit kabul edilmemiştir. 

Görüyoruz ki burada da tehlikeli bir vaziyet var
dır. Hiç olmazsa lâzım olan kayıtlan ile bu cihet te
min olunsun. Askere gitmiş bir adam ne yapacaktır? 
Malım, mülkünü her şeyini tabiî birisine bırakacak
tır. 

Bunun bilâhare bir davası zuhur edecek olursa -
kendisi de meydanda değildir - Davasını kim göre
cektir? Kendisine, filân yerden bir muhami gönder 
veyahut, filân muhamiye vekâlet ver demek, bütün 
bunlar uzun boylu düşünülecek ve vekili umur hu
susunun da hudutlarının ayrılması lâzım gelecektir, 
kanaatindeyim. Hulâsa istirham ederim, bu cihetlerin 
encümence nazarı dikkate alınması için lâyihanın en
cümene iadesini rica ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Arkadaşlar! Esas itibariyle Adliye Encüme
ninizin müdafaa etmesi icabeden bu lâyiha etrafında 
bendeniz de bir kaç söz söylemek isterim. Feridun 
Fikri Bey ile diğer arkadaşımız tamamen lâyihanın 
encümene iade edilmesini teklif etselerdi bu hususta 
söz söylemeyi zait addederdim. Fakat diğer arkadaşı
mız esas itibariyle maddelere geçilmeden lâyihanın 
heyeti umumiyesi ile encümene iadesini teklif ettik
lerinden bu mesele hakkında bir kaç söz söylemeyi 
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lüzumlu görüyorum. Arkadaşlar! Feridun Fikri Bey 
kendi kendine bir silsiîei mantıkiye takip etti, bir fa
raziye yaptı, o faraziyenin içine bu kanunu koydu. 
Tertip ettiği faraziye ve mantık silsileleri esasen He
yeti Celilenize takdim edilen bu kanunla kabili telif 
olmadığından binaenaleyh kanunun da iadesini iste
di. Fakat tetkike lâyik olan cihet şurasıdır : Hakikat 
o faraziyede midir, yoksa bu kanunda mı münderiç-
tir? Bendeniz zannediyorum ki Feridun Fikri Beyin 
faraziyesi sakattır. Ve bu kanunun muhteviyatı doğ
rudur ve bu faraziyeye nazaran kanuna baktıkları 
için elindeki doğru kanunu eğri görmek vaziyetinde 
kalmışlardır. Feridun Fikri Bey, bu kanunu geriye 
almayı teklif ettikleri zaman samimiyetle sarfı me
sai ettim. Ve belki tehlikeli bir şey vardır diye çok 
düşündüm. Tetkik ettim. Fakat sarfettiğfın bütün sa
mimiyete rağmen gördüm ki bu kanunun heyeti umu-
miyesi ile geriye alınmasına hiç bir saik yoktur. Fe
ridun Fikri Beyin fikfırîerinde ve noktai nazarların
da hiç bir isabet görmedim ki bu kanunun geriye 
alınmasını muvafık telâkki edebileyim. 

Şunu da arz edeyim ki, Feridun Fikri Beyii mem
nun etmek imkân ve ihtimali olmadığına bu vesile ile 
de kanaat hâsıl ettim. Zannediyorum ki, ne yapsak 
Feridun Fikri Beyi memnun edemiyeceğra. Asri bir 
adliye istiyen Feridun Fikri Bey; öyle tahmin ediyo
rum ki, yarın kanunu medeniye, öbürgün ceza ka
nununa da muarız olacaktır, daha öbürgün Ticaret 
Kanununa da muarız olacaktır. Fakat unutmamalıdır 
ki, bu arz edeceğimiz kanunlar, Feridun Fikri Beyin 
tahlil ettikleri asrilikten daha üeride ve dünyanın en 
mütemeddin memleketlerinin kanunlarıdır. Buna rağ
men muarız kesilecektir. Yalnız efendiler! Muhalefet 
azayı kıranımdan Feridun Fikri Beyin teklif ettiği
miz; kanunlara muarız olması, benim için adliyemiz
de daima isabetle yürümekte olduğumuza kanaat 
bahştır. (Alkışlar). 

Arkadaşlar! Feridun Fikri Beyin kavrayabildimse 
iliştikleri noktalar üzerinde kısaca izahatta bulun-
maklığıma müsaade buyurmanızı rica ederim. 

1. — Müddeti mülâzemet, iki sene oldu diyorlar 
ve bunu muhalifi kanun görüyorlar. Fakat unutuyor-
larki geçen sene çıkan bir kanun, bunu üç sene yap
mıştır'. Bunun müdafii yegânesi Feridun Fikri Bey 
idi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhalefeti 
kanuniyeden bahsetmedim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Rica ederim efendim! Buraya gelir söyler
siniz. Eğer oradan söylemek hünerse biz daha fazla-

I sim yapabiliriz. Müddeti mülâzemet üç sene idi ve 
I bunu Feridun Fikri Bey müdafaa etmişti. /Şimdi tek-
I lif edilen ve müzakere edilen bu kanunun yegâne ka-
I bahatı; Feridun Fikri Beyin müdafaa ettiği o kanun-
I daki müddeti iki seneye indirmesidir. Feridun Fikri 
I Bey bundan da memnun değildir. Çünkü: Feridun 
I Fikri Beyin hatasını bu kanun tashih ediyor. Feridun 
I Fikri Bey teşekkür edeceği yerde karşımıza muarız 
I sıfatıyîe çdayor. 
I Efendiler! Gençlerin iki sene adliyemizde çalışma* 
I sı lâzımdır. Bu genci; memleket okutuyor, memleket 
I yetiştiriyor, memleketin, inkılâp fikirleriyle meşbu 
I genç hâkimlere ihtiyacı şedidi vardır. Memleketin 
I genç hâkime karşı ifa ettiği büyüklüğe mukabil, genç 
I Türk hâkiminin de bu memlekete karşı vazifesi var-
I dır. İcabederse memleketin en hücra köşelerinde bi-
I le memleket için çalışacaklardır. Şahsi hürriyetj anar-
I şi derecesine kadar götürmek, memleketlerin baisi fe-
I lâketi olur. Şahsi hürriyetlerin yanında tesanüdü iç-
I timai vardır. On milyon Türkten her biri j'ekdfğeri-
I ne birtakım menfaatlerle bağlıdır ki, şahsi hürriyeti 
I mutlak bir surette kabul ettiğimiz takdirde, bu tesa-
I nüdü içtimai kalmaz. Ve memleket ve hürriyet uğru-
I na kurban g'der. (Çok doğru sesleri). En büyük hür-
I riyet memleketin tesanüdü ve memleketin, Türklü-
I ğün büyük menfaatlarıdır. Ferdi hürriyet, büyük ve 
I umumi hürriyetin yanında daima fedakârlık yapmak 
I mecburiyetindedir. Medenî bir halde yaşamak istiyen 
I mîlletler, bunu kabul etmek zaruretindedirler. Efen-
I diler! Hürriyeti, imha için bir silâh olarak istimal et-
I üremeyiz. 
I Müddeiumumilerin inzibati salâhiyetine de ilişti-
I ler. Rica ederim efendiler! Burada müddeiumumile-
I riin inzibati salâhiyeti, behemahâl baroya tahakküm 
I için değildir. Baronun herhangi bir mesele hakkında 
I seîbî veya icabı bir karar vermesi icabeder. Müddei-
I umumilere bu salâhiyeti vermediğiniz gün baro vazi-
I fesin!. yapmazsa nasıl takibat yapalım? Müddeiumu-
I mi baroya yazacaktır. «Bu mesele hakkında karar 
I vermediniz, nazarı dikkatinizi cclbederim. Karar ve-
I riniz» diyecektir. Yoksa behemahâl şu veya bu tarz* 
I da karar verin demiyecektir. Tecrübe edeceğiz, bazı 
I barolar, bazı meselelerini aylarca halletmemelerdir. 
I Efendiler! Bir Adliye Vekâletiniz vardır, adli ha-
I reketlerden mes'ûldür. Müddeiumumilere bu salâhi-
I yeti vermezseniz, Heyeti Celilenize karşı o mesuliye-
I ti nasıl deruhte edebilfrim? 
I Farzediniz ki; herhangi bir muhamiye baro, ica-
I beden tenbihi veya teklifi yapmıyor. Muamelâtı inzi-
I batıyeyi ifa etmiyor. Adliye vekâleti ne yapacaktır? 
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Baro, çığırından çıkmıştır. Adliye Vekâletinin elinde 
hiç bir salâhiyet yoktur, aynı zamanda da mesuldür. 
Heyeti Celilenize ne tarzda ifadeyi meram edecek, ne 
tarzda cevap verebilecek? Bir müddeiumumiye bu 
salâhiyeti vermek zannederimki hukuk esasatmı hiç 
bir zaman imha etmez. Fakat Feridun Fikri Beyin 
mütalâasına bakılırsa bu esasatı kabul etmek, bütün 
bu hukuku esasından yıkıp gidiyor. Bunu bendeniz 
bir türlü anlıyamıyorum. Vaziyeti bu kadar izam et
mekte ve telâşe düşürmekte ne mana vardır? Bir tür
lü anlıyamıyorum. 

Feridun Fikri Beyin mütalâalarında bir tuhaf nok
ta daha var. Feridun Fikri Bey onun üzerinde ısrarla 
dolaştı efendim! Barolar mevcudunu yediye indiriyo
ruz. Çünkü : bazı memleketlerde on kişi bulmak im
kânı yoktur. 

YUSUF BEY (Denizli) — Hatta yedi de buluna
maz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Fakat yedi kişi bulunan yerler de vardır. 
Oralarda baro teşkil etmek istiyoruz. Yedi kişi bu
lunmayan yerlerde baro teşkil edemiyoruz. Meselâ : 
Bir yerde yedi tane mektep mezunu kuvvetli muha-
mfler var. Fakat kanun, on dediği için o mektepli 
muhamilerden, onların tabi olacağı inzibattan, Mu-
hamat Kanunu mucibince, memleket istifade edemi
yor. Bu noktadan yediye indirdik. Kanun da meclisi 
inzibat beş kişidfa*. Üç de olabilir. Yani bu bir me
sele midir? 

Efendiler! Netice itibariyle arz edeceğim nokta 
şudur : Kanunun ^ Müsadenizle w Heyeti umumiyesi 
baklandaki müzakere kâfi görülür, maddelere geçe
riz. Maddelerde tadili istilzam edilen noktalar varsa 
tadil edilir ve arzu ettiğiniz şekilde çıkar. 

Feridun Fikri Bey, son sözleri esnasında bir te-
kuza daha düştü. Dedikleri gibi, kanunları iki de bir 
tadü etmek tehlikeli bir şeydir. Bunda şüphe yok biz
de kanunların mütemadiyen tadiline taraftar değiliz. 
Fakat efendiler! Geçen sene yaptığınız bir kanunun 
hadisat ve Mıtiyacat önünde zaafları görünür ve bu 
kanunun hadisat ve ihtiyacatı tehvin ve ifade edemi-
yeceği tebeyyün ederse mücerret kanunlar kolay ko
lay tebdil edilemez şekline tabi olarak hadisat ve ih
tiyacatı ihmal etmek muvafıkı insaf olur mu? 

Sonra tenakuza düştükleri bir nokta daha var. 
Mütemadiyen hukuku müktesebeden bahsediyorlar. 
Şundan bundan bahsediyorlar ve nihayet geçen sene 
Müdafaa ettikleri kendi kanunlarını baştan başa çü
rütüyorlar ve sonra yine kanunu tadil etmiyelim di

yorlar. Bu, şayanı nazar bir tenakuzdur. Hem kanu
nu çürütüyor, sakattır diyor ve hem de ihtiyacatı ha-
disata uymamaktadır diyorlar. Sonra da kanunları 
tadil etmiyelim diyorlar. Rica ederim bu mütalâat 
muvafıkı insaf mıdır? Heyeti Celileden, heyeti umu-
miyesinin kabulünü ve maddelere geçilerek icabeden 
tadilatın yapılmasını rica ederim. 

REİS — Efendim daha söz istiyenler var. Kifa
yet takrirleri de var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kifayet 
aleyhinde söylüyeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki müzake

re kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 
Elâziz 

Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Muhamat Kanununun bazı mevadını muaddil Baş

vekâletten mevrut kanunun Heyeti umumiyesi hak
kında cereyan eden müzakere kâfidir. Maddelerin 
müzakeresine geçilmesini teklif eylerim. 2 Kânunu
sani 1826. 

Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyetr" umumiyesi hakkındaki müzakere 

kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif eylerim. 
2 . 1 . 1926. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

REİS — Buyurun Feridun Fikri Bey! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
kısaca söylüyeceğim. 

Efendim! Bendenizin maruzatımla Adliye Vekili 
Beyefendinin mütalâatı karşılaştırılır. Bendenizin te
mas ettiğim noktanın hangisine kendileri cevap verip 
vermediklerine Heyeti Celüenin vicdanını hakem ad
dederim. Ve bendeniz o hükmü kabul ederim. Vekil 
Bey beyanatıma cevap vermemiş bulundukları takdir
de artık kendileri ne mevkide kalır ve hükmün ne ta
rafa teveccüh edeceğini kendilerine bırakırım. Fara
ziye tertip ettiğimden bahs buyurdular. Bendeniz, fa
raziye tertip etmedim. Kendilerinin ve encümenin 
vermiş oldukları vazıh esbabı mucibe lâyihasına istl-
riad ettim. Müsbet, muayyen ve kafi noktalar üze
rinde yürüdüm. Faraziye «SuppasMion» mahiyetinde 
hiç bir şey serdetmedim. Binaenaleyh; faraziye keli
melerini neye binaen serdettiklerini anlamak isterim? 
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Adliye Vekili Beyefendi, Bendenizin istikbalde 
serdedeceğim mütalâat hakkında da ızhan kehanet 
buyurdular. Kendilerinin iktidar ve zekâlarına hür
metkarını. Fakat, kehanetlerini bilmiyordum. Bir me
busun hangi nokta hakkında ne diyeceğini ve istik
balde herhangi bir kanun hakkında söylüyeceklerini 
bildiklerini de bilmiyordum. Şayanı şükrandırki; Ad
liye Vekilimflz o meleke ile de mücehhezdir. 

Muhalefet, erkânı meselesi; Efendiler! Böyle doğ
rudan doğruya hukuki mülahazalarda siyasî hadisatı 
karıştırmayı doğru bulmuyorum ye memleketimiz 
için en sakat nazariye budur. Bu gibi kanun mesele
lerinde filân fırka, falan fırka zamanı, şu veya bu 
vazıyet mevzubahis değildir. Bu alelıtlak bir kanaat 
meselesidir. O fırkada da şu fırkada da o kanaatta 
bulunan insanlar bulunabilir. Böyle gerek adli, gerek 
mali, gerek meslekî meselelere politika karıştırmanın 
ne kadar muzır olduğunu bendeniz takdir edenlerde
nim, 

Adliye Vekili Beyefendi buyurdularkf;; bendeniz 
mütalâatunda üç sene meselesinde muaiifi kanundur 
demişim. Eğer zabıtta bu hususta bir tek kelimem çı
karsa, muhalifi kanun sözünü söylediğim hakkında 
zabıtta bir kelime zuhur ederse bendeniz her türlü 
takbihatı kabul etmeye müheyyayım. Ağzımdan böy
le bir kelime çıkmamıştır. Ya Adliye Vekili Bey ben* 
deniz söyylerken burada değillerdi yahutta bendeniz 
söz söylerken başka bir şey düşimüyorlardı. Adliye 
Vekili Beyefendi bir noktayı dalıa karıştırdılar. Ben
deniz, bu Muhamat Kanununun tanzimi hengâmm-
da Adliye Encümeni mazbata Muharriri idim ve Ad
liye Encümeninde bu baptaki efkârımı serdettim. Bir 
çok noktalarda arkadaşlarım zaruret mülâhazası ser-
dederek bendenizi ikna ettiler. Bendeniz şurasını söy-
lüyeyim ki; Adliye Vekili Beyefendi o zaptı hiç tet
kik buyurmadan cevap verdiler. Çünkü bendeniz 
mazbata Muharriri olduğum halde encümenin müda
faası ile mükellef olduğum o kanunun müdafaasını 
diğer arkadaşlarıma tevdi ederek - bu zabıtları her
hangi bir arkadaş Meclis Kütüphanesinde okuyabilir -
itiraz etmişimdir, beyanatta bulunmuşundur, takrir 
vermişimdir ve takririm de reddedilmiştir. Bu bapta 
mülâzemet müddetinin iki seneye tenzil* hakkında 
takriri mahsusum vardır ve bu takririm Meclisi Âli
de okunmuştur. Bunlar hadisatı maddiyedir, efkâr 
değildir. Eğer benim böyle bir hareketim varsa kizp 
mahiyetinde olur, benim bu zabıttan aramaya vak
tim olmadı, fakat iyi tahattur ediyorum ki; böyle bir 
takrir verdim ve Meclisi Âlı de bu takririmi reddet

ti. Evet; Adliye Vekili Beyefendi ile birleştiğimiz bir 
nokta vardır. Üç seneyi iki seneye indiriyorlar. (Gü
rültüler), (Kifayet aleyhinde söylenmiyor sesleri). 
Efendim, Adliye Vekili Beyefendi bendenizin müta-
iâatıma cevap verdiler, bendeniz de cevap veriyorum. 
(Gürültüler). Müsaade buyurunuz efendim, bazı ef
kârımız şahsi olarak yanlış anlaşılmıştır. Memleketin 
şahsi hürriyetinden, tesanüdden, ferdi hürriyetten 
bahs buyurdular. Bu baptaki tamimlerinde de satır
lar görmüştüm. Bendeniz bu hususta mütalâat der-
meyan etmiyorum ve etmem de. Bendeniz, yalnız 
mesleki muhamatın hududu dahilindeki mesele hak
kında mütalâa dermeyan ettim. Yoksa Adliye Vekili 
Beyefendinin uzun uzadıya teşrih ettikleri tesanüdü 
içtimaiye vesaire hakkında serdi mütalâa etmedim. 
Fakat anlaşıhyorki kendilerinin zihinlerinde bu hu
susta bir arzu varki, bendenizin mütalâatımı vesile it
tihaz buyurarak serdi mütalâat ettiler, diyecek bir 
şey yoktur. 

Sonra müddeiumumilerin karar vermesi meselesi; 
barokuı yediye indirmek meselesi; bunlar mesaili 
maddiyedir. Mütalâatımın bidayetinde arz ettiğim gi
bi, bendeniz mi haklıyım, zatı muhterem mi haklıdır 
mukayese buyurulur, anlaşılır. Fakat, buyurdularki 
Feridun Fikri tenakuza düştü. Bendeniz hiç tenakuza 
düşmedim. Kanunu tadil etmiyelim demedimki; hem 
böyle bir şey söylemediğim aşikârdır. Tadil edelim, 
kanunun tadili lâzım, diyenlerden ve bu kanununun 
tadili için takrir verenlerden birisi de bu acizdir. Ka
nunu tadil etmiyelim demiyoruz. Fakat altı ay sonra 
yahut bir sene sonra filân hak geri kaldı, filân hak 
ihlâl edildi diye tekrar karşımıza gelmesin. 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. Feridun Fikri Be
yin takriri okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Arz ettiğim esbaba mebni hukuku müktesebe 

esaslan tamamen temin kılınmak üzere derdesti mü
zakere olunan Muhamat hakkındaki lâyihai kanuni-
yesinin Adliye Encümenine iadesini teklif ederim. 

Dersim 
Feridun Fileri 

REİS — Efendim! Takrir lâyiha kanuniyenin En
cümene iadesi hakkındadır. Encümene iadesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Lâyihanın Encümene iadesi kabul edilme
miştir. Şimdi maddelere geçilmesini reyinize arz ede-

— 15 — 



1 : 35 2 , 1 , 1926 C : 1 

ceğim. Maddelere gsçihnesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul ctmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muhamat Kanununun bazı maddelerini muaddil 
Kanun 

Madde 1. — Muhamat Kanununun ikinci madde
sinde muharrer mülazemet müddeti birbuçuîı senesi 
hakimlik sınıfında istihdam olunmak üzere iki sene
dir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bu yeni teklif 
ile Mııhami olabileceklerin şurut ve kuyudu hakkın
da bazı tadilât var. Bu tadilât sırasında unutulan ba
zı şeyler bendeniz hatırlatacağım ve teklif edeceğim. 
Birincisi: Eski kanunun yani elyevm meri olan ka
nunun ikinci maddesinin üçüncü fıkrası; «Türkiye 
Darülfünunu hukuk medresesinden mezun olmak, ya
hut ecnebi bir hukuk medresesinden mezun olup, 
hukuk medreseleri programlarına nazaran noksan ka
lan derslerden bUimtihan ehliyetnameyi hamil olmak» 
deniyor. Burada yalnız Darülfünunun Hukuk Med
resesi zikrediliyor. Halbuki Ankara'da da bir hukuk 
mektebi küşad edildi. O mcskütuanh geçmiş. Bende
niz ona dair de bir fıkra ilâvesini teklif ediyorum. 
Sonra ileride tavzihe, tefsire, tadile lüzum görülme
sin (Darülfünun Hukuk Medresesinden ve ona mu
adil müessesattan) denmeli ki; Ankara Hukuk Mek
tebi de o meyanda dahildir. Kezalik eski kanunun 
onbirmci maddesinde kabul edilmiş olan (mektebi 
müük;<yeden mezun olup da işbu kanunun neşrinden 
mukaddem ruhsatname alan) diyor ki, kabul edilmiş 
bir haktır, burada unutulmuştur. Onun için mektebi 
mülkiyeden veya ecnebi hukuk medresesinden mezun 
olup da hukuk medresesi derslerinden noksan kalan
lardan büimtilıan ehliyetini mübeyyin tasdiknameyi 
haiz bulunmak. Bir de bunu teklif ediyorum. Buna 
dair bir takriri mde vardır. (Muvafık sesleri). 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
Kİ BEY (Antalya) — Efendim; Vehbi Beyefendinin 
izahatından anlıyoruz ki; Hukuk medresesinden ve
ya Hukuk mektebinden mezun olan efendilere bu sa
lâhiyet verilmek lâzımdır mUtalâasmdadırlar. Encü
menimiz hukuk medresesinden ve hukuk mektebin
den mezun oîan efendilerin bu salâhiyeti ihraz etme
lerine muvafakat eder. Ancak mektebi mülkiyeden 
mezun olan efendilerin, hukuk fakültesinden mezun 
efendiler gibi muhamît vazifesini ifa etmelerine En
cümeniniz razı olamaz. 

Çünkü : Mektebi mülkiye malûmu âlileri olduğu 
üzere münhasır bir meslek temini için ve o mesle-

| ğe lâzım gelen riisuh ve malûmatı vermek için teşek
kül etmiş bir mekteptir. O mektepten mezun olan ze
vat doğrudan doğruya umuru dahiliyede istihdam 

i ediliyor. Mektebi mülkiye ancak bu gayeyi istihdaf 
I için açılmıştır. Eğer mektebi mülkiyeden mezun olan 
I zevatı aynı hukuk fakültesinden mezun oîan zevat 

derecesine isal edersek, o vakit bu, doğrudan doğru
ya meslekten tebâüt olur. Ve onlara gadr etmiş olu
ruz. Zannmdayım. Binaenaleyh ancak hukuk medre-

I sesinden ve hukuk mektebinden mezun olan efendi-
I îer baklandaki beyanatı Encümeniniz kabul eder. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, beyanatım 
I yanlış anlaşıldı, Sakî Beyefendinin ifadelerim tashih 

edeceğim: Bendeniz, mektebi mülkiyeden neşet eden
ler lâalettayin derhal Muhamat icra etmek hakkım 

I haiz olsunlar diye bir şey söylemedim Ecnebi hukuk 
I mektebinden mezun olanlar hangi şeraite tabi ise, 
I Mülkiyeden neşet edenler de aynı şeraite tabi tutu-
I larak görmedikleri derslerd enimtihan versinler. Me-
I seîâ: Usaîü Çazajye, Usulü Muhakematı Hukukiye 
I nazariyatı hukukiye vesaire... Hukuk Medreselerinde 
I ne okunuyorsa onlardan imtihan versinler. O oku-
I nanların haricinde okunanlar ki, kitabUl-büyu ve ki-
I tabüî vesaya gibi -ki şimdi kısmen kalkmıştır- veya 
I onun yerine konacak hangi dersler varsa onlardan 
I imtihan vermek şartıyle bir âli mektep mezunundan 
I bunu esirgemenin manasını anlamıyorum. Zaten bu 
I Meclisi Âlice kabul edilmiştir. Nitekim, on birinci 
I maddede sarahaten mevcuttur. Bu yalnız ikinci mad-
I denin üçüncü fıkrasının tashih edilmesinden ibaret-
I tir ve şeraiti saireye de tabidir. Fevkalâde bir imti-
I yaz vermiş olmuyoruz. Zaten bu mecliste kanunen 
I kabul edilmiş olan bir hakla ileride tefsire mahal 
I kalmamak üzere tavzih etmiş bulunuyoruz ki bende-
I niz de bundan başka bir maruzatta bulunmadım. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Müsaade bu-
I yurulursa buradan arz edeyim efendim, Saki Beye-
I fendi, mektebi mülkiyede okunan ders programlarım 
I görmüş olsalardı zannederim bu mütalâada bulunma-
I yacaklardı. Bugün mektebi hukukda okunan dersler 
I esasen mektebi mülkiyede de takip edilmektedir. Ara-
I da bir iki ders kalıyor ki bu bir iki dersin imtihanım 
I vermek şartıyle onlarda muhami olabilirler. Mesele 
I budur. Maruzatım da bundan ibarettir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Müsaade bu-
I yurur musunuz Reis Bey? 
I REİS — Efendim, daha bir kaç arkadaş söz al-
I mıştır. İtirazları toplar hepsine birden encümen na-
| mına cevap verirsiniz. Mazhar Müfit Bey buyurun. 
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mülk içrn icabeden malûmatın bir kısmını tamamen, 
bir kısmını eksik olarak istihsal etmiş olan ve bu 
milletin mühim İşlerinde hizmet etmek liyakatini res
men taşımış oîan insanlar, eksik gördükleri malûmatı 
ikmal ederek o imtihana hazırız dedikleri zaman han
gi hakka ve hangi mantıka istinaden bunları kabul 
etmeyiz, diyebiliriz? Bu itibarla arkadaşlarımın tek
liflerinin kabulünü rica ederim. (Doğru sesleri.) 

REİS — Musa Kâzım Bey Buyurunuz! 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Sarfınazar et

tim efendim. 
REİS — Ahmet Remzi Bey! 

AHMET REMZÎ BEY (Gaziantep) — Arkadaş
larım bu hususta söylenecek sözleri söylediler. Ben
demiz bir misâl olarak arz edeyim. On sene ruhsatna
memiz vekâlet yapanlar imtihanla muhami olabilecek
lerdir. iliç bir mektepten tahsil almamış bulunanlar 
böylece muhami olduktan sonra encümenden çok 
rica ederiz, müsaade etsin de mektebi mülkiyeden 
mezun olanlar fark derslerinden imtihan versinler ve 
ba suretle muhami olsunlar. Sonra bir misâl daha 
ara edeyim: Mevcut lâyihada müstantıklar beş sene 
müddetle vazife ifa ettikten sonra muhami olabilecek
lerdir, Bilvesile arz etmiştim. Müstantıklar yalnız ce
za kasımları ile meşgul memurlanmızdır ve imtihan
ları da yalnız cezaya taallûk eder. Nisbeten umumi 
ve şamil değildir. Binaenaleyh müstantıldar da ma
demki beş sene sonra muhami olabiliyorlar, mektebi 
mülkiye mezunlarının da imtihan vererek muhami ol-
nınsı gayet muhiktir. Bendeniz bu hususu rica ediyo
rum, 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Adliye Encümeni namına mütalâa serd buyuran Ah
met Saki Beyefendiye arz etmek isterim ki; mektebi 
mülkiye mezunları Adliye encümeninizden, avuç açıp 
dilencilik etmiyorlar. Beyefendiler, bizim istediğimiz 
şudur. Memleketimizde muhami azdır, muhamiye ih
tiyaç derkârdır. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde 
maatteessüf muhami şeklinde neler ne fedalar cereyan 
ettiğini hepimiz biliriz. Bir Mektebi Âliden mezun 
oîan bir efendi, Muhami olmak için evsaf, şerait ve 
ehliyet ne ise imtihana hazırım dedikten sonra hayır 
seni kabul etmeyiz demek adalet midir? Mektebi Mül
kiyeden her hangi bir çıkanı hemen meslek imuhama-
ta alın demiyoruz. Fakat bir genç; ben mektebi âli 
mezunuyum, muhanıilik için ne arıyorsunuz? tüm 
mi, marifet rai, feyiz mi, kemâl mi, imtihan mı, is
teyin hepsine hazırım, dedikten sonra hayır, siz o ev
safı haiz olsanız da yani ilim ve fazi ve kemalin 
muvafık ama, yine seni kullanmayız demek doğru ol
maz. Kanunda taannüt olmaz, Kanun adaleti na* 
zarı dikkate alır ve vazn kanunun da vazifesi budur. 
Sen mektebi mülkiyesin, avukat yapmayacağım gibi 
bir şey de varid değildir. Binaenaleyh Adliye encü
meninden çok rica ederim. Eğer maksat imtihan ise 
ve fazl ve kemal ise onlar da imtihana tabi olsunlar. 
Biz imtihansız olsunlar demiyoruz. Bu şeraiti haiz 
olanı sen filân mekteplisin diye muhamat mesleğine 
almamak doğru değildir. Adliye Memuriyetlerine sen 
filân mektepten mezunsun diye almıyorlar mı? 

FAİK BEY (Tekirdağ) •— Efendim, bendenizden 
evvel söz söyleyen arkadaşlarım, maatteşekkür ben
denize büyük bir vazife bırakmadılar. Bendeniz yal
nız şunu hatırlatmak isterim. Bütün bu mesaiden 
maksat, muhamilik benden mesleki ahlaken ve il
men evsafı kâfiyeyi haiz olanların elinde bırakmak 
mıdır? Bendenizin anladığım budur: Zannederim 
Meclisi Âli istîyorki, Muhamilik edecek oîan zevat 
ahlaken ve ilmen ona lâyık olsun. Mektebi mülki
yenin yetiştirdiği ve yetiştireceği insanlar arasında 
evsafı ahlâkiyenin mevcut olup olmayacağında tered
düt edecek bir kimse olacağını tasavvur edemeyiz. 
Esasen ondan bahsetmeyeceğim. Kalır evsafı ilmiye 
efendiler; zaten mektebi mülkiye ile hukuk fakülte
sinin farkları pek azdır. Esasen ikisi de hukuk tah
sili ederler, başka bir şey değil. Yalnız mektebi mül
kiye hukuku ammeye daha fazla itina eder, onu da
ha fazla okur. Mektebi hukukda ise hukuku hususi-
yeye daha fazla itina olunur. Onu daha fasla okur. 
Farkları budur. Fakat asılları birdir. Şu halde rnuha-

"ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SÂ-
KÎ BEY (Antalya) — Bendeniz mektebi mülkiyeden 
mezun olan efendilerin kudreti ilmiye veyahut vazi
yeti ahlâkiyeleri hakkında bir söz sarfetmedim. Hat
ta bu hususu mevzubahs etmek bile caiz olamaz 
Çünkü onlar bir mektebi âliden mezun ve beyefen
dilerin buyurdukları gibi büyük büyük vazaifi ifaya 
namzettirler. Muhtelif hatiplerle encümenin noktai 
nazan arasında noktai ihtilâf şudur: Ortada bir ih
tisas ve mesleki mülkiye mektebi vardır, diğer ta
rafta yine bir ihtisas ve mesleki hukuk fakültesi var
dır. Eğer mektebi mülkiyeden mezun olan zevat hu
kuk fakültesinden mezun zevatla aynı seviyei ilmiye
yi haiz ve aynı derecede ihtisas peyda edecek vazi
yette iseler o halde mektebi mülkiyeyi Darülfünun 
Hukuk Fakültesi diye telhis ve tahvil suretiyle tev
hit etmek lâzım gelir. Yahut da ayrı ayrı iki mes
lek istihdaf eden gayeye doğru yürümek lâzım ge'ir 
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bir taraftan mulıamılik mesleğinin terakkisi, tealisi 
için bir kanun teklif ediliyor. Diğer taraftan mevzu 
olan bir kanun ile hukuku müktesebesi taayyün et
miş olan mektebi mülkiye mezunlarının da bu hu
kuktan yani hukuk fakültesinden mezun olan efen
dilerin haiz oldukları hukuktan müstefit olmaları tek
lif buyuruluyor. Rica ederim muhterem hatipler tek
liflerini tespit buyursunlar, bu ayrı bir tekliftir, En
cümeniniz alır, tetkik eder ve eğer bir noktai itilâf 
kabilse bulur ve arz eder. 

Fakat bu maddenin tezekkürü sırasında mevzu-
bahs olamaz. Ayrı bâr madde ilâve suretiyle olabilir. 
Çünkü birinci madde muhamat icra edebilecek olan 
zevatın mülâzemet müddeti hakkındadır. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Birinci mad
de bir kaç fıkradır. 

REİS — Efendim, takrirleri okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim. 
Madde 1. — Muhamat Kanununun ikinci mad

desinde muharrer mülâzemet müddeti bir seneye ten
zil olunmuştur. İşbu mülâzemet bir muhami nezdin-
de tatbikat suretiyle İfa olunur. Hukuk fakültesine 
3 Nisan 1340 tarihli Muhamat Kanununun intişarın
dan mukaddem dahil olanlar kaydı mülâzemete tabi 
değlldirdir. 

Dersim 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celüeye 
Birinci Maddeye atideki fıkranın ilâvesini teklif 

eyleriz: 
Muhamat Kanununun ikinci maddesinde muhami 

olabilmek için gösterilen şartlardan üç numaralı fık
ra berveçiaîi tadil edilmiştir. 

Türkiye Darülfünunu Hukuk Medresesinden ve
ya o derecedeki müessesattan mezun olmak veya 
mülkiye mektebinden veya ecnebi bir hukuk medre
sesinden mezun olup da hukuk medresesi program
larına nazaran noksan kalan derslerinden bilimtihan 
eîüiyetini müsbit tasdiknameyi hâmil bulunmak. 

Karesi Şarkikarahisar 
P*fehnıet Vehbi Mehmet Emin 

Ergani Çanakkale 
İhsan Hâmit Şükrü 

Trabzon 
Rahmi 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Ganiantep 
Ahmet Renizi 
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İzmir 
Ahmet Müntir 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Sivas 
Halis Turgut 

Ardahan 
Talât 

Erzurum 
Cazım 

Mersin 
Niyazi 

Çorum 
İsmail Kemal 

Tekirdağ 
Faik 

Karesi 
Haydar Âdil 

MAZHAR MÜFİT 
encümen istiyor efendim. 

REİS — Efendim: 
Nazarı dikkate alınıp 
tahakkuk etsin. 

Giresun 
Kâzını 

Adana 
İsmail Sefa 

Ordu 
Faik 

Kayseri 
Zeki 

Bursa 
Refet 

Erzurum 
Münür Hüsrev 

Kırklareli 
Şevket 

Erzurum 
Halet 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

BEY (Denizli) — Bu takriri 

Bir defa reye koyacağım. 
alınmıyacağı hususu bir kere 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Reis Paşa Haz
retleri: Bu takririn okunan maddeye hiç taallûku 
yoktur. Evvelki Muhamat Kanununun 11 nci madde
sinin tadili mahiyetinde bir takrirdir. 11 nci maddeyi 
okuyayım. 

«Medresetülgüzattan mezun olanlar ve mektebi 
mülkiyeden mezun olup de işbu kanunun neşrinden 
mukaddem ruhsatname istihsâl eylemiş bulunan... 
îih...» Buranın tadilini istiyorlar. Bu ise ayrı bir iş
tir. 

REİS — Efendim, elimizde müzakere ettiğimiz lâ
yiha birinci Muhamat Kanununun ikinci maddesini 
tadil ediyor. Vehbi Beyin takriri de bu birinci mad
denin ikinci fıkrasının tadil hakkındadır. Binaena
leyh takrir tam yerindedir evvelâ, Feridun Fikri Be
yin sonra Vehbi Beyin takririni reye koyacağım. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Feridun Fikri 
Beyin takririni encümen kabul etmiyor. 

REİS — Siz kabul etmiyorsunuz bakalım. He
yeti Celile ne diyecek? 

(Feridun Fikri Beyin takriri tekrar okundu). 
Efendim: Feridun Fikri Beyin takririm reyinize 

arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar iütfen ellerini 
kaldırsın... Nazarı dikkate aîınıyanîar lütfen ellerini 
kaldırın.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 
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(Vehbi Bey ve rüfekasmın takriri tekrar okun
du) • 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini 
kaldırsın.. Nazarı dikkate almıyanlar lütfen ellerini 
kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmıştır efendim. En
cümen bu takririn aynen buraya ilâvesini kabul edi
yor mu? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Hayır efen
dim, Encümene veriniz, badettetkik vasıl olacağı
mız neticeyi Heyeti Celiîenize arz ederiz. 

REİS — O halde maddeyi; nazarı dikkate alı
nan takrirle birlikte Encümene havale ediyoruz. 
İkinci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 2. — Hâkimler, ifayı vazife eyledikleri 
mahallerde tarihi istifa veya infisallerinden itibaren 
bir sene geçmedikçe icrayı muhamat ve vekâlet ede
mezler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
ikinci madde, hâkimler ifayı vazife yeldikleri yer
lerde istifa ve infisallerinden itibaren bir sene geç
medikçe icrayı muhamat ve vekâlet yapamazlar, 
diyor. Esbabı mucibe olarak da şunu zikrediyor: 
Hâkimler, tayin olundukları yerlerde kendilerini mu
hite hazırlıyorlar. Bilâhare istiyfa veya Misâl et
tikten sonra orada icrayı vekâlet ediyorlar. Terfi 
teklifi olsa dahi bunu kabul etmiyorlar. Filhâl ken
dileriyle arkadaşlık ettiği heyeti hâkimenin, arka
daşlarının yanında vekâlet etmesi sui zannı hasıl 
eder diye konulmuştur. Dava ancak ona inhisar edi
yor. Çünkü bu zat daha dün Heyeti Hâkime meya-
nında idi. Arkadaşları bunun hatırını sayarlar. Da
va kazanılır fikri giriyor. Bu esbabı mucibeyi Ad
liye Encümeni zikrediyor. Bendeniz diyorum ki, bir 
sene müddetle bu mahzu rizale edilemez. Belki beş 
gün, belki beş sene devam eder. Onun için, bir sene 
kaydını kaldırmalı; hâkimler ifayı vazife eyledikleri 
yerde birlikte çalıştıkları heyeti hâkime tamamen 
değişmedikçe icrayı vekâlet edemezler, denilmeli
dir (O!.. Sesleri) Bir sene sonraki mahzur ne ise, on 
sene sonraki mahzur da odur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Bu mad
denin hükmünün, birde aksini nazarı dikkatinize 
arz edeceğim. Yani hâkimler, hâkimlikte nistifa et
tikten sonra Muhamat ve Vekâlet yapamayacaklar, 
bilmukabele muhami vekiller olanlar da aynı yerde 
vazife almamalıdırlar. Bu, bendenizce birinci hüküm
den daha ziyade kuvvetli, daha lüzumlu bir hüküm
dür. Filvaki bunu vekâleti aidesi düşünür. 

Bunu temin eder. Bununla beraber biz de itmii-
I nan hasıl edelim ki; bu ahkâm sarih bir surette ka

nuna dercedilsin. Bir yerde vazifei vekâlette bulu
nan veyahut muhamilik yapanlar aym yerde vazife 
aiamamahdırlar. Hiç olmazsa iki seneye kadar, 
bendeniz bunun için bir tadil teklif ediyorum. 

ENCÜMEN NAMINA AHMET SAKİ BEY 
(Antalya) — Efendim Malûmuâlinizdir ki; zaruret
ler miktarlarınca takdir edilir. Bir Muhami Türki
ye Cumhuriyeti memalikinin her tarafında icrayı 
muhamata bihakkın salâhiyattardır, mezundur. Bu 
maddede gösterilen takyit, mahallinde memuriyette 
bulunurken istifa veya infikâk vuku ile orada kalıp 
muhamat mesleğini ifa edenlere mütedairdir. Ma-

I lûmuâliniz ki bu şart takyididir. Bu şartı takyidi 
l mümkün olduğu kadar asgariye indirmek lâzım ge

lir. Adliye Encümeniniz dahi hükümetin tensibi veç
hile bir sene olmak üzere kabul etmiştir. Bir sene 
kâfidir yani, müddeti memuriyet bir senedir. Daha 
ilerisine gitmek doğrudan doğruya o hâkimin hu
kuku müktesebesine bir darbe vurmak demektir ki, 
bu doğru olamaz. Adalete de muvafık değildir. 

Ahmet Remzi Bey kardeşimizin beyanatına ge
lince; malumuâiiniz bu, Muhamat Kanununun ta
dilâtına mütedair bir kanundur. O memleket halkın
dan bulunan bir muhammin, o memlekette bir me
muriyete tayin edilmemesi keyfiyeti buraya gire
mez. Olsa olsa yakınlarda ahkâmı kanuniye Meclisi 
Âİinize tevdi edilecektir. Bu orada zikredilebilir. 

I Burada yeri değildir. Binaenaleyh Ahmet Remzi 
Beyin çok doğru olan şu teklifinin mevkii burası de
ğildir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Encümen 
I nazarı dikkate alsın! 

AHMET SAKİ BEY (Devamla) — Hayır na
zarı dikkate alamayız. Bu kanuna ilâve etmek imkânı 
yoktur. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Bir sual 
soracağım efendim, hâkimler istifa ettiği zaman da 
kendi arkadaşlarından istifade mevzubahistir. Bi
naenaleyh bu adam muhamilik yapmasın mı. Bir 
hâkim infisâi eder ve başka yere gitmek için de 
kudreti maliyesi müsait olmazsa o muhitte aç mı kal
sın? Bu infisal kelimesi niçin oraya konmuştur, 
maksat nedir? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim; 
Adliye Vekâletinin lâyihasında görüldüğü üzere in-

[ fisâl iki türlü olur. Doğrudan doğruya teklif edi-
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len bir terfi veya memuriyeti kabul etmez, gitmez, I 
munfasıl addedilir veyahut sebebi azl bir vazıyet 
hadis olur. O vazıyet dolayısiyîe infisaller olur. Ve
yahut kendisi istifa eder. Bu gibi ahval içindir. 

RECAİ BEY (Ordu) — Efendim; bundan on ve
ya yirmi gün evvel istifa edip aynı yerde vekâlete 
başlamış olan kimseler vardır. Bunlar da şimdi bu 
kanunun nmdbmcc vekâlet yapamıyacaklar mıdır, 
bu kanunun makabline şümulü var mıdır? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim; ma-
lûmuâliniz her kanunun makabline şümulü olamaz. 
Muhakkak ceza olan ahval başkadır. I 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim; ce
reyanı müzakereden görüyorumki; bir sene müddet 
az görülmektedir. Bir sene, iki sene hata ebediyen 
orada vekâlet yapması fikri tebellür ediyor. Esasen 
istifa eden hâkimin bulunduğu yerde vekâlet yapa
maması, onun hukuku tahliyesini biraz muhildir. 
Eğer hâkim fena bir adamsa taktı muhakemeye alın
malı ve ceza verilmelidir. Halûk bir adamsa hâkim
lik yaptığı gibi, vekâlet dahi yapabilir. Esbabı istifa
sı malûm değildir. Niçin istifa etmiştir? Belki mu-
hamilik yapmak için istifa etmiştir. Bu maddei ka
nuniye ile temin edilmesi arzu edilen nokta; olsa 
olsa hâkimlerin sık sık istifa etmelerine meydan 
vermemek esasına müstenit olacaktır. Başka esbap i 
yoktur. Onun için bir sene müddet esasen zait ol
makla beraber öyle görüyorum ki, iki, üç, dört, beş 
hatta ebediyen gibi takyidat vaz edilmek isteniyor. 
Bu zararlı bir şeydir. Böyle zararlı bir şeyi tahmil 
etmek hiç de doğru değildir. Onun için maddenin 
tayyını teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim! Hükkâmın İs
tifa ettikten sonra bir sene geçmedikçe oldukları yer
lerde icrayı muhamat etmelerine saik olan zannedi- I 
yorum id, bir arkadaşımızın izah ettiği gibi, o hâki- I 
min orada bir muhit yapıp bilâhare vekâlet tevdiini 
temin için vazifesinden bazı fedakârlıklar yapmasını 
mucip olur. İstifa takdirinde bu cihet nazarı dikkate 
alınabilir. Ancak infisâl etmiş bir adam infisalini bil-
mezki, bu gibi tertibat yapsın. Esasen bu bile fazla
ca suszandur. 

İkinci şıkka gelince; evvelce refakatinde veya
hut da tahtı riyasetinde bulunan arkadaşlarının ha
tıra binaen kendisinin deruhte edebileceği daaviyi 
lehine halledebilmeleri keyfiyeti; zannederim ki, bu 
büsbütün haysiyet şikendir. Hükkkâmımız böyle ar
kadaşlarının hatırı için ahkâmı kanuniyeden intiraf 
edecek değildirler. Yani bir kayıt koymak lâzım ge- j 
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lirse ancak istifa etmek suretiyle ayrılmış olan hük
kâmın icrayı muhamat etmemesini istilzam eder şe
kilde bir kayıt koymak lâzımdır. Fakat infisale ka
tiyen cevaz olmaması fikrindeyim. Bir çok zevat 
her hangi bir arıza ile infisaî ederler, o vakit aç ka
lırlar. Ve eğer bu hak kendilerine bahşedilmezse aç 
kalırlar. Bendeniz esasen bu iki kaydın kaldırılması 
taraftarıyım. Kabul edilmediği takdirde hiç olmazsa 
«infisâl» kelimesinin kaldırılmasını rica ediyorum. 
Bunun için birde takririm var. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. Tak
rirler vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Esbabı muci besini şifahen arz ettim. İkinci mad

denin aşağıda yazdığım gibi kabulünü teklif eylerim. 
2 Kânunusani 1926 

Süleyman Sırrı 
Yozgat 

Madde 2. — Hâkimler, ifayı vazife eyledikleri 
mahallerde birlikte çalıştıkları heyeti hâkime tama
men tebeddül edinceye 'kadar icrayı muhamat ve 
vekâlet edemez. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki bir senenin iki sene olarak 

kabulünü teklif ederim. 
İsmail Kemal 

Çorum 
Riyaseti Celileye 

Derdesti müzakere bulunan kanunun ikinci mad
desindeki (veya infisallerinden) kelimesinin tayyını 
teklif eylerim. 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif ederim: 
Bir mahalde muhamilik veya vekâlet yapanlar iki 

sene müddetle vazifelerini terk veya mahallerini 
tebdil etmedikçe aynı mahalde hâkimlik vazifesine 
tayin edilemezler. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Riyaseti Celileye 
Muhamat Kanunu lâyihasının ikinci maddesi 

hakkında cereyan eden müzakere kâfidir. Mezkûr 
madde hakkında esbabı mucibe lâyihasında gösteri
len esbaba binaen maddenin aynen kabulünü teklif 
eylerim. 

Denizli 
Yusuf 
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Riyaseti Ceiileye 
Arz ettiğim esbap dolayısiyle ikinci maddenin 

tayyını teklif ederim. 
Konya 

Musa Kâzını 
REİS — Efendim, takrirleri reyinize arz edece

ğim. Evvelâ tay teklifini reyinize arz ediyorum.. 
(Konya Mebusu Kâzım Beyin takriri tekrar 

okundu) 
Efendim! Bu takriri kabul edenler lütfen el kal

dırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Maddenin 
tayyı kabul edilmiştir. Yani maddenin tayyı hakkın
daki takrir kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeye geçiyoruz. Yalnız üçüncü mad
denin rakamı ikinci olarak tashih edilecektir. 

Madde 2. — Bir mahalde icrayı muhamat eden
lerin adedi yediye baliğ olduğu takdirde baro teş
kili mecburidir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
Kİ BEY (Antalya) — Efendim; onun heyeti umumi-
yesi müzakere edilirken bu maddeye temas eden 
hatiplerin beyanatından mülhem olan encümeniniz, 
bu üçüncü maddenin son fıkrası olmak üzere şunu 
teklif ediyor: «Bu halde Meclisi inzibat bir reis ile 
iki azadan terekküp eder» o zaman zannederim 
ki; Muhterem hatiplerin arzu ettikleri şey hasıl olur. 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Efendim; bîr ma
halde icrayı muhamat edenlerin miktarı yedi ise ba
ro teşkil edilecektir fakat bu, ondan yediye tenzil 
edilirken gösterilen esbabı mucibe pek zayıftır. Ma-
haza Adliye Vekili Bey işaret buyurdular, «Yedi 
kuvvetli vekil olan bir yerde maalesef baro teşekkül 
edemiyor» dediler. Baronun teşekkülü elbette temen
ni olunur. Fakat maksat, baronun teşekkülü değil, 
orada kuvvetli erbabı hukukun bulunmasıdır. Baro 
ister teşekkül etsin, ister etmesin. Bu bir şekil me
selesidir. Eğer bir memlekette yedi tane vekil varsa 
tereddüde, endişeye mahal yoktur, Bu, şekle aittir. 
Bunun hakkında arkadaşlar söz söylediler. Bende
niz hukuku ibada ait söz söylüyeceğim: 

Şimdi efendiler! Bir mahalde yedi muhami var; 
fakat bir hakikattırki, bu yedi muhami üç veya 
dört müessesei hukukun sahihidirler. Hakikatta ora
da üç muhami vardır. Üç vekil vardır. Bir dava, ta
savvur buyurunuz; müddeisi var, müddeialeyhi var, 
şahsı şalisi vardır, başka davası vardır. O dört mü
essesei hukukun hepsi meşguldür. Gidip de başka 
yerde vekil mi arayacaklardır? Bendeniz on adedini 
bile az görüyorum. Ne zararı vardır? Baroları kuv

vetlendirelim. Ne suretle kuvvetlendirelim? Az ev
vel söylediğim gibi bu memlekette erbabı hukuk pek 
azdır, erbabı hukuku çoğaltmak için kuvvetlendire
lim. Maksadım bunun on olan ipkasını arz etmektir. 
Yedi azdır. 

TAHSİN BEY (AYDIN) — Takrir ver. 
ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Arkadaşlar takrir 

vermişler efendim. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, bu
rada adedin tezyidine bendeniz lüzum görmüyo
rum. Yedi kâfidir. Burada erbabı hukukun adedini 
fazlalaştırmak değil, baro teşekkül eden yerlerde 
ashabı mesalihin işlerini teshil etmek, aldığı davayı 
bihakkın müdafa edebilecek ehil adamlar bulmak 
emeline matuftur. Şevket Bey buyurdularki, bir çok 
müessesatm davasını alan bir kaç vekil davaya gel
dikleri zaman diğer müddeiler için vekil kalmıyor. 
Hukukda buna imkân ve ihtimal yoktur. Hukukta 
dava müşterektir. Şüreka mademki tevhiden dava 
görüyorlar bir vekil tutarlar. Hepsi namına müdafa 
eder. Müşterek dava ne olursa olsun bir vekil ister
se bin tane müessesenin menafi! mUşterekesine vekâ
let etsin. Bu, olabilir. Fiili cürümde üçtür. Beş ve
kilin cinayet mahkemesi huzurunda bulunması lâ
zım gelir. Buna da yedi muhami kâfi ve vahidir. 
Esasen baronun teşekkülü için lâzım gelen esas bu
nu teşkil ediyor; binaenaleyh mektebi hukuktan me
zun olan yedi muhami bulunan yerlerde baro teşek
kül edebilir. Baro teşkil edildiği yerde - ki buraya 
her hangi bir yerden muhami evsafını haiz erbabı 
hukuk gelemez ve onlar dahil olamaz manasına de
ğildir - adedi binlere baliğ olabilir. Bu, yalnız had
di asgariyi tespitten ibarettir. O da çok nadir mesaili
dir. Mesaili hukukiyede yedi, sekiz vekil her hangi 
bir vilâyette asgarî bir miktar olmak üzere kâfidir. 
Esasen kanunda fazlası için nehi yoktur. Şu halde 
yediyi ona çıkarmakta bir faide yoktur. Yedi adedi
nin ipkasını teklif ederim. 

AHMET SAKI BEY (Antalya) — Efendim; 
yedi adedi haddi asgariyi gösterir 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim! Bendeniz 
de adedi tenzile ihtiyaç olmadığı fikrinde olan arka
daşlarla hemfikirim. Baro teşkili için bugünkü mev
cut ve mezun vekilleri nazarı itibare alacak olur
sak memleketin menfaati itibariyle tahdit etmek 
mecburiyetinde kalırız. Daha açık söylüyeyim, me
zun dava vekillerinin bulunduğu mahallere hasretmek 
mecburiyeti karşısındayız. Bazı küçük mahallerde 
açıkta kalanlar veyahut muhamilikten daha fazla 
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istifade etmek ümidini besliyenler memuriyetten is
tifa ediyorlar. Vekâletle iştigale başlıyorlar. Bir müd
det sonra baro teşekkül ediyor. Bu sefer de mesleki 
muhamatta muvaffak olamıyacağma kanaat getiri
yor ve memuriyeti tercih ediyor, işte efendiler! Adet 
tenakuz ediyor. Baro ortada kalmıyor. Kalmayınca 
bu sefer işler mahkeme nezdinde çok müşkülâta 
maruz kalıyor. Onun için adedi tenzil etmekten zi
yade tezyit etmek bugünkü vazıyet karşısında mem
leketin lehinedir. 

REİS — Efendim takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin (On muhami olan mahallerde 

baro teşkili mecburidir) suretinde tadilini teklif ey
lerim. 

Kırklareli 
Şevket 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin «Bir mahalda icrayı muhamat 

edenlerin adedi yediye» yerine «İcrayı muhamat 
edenlerin adedi beşe» suretinde kabulünü teklif ede
riz. 

Konya Kayseri 
Eyüp Sabri Zeki 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim, Şevket Beyin takririni reye 
koyuyorum. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim; on 
adedine iblağ etmek demek, Muhamat Kanununun 
buna ait olan eski maddesini ipka demektir. Halbu
ki Encümen buna muvaffakat etmiyor. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Reye arz 
edeceğim. Heyeti Celile kararını verecektir. Şevket 
Beyin takririni nazarı itibare alanlar el kaldırsın.. 
Aksini reye koyuyorum; nazarı itibare almıyanîar el 
kaldırsın... 

Efendim, tesavii ara hasıl oldu. Tekrar reye ko
yacağım. Nazan dikkate alanlar ayağa kalksınlar.. 
Aksini reye koyacağım. Nazarı dikkate almıyanîar 
ayağa kalksınlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. Şim
di de Eyüp Sabri Beyin takriri vardır ki adedin beşe 
tenzili hakkındadır. Nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın.. Almıyanîar el kaldırsın.. Nazarı dikkate alın
mamıştır. Şimdi Encümenin yeni teklif ettiği fıkrayı 
da ilâve ederek maddeyi reye koyacağım. (Yeni fık
ra okunsun sesleri). 

J Riyaseti Celileye 
İkinci maddeye ikinci fıkra olarak atideki fık

ranın ilâvesini teklif ederim. 
«Bu halde meclisi inzibat bir reis ile iki azadan 

terekküp eder» 
Antalya 

Ahmet Saki 

REİS — Efendim; bu fıkranın ilavesi ile madde 
şu şekli alıyor: 

Madde 2. — Bir mahalde icrayı muhamat eden-
I lerin adedi yediye baliğ olduğu takdirde Baro teşkili 

mecburidir. Bu halde meclisi inzibat bir reis ile iki 
I azadan terekküp eder. 

REİS — Efendim; ikinci maddeyi bu şekilde re
yi âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfe nel kal-

I dırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Baro teşekkül eden yerlerde mahal
lî müddeiumumisi muhamiler hakkında Muhammat 
Kanununun beşinci maddesinde muharrer mücazatı 
intibahiye tertibini Barodan talep edebilir. Baronun 
talep tarihinden itibaren onbeş gün zarfında bir ka
rar verilmesi mecburidir. Bu müddet zarfında bir karar 

I verilmediği ve verilmesine mani esbap tahriren bil-
I clirilmediği takdirde müddeiumumi aynı talebi mah

kemeye dermeyan eder. Mahkemece de Muhamat 
Kanununun onikinci maddesi mucibince muamele 
ifa olunur. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi reyinize arz 
] edeceğim. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 

Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4 — Beş sene müddetle hâkimlik sınıfm-
I da hizmeti mesbuk olanlar ve ruhsatnameyi haiz 

olan beş sene müddetle icrayı vekâlet edenler mu
hami olabilir. Lâakâl on sene müddetle mhsatna-
mesiz olarak mahakimde müstemirren dava vekâ
leti yapanlar bilimtihan muhamat hakkını haizdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Reis Paşa 

Haziretleri! Encümen bu maddeyi geri istiyor. Tek
rar tetkikat yapacaktır. 

REİS — Encümen bu maddeyi geri istiyor efen
dim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Madde üze
rinde Heyetin temayülü anlaşılırsa daha iyi olmaz 
mı? 

REİS — Efendim; Encümen temayülün anlaşıl-
J masını istemiyor, yalnız geri istiyor. 
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ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim; madde hakkında beyanı mütalâa edilmelidir 
ki ondan sonra Encümen istesin. 

REİS — Yeniden tetkikat yaptıktan sonra Mec
lise getirirler, ondan sonra da beyanı mütalâa edile
bilir efendim. İcabederse bittabi teklifleri de yerilir. 
Onun için bu maddeyi Encümenin talebi veçhile 
kendilerine veriyor, bundan sonraki maddeye geçi
yoruz. 

Madde 5. — Muhamat Kanununun hini neşrin
de ruhsatnameyi haiz olanlar baro teşekkül etmiyen 
yerlerde dava vekâleti edebilirler. 

REİS — Efendim! Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, Encümen 
bu maddeyi de geri alsın, çünkü bundan evvel en
cümenin geri aldığı madde ile alâkadardır. 

REİS — Bu madde hakkında bir takrir vardır: 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan beşinci maddeye fıkrai 

atıyenin ilâvesini teklif eylerim. 
Fdcra: Ruhsatnameyi haiz dava vekili bulunmı-

yan kazalar mahakiminde öteden beri hizmeti ve
kâletle meşğûl ve mahkemece iffet ve iktidarları 
mücerret olanlar dahi yalnız o mahalde vekâlet eder
ler. 2 .1.1926 

Bolu Konya 
Şükrü Eyüp Sabri 

Kayseri 
Zeki 

•t 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Paşa! Müsaade 
buyurulursa takririmi izah edeyim efendim; Muha-
mi Kanununun Heyeti Umumiyesi müzakere edilir
ken hukuku müktesebeden bahsedildi. Encümene 
verilen dördüncü maddede on sene müstemirren 
dava vekâleti yapanların bu hukuku müktesebe me-
yanına ithal edildiği anlaşılıyor. Bu maddede; bu 
kanunun hini neşrinde ruhsatnameyi haiz olanlar da 
bulundukları mahallerin mahakiminde icrayı vekâ
let edeceklerdir, deniyor. Halbuki öyle yerler var
dır ki, ezcümle bendenizin dairei intihabiyem olan 
Mudurnu, Düzce ve Gerede gibi havalide ruhsatna
meyi haiz dava vekili yoktur. Şimdi bu vaziyet kar
şısında vekile ihtiyacı olan halkın ihtiyacı ne ile ref 
edilecektir? Binaenaleyh bu gibi yerlerde ruhsatna
meyi haiz olmayıp da öteden beri iffet ve istikamet
leri tecrübe edilmiş vekiller vardır. Bunlar baksın di
yorum. Yoksa oradaki erbabı mesalihin başka yer

den vekil celbine iktidarları yoksa erbabı mesalihin 
hakkı ne- olacaktır? Bunlar düşünülse iyi olur. Ben
deniz Encümenden soruyorum. Hiç ruhsatnameyi 
haiz muhami bulunmıyan bu gibi yerler için encü
men ne düşünüyor? Oralardaki hizmeti vekâlet ne 
suretle ifa edilecektir? Bendeniz diyorum ki öyle 
yerler vardırki mürettep cinayet mahkemeleri te
sis edilen yerlerde değil muhami, ruhsatnameli da
va vekili de bulamadılar. Yine eskiden, öteden beri, 
mahkeme nezdinde ifayı vekâleti itiyat edinmiş adam
larla iş gördüler. Onun için bendenizin takririm, zan
nediyorum ki, hiç bir zarar ika etmez. Gayet küçük 
olan bu gibi yerlerde ruhsatnameyi haiz olmasalar 
bile öteden beri icrayı vekâlet edenlerin kabul edil
mesini istirham ediyorum. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim, esa
sen, Muhamat Kanununun onikinci maddesinin ikin
ci cümlesi, Şükrü Beyefendinin endişelerini bertaraf 
eder mahiyettedir. Mezkûr cümleyi arz ediyorum: 
Ruhsatnameyi haiz olmıyarak on seneden beri müs
temirren dava vekâleti mesleğinde bulunanlar, Adliye 
Vekâletince tayin edilecek usûl ve şerait veçhile ic
ra kılınacak imtihanlarda ihrazı muvaffakiyet ey
ledikleri takdirde fıkrai arifedeki kuyut ve şerait dai
resinde dava vekilliği edebilirler. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Nerede? , 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — 12 ncİ mad
denin 2 nci fıkrasında. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hayır böyle bir şey yok. 
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz

mir) — Efendim, 12 nci madde, bir mahalde fıkrai 
ânifede zikrolunan şeraiti haiz dava vekillerinin ade
di üçden dûn olduğu takdirde talip olanların Adliye 
Vekâletince tespit edilecek usul ve şerait dahilinde 
mahalli encümen adliyesince imtihanları icra ve yal
nız o mahalde icrayı vekâlet eylemelerine kabili is-
tidrat olmak üzere Adliye Vekâletince muvakkaten 
mezuniyet ita edilebilir, deniliyor. Binaenaleyh Şük
rü Beyin düşüncelerini zannederim, bu kayıt izale 
edebilir. Üç taneden aşağı ise gelip imtihan olacak 
ve vekâlet edebilecektir. İmtihana tabi olması bittabi 
zaruridir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bu beşmci maddenin 
dördüncü madde ile irtibatı olduğundan dolayı bunun 
da encümence geri alınmasını rica ve teklif ediyorum. 
Çünkü efendiler, bir kanun yapıldığı vakit yalnız 
Bursa, İzmir, İstanbul'u göz önüne almamalı, daima 
taşralar ve kazalar nazarı itibare alınınahdır. Bunun 
hakkında bir takrir takdim edeceğim. Encümen ona 
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göre yapsın. Çünkü efendiler, «Sıfatı hakimiyeti ha- I 
iz» diyor. Şifalı hâkimiyeti haiz oian bir efendi ve 
mektebi hukuktan mezun olan bîr hâkim kazalarda 
kendisinin maişetini temin edemediğinden dolayı ic
rası vekâlet edemez. Vekâlet edemediği takdirde ne 
olacak? Efendiler, bana bir celp geldi. Malıkemeye 
gittim. Ele alıp bakıyorum, bir celptir. Efendim, bîr 
hüküm verilmiş bugün git, yarın gel diyorlar diyor. 
Hele tayyedilecek bir madde vardır ki o da tebligata 
tahririye meselesidir. Binaenaleyh çok rica ederim, 
baro teşkiî edilmlyen yerlerde başkâtipler hatta zabıt 
kâtipleri bile bu vekâleti yapmalıdır diye bir kayıt 
koymalıdır. Baro teşkil edilinceye o seviyeye gelin
ceye kadar hiç olmazsa banlarda vekâlet yapsınlar. 
Bu, fukara köylünün hukukunu zıyaa uğratır. İstida 
yazdırarak mahkemeye gelse, istida münderecatını 
tekrar etmek hususunda haizi iktidar değildir. Onun 
için çok rica ederim; İzmir, İstanbul, Bursa'yı değil; 
memleketin diğer taraflarını da nazan dikkate ala
rak kanun yapalım. Muhterem hatiplerde aynı şeyi 
nazarı dikkate alarak söylesinler. Ufak ufak kazala
ra da lâzımdır. Binaenaleyh encümen bu maddeyi her 
halde geri alsın. Dördüncü maddeyi beşinci madde I 
ile mezçederek Meclise getirsinler. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz söylerken I 
on ikinci maddenin ikinci, üçüncü fıkraları da ta
dildir demiştim. Esasen lâyihai kanuniye, eski kasıma 
muadil maddelerle gelmediği için tadilât müşkül olu
yor. Bendeniz kanunun encümene iadesini bu cihet
ten istemiştim. Bilâhare yine göreceksiniz kî: Böyle 
acele yapılan tadillerde yine tadile ihtiyaç hissedile
cek noktalar bulunacaktır. Bununla beraber bendeniz I 
arz ettiğim esbabı mucibe dolayısıyîe vekillerin iki 
sınıfa ayrılması lüzumu olmadığına göre burada bir 
muaddel teklifim vardır. Onunla vekilleri bir sınıf 
olarak nazarı itibare almak lâzımdır. Memleketin ih-
tiyacatı bunu âmirdir. Halkın hukuku bunu icabeder. 

İki nokta! nazar vardır; bir defa bir mahalde üç 
vekil bulunursa bunların haricinde kimseye vekâlet 
verilemez demek, o üç vekile hasretmek demektir. 
Birisi hasta olur, biri bir yere gider, o vakit ne ola
caktır? Her halde bu hasar keyfiyeti inhisar doğurur 
bu vaziyeti her halde Heyeti Celileniz bertaraf et
melidir. 

Sonra, beş sene vazifei adliyede kitabette bulu
nan bir zatın vazifei vekâleti kabul edilmektedir. 
Buna mukabil beş sene vekâlet eden zatım vekâleti 
kabul edilmektedir. Bu da kabul edilsin efendim. I 
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Esasen Baro teşekkül edinceye kadar bunların 
vazifesi muvakkattir. Onları aynca imtihana tabi 
tutmaya lüzum yoktur. Bendeniz bir madde ile ve
kâlet baklandaki ahkâma cem ettim. Kabulünü rica 
ederim. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim; bendeniz ad
liye işlerini bilmem, yalnız bir vakayı arz edeyim: 
Artvin'de dava vekilleri yoktur. Evvelâ Rusya'ya, 
bilâhare tekrar bize geçmiş, anavatana iltihak etmiş 
bir memleket. Orada mektebi hukuktan mezun bir 
dava vekili vardır. O da müddeti miilâzimeti ikmal 
etmediği için icrayı vekâletten men edilmişti. Diğer 
iki tane efendi daha vardı ki: Bunlardan birisi mek
tebi tıbbiyede sakat olmuş, vekâletle iştigâl ediyordu. 
Gerek bunu ve gerek diğerini, ikisini de men ettiler. 
Sonra bir adam lâzım geldi. Reis, Müddeiumumiye: 
Hukuktan mezun bir adam getirelim, bunu müdafaa 
etsin dedi. Müddeiumumi ise hayır olamaz dedi. Ni
hayet müddeiumumiye kimi getirelim dedüer, o da 
odacıyı dedi, (Handeler). Odacıyı getirdiler, hukuk
tan mezun olanı getirmediler. Çünkü bunlar men 
edilmiştir, binaenaleyh Şükrü Beyin teklifi muvafık
tır. 

REİS — Takrirleri okuyoruz : 

Riyaseti Celiieye 
Derdesti müzakere beşinci maddenin berveçhizir 

tadileiî kabulünü teklif eylerim: 
Beş sene müddetle başkâtip ve zabıt kitabetinde 

bulunanlar' ve sıfatı hâkimiyet hakkını ihraz etmiş 
olanlar ve beş sene müddetle müstemirren Dava 
vekâleti edenler baro teşkil edilinceye kadar icrayı 
vekâlet edebilirler. 

Malatya 
Reşit 

Riyasete 
Maddenin şu şekilde tadilini teklif ederim : 
1. — İkinci ve onbirinci maddelerde münderiç 

mezuniyet ve istindam şartlarını haiz olmayıp, ancak 
beş sene müddetle hizmeti adliyede bulunanlar veya 
işbu kanunun neşrinden mukaddem ruhsatnama almış 
olanlar veya ruhsatnameyi haiz ohmyarak beş sene 
müddetle vekâlet mesleğinde müstemirren ifayı hiz-
mei edenlerle Adliye Vekâletince tespit edilecek usul 
ve şerait dahilinde imtihan vererek ruhsatname istih
sal edecek olanlar baro teşkili mümkün olmıyan ma
haller mehakimi nezdinde baro teşekkül edinceye ka
dar icrayı vekâlet edebilir. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 
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REİS — Efendim, evvelâ, Bolu Mebusu Şükrü 
Beyin takririni reyinize arz edeceğim. (Şükrü Beyin 
takriri tekrar okundu). 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, Bolu mebusu Şükrü Beyin takririni 
kabul edersek hukuku naşı müdafaa edecek olanları 
hiç bir kayıt ve şart altına almamış olacağız ve önü
ne gelen avukattık etmiş olacaktır. 

Nazarı dikkati âlinizi şu noktaya celbederim. Hal
kın hakkım müdafaa edecek olan bir avukatın vazi
yet», hâkimin vaziyetinden daha dûn değildir. Me
sele çok naziktir. Memlektimiz şimdiye kadar avu
katların böyle kuyut ve surata tabi olmadıkları için 
çok zarar görmüştür. Hiç bir kayda tabi olmayan 
avukatlar şunun, bunun hukukunu muhafaza edece
ğim diye vekâlet almışlar, fakat halk bundan çok za
rar görmüştür. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Hem müddei* hem 
miiddeialeyhten para alanları biliriz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vanda) — Eski kanunun 12 nci maddesi Şükrü be
yefendinin endişesini izaleye kâfidir. Yine herkes 
avukatlık yapacaktır. Fakat Adliye Vekâletince ufak 
bir imtihan yapılacaktır. Hülâsa hukuku naşı yedine 
tevdi edecğimiz bir dava vekilinin - müsaade ederse
niz - Adliye Vekâletiniz liyakat ve iktidarın bir defa 
gözden geçirmelidir. Başka türlü olursa yine eski va
ziyete geçmiş olacağız ve nâehil dava vekilleri yü
zünden şunun bunun şikâyetleri yine Heyeti celilenizi 
rahatsız etmekte devam edecektir. 

RElS — Takriri, nazarı itibare alanlar lütfen el 
kaldırsın.. Nazarı itibare almayanlar el kaldırsın.. Na
zarı itibare alınmamıştır. 

Efendim; iki takrir daha vardır. Fakat bunlar ayrı 
ayrı mealdedirler. Bunlardan Ahmet Remzi Beyin 
takririni tekrar okuyoruz. (Ahmet Remzi Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; bu, zaten vardır. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SAKI 
BEY (Antalya) — Efendim; esas itibariyle tetkik 
için encümene aldığımız maddede bu esasatın bir kıs
mı vardır. Diğer kısmı ise Muhamat Kanununda mev
cuttur. Binaenaleyh böyle kayda lüzum yoktur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
bir yerde ruhsatnameli üç vekil varsa o yerin halkı 
bunlardan başka birisine davasını verir mi, vermez 
mi? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Böyle bir sual 
varit deği. Kanunda sarahat vardır. İnhisar meselesi 
mevzubahis değildir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Ruhsat
nameli üç vekil bir yerde bulunursa ve bu üçten baş
ka ruhsatnamesiz vekil olursa ne olacaktır? Mesele 
budur. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Hayır efendim, 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Söz isti
yorum. 

REİS — Madde halikında söz bitmiştir efendim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim; Muhamat 
Kanununun 12 nci maddesinde, «<Beş sene müddetle 
Adliyede ifayı vazife edenlerin vekâleti kabul edilir» 
deniyor. Encümenin geri aldığı dördüncü madde ile 
bu madde tezad teşkil etmiyecek mi? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim şim
di geri aldığımız ve tetkikannı ifa edeceğimiz mad
dede daha bazı esasat mevcutur. Elbette ve elbette en
cümeniniz mevcut olan on ikinci madde ile şimdi tet
kik edeceği madde arasında tenakus bırakmamaya 
gayret edecektir. Endişe buyurmayınız efendim. 

REŞİT BEY (Malatya) — O halde bendeniz tak
ririmi geri alıyorum efendim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
takririmi izah etmeme müsaade buyurunuz. 

REİS — Buyurun efendim. 

AHMET, REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
onikinci maddenin ikinci fıkrasında «ruhsatnameyi 
haiz olmayarak on sene müstemirren vekâlet edenler» 
diye bir kayıt var. Sonra fıkrai ulâda «beş sene hiz
meti adliyede bulunanlar» diye ikinci bir kayıt var. 
Ve bir de «ruhsatnameyi haiz bulunanlar üç sene 
ilh..» Şimdi bu üç şartı haiz bulunanlar bir memleket
te ekseriyetle ya iki veya üç bulunur. En nihayet dört 
bulunsun. 

RASİH BEY (Antalya) — Hiç bulunmadığı yer
ler de var. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Bu Uç şar
tın haricinde vekâlet ifa etmek imtihanla dahi müm
kün değildir. İmtihanla imkân vardır; ancak üçüncü 
fıkra mucibince oradaki vekÜerin adedi üçten dûn 
olursa, binaenaleyh maddenin her iki fıkrası sarihtir, 
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Kasr ve tahdit vardır. Encümenden rica ederiz, bunu 
nazarı dikkate alsın ve maddei muaddeleyi bu suret
le getirsin. Bendeniz bu noktai nazarla takririmi ver
dim. Dedim ki, hizmeti adliyede beş sene bulunanlar, 
saniyen ruhsatname almış olanlar, salisen adliye ve
kâletince tayin edilecek ahval ve şerait dairesinde im
tihan verenler, mademki imtihan vereceklerdir. Bu, 
üç kişiye hasr ve tahsis edilmesin. Bunıuı mahzuru 
tatbikatta bize gelen şikâyetlerden anlaşılmıştır. Tak
ririm bu mahiyettedir. Noksanları telâfi edecek bir 
şekilde olan bu takririm encümence nazarı dikkate 
alınsın. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
SAKİ BEY (Antalya) — Efendim, deminki maddeyi 
geri alddi ve tetkik edeceğiz. O zaman bu mevzuuda tet
kik edeceğiz. 

REİS — Efendim, Remzi Beyin takririm nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın.. Almayanlar lütfen 
el kaldırsın.. Remzi Beyin takriri nazarı dikkate alın-
mıştır. Maddeyi nazarı dikkate ahnan takrirle bera
ber Encümene gönderiyoruz. 

Bugün vakit geçti. Pazartesi günü saat ondört de 
içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 17,05 
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MUHAMAT KANUNUNUN BAZI MEVADINI (1/770) NUMARALI KANUN LÂYİHASI İLE AN
TALYA MEBUSU AHMET SAKİ BEYİN; MUHAMAT KANUNUNUN 2, 3, 5 ve 12 NCİ MADDE
LERİNİN TADİLİ HAKKINDA (2/431); DERSİM MEBUSU FERİDUN FİKRİ BEYİN; MUHAMAT 
KANUNUNUN BAZI MEVADININ TADİLİ HAKKINDA (2/441), GAZİANTEP MEBUSU AHMET 
REMZİ BEYİN, MUHAMAT KANUNUNUN 11 VE 12 NCİ MADDELERİNİN TADİLİ HAKKIN
DA (2/429) VE KONYA MEBUSU TEVFİK FİKRET BEYİN; MUHAMAT KANUNUNA BAZI ME-
VAD TEZYİLİNE DAİR (2/407) VE GİRESUN MEBUSU TAHİR BEYİN; MUHAMAT KANUNU
NUN 11 NCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA (2/440) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİLERİ VE 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Muhamat Kanununun bazı mevadını muaddil 
Başvekâletten gelen (1/770) numaralı kanun lâyihası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 10 Kânunuevvel 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriiyeti 
Adet : 6/5865 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Muhamat Kanununun bazı maddelerini tadilen 

Adliye Vekâletince tanzim olunan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 7 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaındâ te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasunn ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Muhamat mesleğinin bir intizamı tam dairesin

de, temini terakki ve tealisi ve bilnetice hukuku fen
niye ve umumiyenin himaye ve siyaneti maksadına 
matuf olan bir buçuk sene evvel mevkii tatbike 
vazokınan Muhamat Kanununun hikmeti vaz'ındaki 
esbap ve mekasidin tam ve şâmil bir surette istihsa
line kâfil ahkâmı esasiyeyi ihtiva etmemesi ve ah
kâmı mevcudesinden bir kısmının da hukuku mükte-
sebeyi ihlâl edecek mahiyette bulunması nazarı dik
kate alınarak hem makasidi marazanın temini ve 
hem de hukuku müktesebenin ihlâlinden mütevellit 
şikâyet ve itirazaü muhikkanın ref ve izalesi için 
kanunu mezkûrun muhtacı tadil ve izah bazı me-
vadının tadiline ve yeniden bazı ahkâm vaz ve ilâ
vesine lüzum ve ihtiyaç görülmüş ve işbu Sâyihai 
kanuniye bu maksatla vücuda getirilmiştir ki mevadı 
mezkûrenin esbabı mucibesi berveçhiati arz olunur. 

1. — Muhamat Kanununun ikinci maddesinin 
tetkikinden anlaşılacağı üzere muhami namzetleri 
üç sene mülâzemete tabi otup, bu mülâzemetin mah
sus Cinayet Mahkemesi olan mahallerde mutlaka bir 

memuriyeti adliyede ifası sarahati kanuniye icabın-
dandır. Mülâzemetin bir taraftan mahsus cinayet 
mahkemesi olan mahallerde hasr ve tahsis ve diğer 
taraftan da bilûmum memurini adliyeye teşmili, bu
nun maksadı vaz ve tesisine münafi bulunmuş ol
makla beraber şu hal, enva ve derecaü mehakimde 
ifayı muhamata kanunen mezun bulunan muhami-
lerin bütün şuebatı hukukda, icrayı tatbikat ile ikti
sabı mümarese eylemelerine de bihakkın mani gö
rülmüş ve iki sene hâkimlikte ifayı hizmet eden 
mektep mezunlarının matlup olan umumî malûmatı 
elde edebilecekleri bittecrübe sabit bulunmuş olma
sına binaen bilûmum mehakimde ve fakat hâkim
lik sıfatında mesbuk hidematın mülâzemet olarak 
kabuKi ve buna mukabil, üç seneden ibaret olan 
mülâzemet müddetinin de iki seneye tenzili muva
fık görülmüş ve lâyihanın birinci maddesi bu mak
satla kaleme alınmıştır. 

2. — İkinci madde istifa veya infisal eden hâ
kimlerin, ifayı vazife eyledikleri mahallerde mu
vakkat bir müddet için ifayı muhamat ve vekâlet 
edemiyeceklerinden bahistir. 

Esas itibariyle şeraiti muhamah haiz olanlar, Tür
kiye'nin her tarafından icrayı muhamat edebilirler. 
Ancak e!de bulunan vesaike nazaran bir kısmı hük-
kâmın icrayı muhamata müsait gördükleri mahaller
de mahza halka kendilerini tanıttırmak ve muhit ha
zırlamak için riyaset, müddeiumumilik ve âzalık gibi 
vazaifi muhimmeyi kabul ve deruhte eyledikleri ve 
bir müddet sonra ya istifa veyahut vekâletçe hasbel-
lüzum mahallî âhare tahvil ve hatta terfileri icra kı
lındığı halde mahaîuî memuriyetlerine! gitmemelerin
den dolayı infisal edecek ifayı vazife eyledikleri ma
halde mesleğe sülük ettikferi anlaşılmıştır. 

Halbuki hassaten hükkâm gibi mukadderatı mil
lete hâkim bulunan salâhiyeti mümtaze erbabıma 
hubbu vazife ile ittisaf ve hissi menfasttan içtinaba 
derecei mecburiyetleri düşünülürse böyle maksadı 
mahsus tahtında vazife kabul eden hâkimlerin her-



keşi memnun edebilmek için menafii şahsiye icabatı-
na ister istemez şahik olacak olan vaziyetleri sıfatı as
liyeleri icabatı Oe ne derece kabili teif olabileceği bi
hakkın şayanı teemmüldür. Bahusus davaüaruı her türlü 
haıici tesirat ve telkinattan azade olarak hal ve faslı 
matlup ve müMczim olup, hâkimlik ettiği mahallerde 
muhamat ve vekâlet mesleğine süMik edenlerin tvveî-
cc arkadaşlık ettiği bazı zevatın dahi! bulunduğu 
mahkemede bilvekâfe ikâme ve takibi dava etmeleri
nin tevzii adalet noktasından dai okbüeceği mahzur
lar dahi çayı nazar olmakla menfaati unramiyeyi 
siyaneten bu bapta bazı tahdidat vazı derece? vü-
cupda görülerek hâkimler, icrayı vazife ettikleri ma
hallerde ifayı muhamat ve vekâletten muvakkaten 
men olunmuş ve fakat şu memnuniyetin uzun müd
det devamı gayri caiz ve nihayet bir sene geçtik
ten sonra mülâhaza edilen mahzurun zaten zayi! ola
cağı tabiî bulunmasına binaen memnuniyetin istifa 
ve infisal tarihinden itibaren bir sene devamı kâfi gö
rülmüştür. Şu kadar ki memnuniyeti vakıa memuri
yet mahaüine münhasır olup, yoksa bu misilîû hük-
kâırıın sair mahallerde ifayı muhamat ve vekâlet ede
bilecekleri pek tabiî olmakla bu cihet dahi metni 
kanunda tasrih olunmuştur. 

3. Üçüncü madde ile, bir mahalde icrayı muha
mat edenlerin adedi yediye baliğ olduğu takdirde 
baro teşkili mecburi kılınmıştır. Muhamat Kanunu
nun üçüncü maddesi mucibince bir maöaide baro 
teşkili mecburiyeti on muhammin bulunması ile meş
rut ve muteber olup, muhami evsaf ve şeraitim haiz 
zevatın nedreti itibariyle ehemmiyeti mevk?îyesi 
gayrı kabili inkâr olan birçok mah&Jerde baro teş
kil edilemediğinden hem bu gibi mahallerde baro 
teşküâıin ve hem de matlup ve mültezem ve inzibat 
mesleğinin teminine hizmet etmek maksadiyle şerai
tini haiz, yedi muhami bulunan yerlerde baro teş-
kHinin mecburi olması muvafık görülmüştür. Mec
lisi inzibatın bir reis ve bir reisi sani ile üçten ona 
kadar azadan terekküp edeceği muhamat Kanunu
nun beşinci maddesi icabından olmasına ve yedi 
muhami bulunan yerlerde de beş muhami ile Mec
lisi inzibatın teşkili tabi bulunmasına binaen mec
lisi mezkûrun ademi tcşekkü'ü gibi, bir mahzur mu
tasavver değildir. 

4. Dördüncü madde müddeiumumilere, muha-
mter hakkında mücazatı miibahiye tatbikini talep 
Sddiava salâhiyet bahşetmektedir. Ahkâmı kanmıiye-
n'n hüsnü tatbikine ve bianetice hukuku umumiye-
nin hakiden siyanetine memur oüan müddeiumumi

lerin zaten salâhiyeti mezkûreyi haiz olduklarına şüp
he edilemez. 

Ancak Muhamat Kanununun 12 nci maddesin
de baro teşekkül etmeyen yerlerde inzibatı mesleki
nin teinini ve mücazatı intibahiye tertibi, mahallî 
müddeiumumilerinin sebkedecek talepleriyle mah
keme! asîîyeye mevdu olduğunu muharrer bulun
duğu haüde baro olan mahallerde mücazatı mezkûre 
hüküm ve tertibinden bahis beşinci maddesinin böy
le bir sarahati ihtiva etmemesi, tatbikatta bazı müş
külât ve ihtiîâfat vukuuna ve bazı baro meclisi inzi
batından hukuku umumiye memurlarının bu bapta
ki saîâhiyeti kanunlyelerini ref edecek mukarrerat 
şuduruna bahis olmakta ve hatta bazan müddeiumi-
tarafından sebk eden talep nazarı itibara alınmaya 
b'Ie lâyik görülmemektedir, tştt tatbikattaki müşkü-
Fıâtın izalesini teminen müddeiumumilere ait salâ
hiyeti kanuniyenin tasrihine lüzum görülmüş ve dör
düncü madde bu maksatla vücuda getirilmiştir. 

Bunun kuvvei teyidiyesi olmak üzere talep tari
hinden itibaren onbeş gün zarfında baro mecSi.i in-
zîbnimca bu bapta bir karar verilmediği ve esbabı 
teehhüründen de tahriren müddeiumumiliğe malû
mat ita kılınmadığı surette müddeiumuminin aynı 
talebi mahkemeye dermeyan edebileceğine dair bir 
fıkra İ2âve olunmuştur. 

5. Beşinci madde; mektepten mezun oîmıyan 
hâkimlerin ne gibi şerait tahtında icrayı muhamat 
edebileceklerinden bahistir. Gerçi muhamat Kanu
nunun 11 nci maddesinde mahâkim riyaset ve âza-
üskSariyle müddeiumumiliklerinde veya Adliye mü-
feitiş'iğinde ceman on sene müddetle ifayı hizmet 
edenler veya siiki vekâlette bu memuriyetlerde ge
çirdikleri müddetin mecmuu on seneye baliğ olan
ların muhami mesleğine dahil olabilecekleri muhar
rer bulunmuşsa da hâkimlerin beş sene icrayı tatbi
kat ile âmeli malûmatı istihsal edebilecekleri tabiî 
bulunduğundan on senenin beş seneye tenzili muva
fık görülmüş ve müddetin beş seneye tenzili hasebiy
le de silki vekâletde geçen müddetin memuriyet müd
detine zam ve ilâvesine mahal kalmamış olmakla 
mskkeme reis ve hâkimliği iie âzalık müddeiumumi
lik" erinde ve icra reisliğinde ve adliye müfettişliğin
de beş sene hizmet etmemiş olanların muhamat mes
leğine kabulleri vekâlet siSkindeki hizmetinin memu
riyet müddetine zam ve ilâvesi tecviz o&ınmanııştır. 

6. Altıncı madde; Muhamat Kanununun hini 
neşriyat ruhsatnameli olarak dava vekâletinde bulu
ntuların bir gûna müddete tabi olmayarak vekâlet 
edebileceklerini göstermektedir. 



Gerçi kanunu mezkûrun 11 nci maddesinde ruh
satnameli olarak on sene müstemirren vekâîet eden
lerin muhamata dahil olabilecekleri muharrer bu
lunmuş ise de on sene müstemîrrcn vekâlet etmek 
hukuku muhamat cümlesinden o"up, ruhsatname al
dığı hailde o kadar müddet icrayı vekâîet etmeyen
lerin hakkı muhamattan mahram olmaları tabiî gö
rülür. Ancak biSnıtîhaıı ispatı ehliyet ederek ruhsat
name almakla vekâlet yapmak hakkım iktisap eden
lerin şu veya bu kadar müddeti vekâlet yapmamış
tır, diye icrayı vekâletten men edilmeleri hukuku 
mUktesebenin masuniyeti kaidesi ile kabili teîif gö
rülemediğinden bunların hiçbir müddete tabi olmak
sızın baro teşekkül etmeyen mahallerde baro teşek
kül edinceye kadar icrayı vekâlet edebilmeleri muva-
fıkı nasafet görülmüştür. 

7. Yedinci madde ile deavii cinaîyeyi ruiyetle 
mükellef mehâkimi asSyeden sudur eden mukarrera-
tın mercii itirazı gösterilmiştir. Muhamat Kanununun 
12 nci maddesi mucibince baro bulunmayan yerde 
mücazatı intibahiye tertibi mehâkinıi asliyeye ve ka

bili itiraz mukarrerat halikında tetkikat icrası mah
keme! mezkûrenln tabi bulunduğu Cinayet Mah
kemesine mevdu o?up, halbuki bazı melıâkimi asliye 
mevadı cinaiyeyi de ruiyetlc mükclîef olmalarına 
ve heyetten üç zaün müşîekâiyanh mühimi hakkın
da itayı rey ve karar etmesine ve heyeti mütebakiye 
"e de teşkili mahakeme kabil olmaması hasebiyle 
bu misilli mukarrerat hakkında itirazın mahkeme» 
mezkûrece imkânı tetkiki bulunmamasına binaen 
üiirszatı vakıanın mercii tayin edilmek maksadiyle 
altıncı madde kaîeme acınmış ve cinayet davas; rui
yetlc en yakın mankemenin merci olması tensip kı
lınmıştır. 

8. Muhamat Kanunu ile muhamilere talimi! olu-
nnn vazaifi kanumyeye mukabil muhamilerm müek-
kiüeri zimmetine taaiûk eden ücreti muhamat, dava 
masarifi vesaire gibi, hukukun kanunen temini mak-
sadiyîe yedinci madde vücuda getirilmiş ve hukuku 
mezkûreye karşı müekkilerine ait olarak ellerinde 
bulunan emval ve nukud üzerinde hakkı rüçhanı hu
susiyi haiz oldukları tasrih kılınmıştır. 
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ANTALYA MEBUSU AHMET SÂKİ BEYİN; MU HAM AT KANUNUNUN 2, 3, 5 VE 12 NCİ MAD
DELERİNİN TADİLİNE DAİR KANUN TEKLİFİ (2/431). 

Riyaseti Celiieye 
İnkılâbı adlimizin bir lâyihai meşkûresi o3mak 

üzere Meclisi ÂH tarafından kabul buyurulan 3 Ni
san 1340 tarihli Muhamat Kanunu Hukuku âmme
yi muhafaza ve siyanct emri mühümnıini temme sa-
Kh ahkâmı esasiyeyi muhtevi bulunmak itibariyle sil
ki muhamatın inkişaf ve tealisine saik olduğu gayri 
kabili inkârdır. Şu kadar ki, zaman vazuıda mevcut 
oüan zaruretlerin kısmen ehveniyet hasıü etmiş oî-
ması ve bilhassa hukuku müktesebeye müteallik ah
kâmın esnayı tatbikinde ahkâmı kanuniye mcdîûlâ-
tîyle bazı mertebe tearuz etmekte bulunması nazan 
dikkate alınarak hukuku müktesebenin ahkâmı esa
siye ve Kavanini mevzua ile adalet dairesinde telifi
ne medar olacak tadilâtı havi olmak üzere tanzim 
ettiğim tekMfi kanuniyi takdim ediyorum. 

Teklifi mezkûr birçok nokta! nazardan icrayı mu
hamat bahsinde muhassenaü havi ahkâm» cami bulun
duğundan heyeti umumiycce müstacelen müzakere
siyle intacı müsterhamdir efendim. 

18 Kânunusani 1340 
Antalya Mebusu 

Ahmet Saki 

Muhamat Kanununun tadilâtına dair teklifi Kanunî 

Madde 1. — 3 Nisan 1340 tarihli Muhamat Ka
nununun ikinci maddesinin altıncı fıkrası b&rveçhi-
ati tadil edilmiştir: 

Müüâzemet müddeti tarihi müracaattan itibaren 
bir senedir. Bu müFâzemet, mahsus Cinayet Mahke
mesi bulunan şehir ve kasabalarda bir memuriyeti 
adliyede istihdam suretiyle veyahut Adliye Vekâle
tinin müsaadesi taallûk ett%i takdirde bir mııhami 
nezdinde ifa ettirilir. İşbu kanunun tarihi neşrinden 
mukaddem bilfiil bir sene hizmeti adiye veya bir 
daîre ve müessesei resmiye hukuk müşavMIği veya 
dava vekâletinde ve müşaviri adli hizmetinde veya
hut dava vekâleti mesleğinde buhmımış olanlar kay
dı mü!âzemetten varestedirler. Müddeti hikmet ve ve
kâletleri bir seneye baliğ olmayanlar bakiyei müd
detlerini ikmale mecburdurlar. 

Madde 2. — Mezkûr kanunun üçiiacü maddesi 
berveçhiati tadil edilmiştir. 

Bir mahalde icrayı muhamat edenlerin adedi ye
diye baiğ olduğu takdirde aralarında bir heyet teş
kil etmeüeri mecburi oüup, bu heyete (Baro) ıtlak olu
nur. Baro teşekkül eden yerlerde her hangi baroya 
dahil oFmayariar ifayı ntuhamattan ve mahkeme on
ları kabulden memnudur. 

Madde 3. — Mezkûr kanunun beşinci maddesi
nin birinci fıkrası berveçhiati tadil edilmiştir: 

Muhamiîerin adedi yediye ba!;ğ olan mahaller
de baronun muhamiîerden müntehap bir reisi ite iki 
azadan ve muhamiîerin adedi fazla olan yerlerde ke-
za'ük müntehap bir reisi evvel ve bir reisi sani ve 
üçten ona kadar azadan mürekkep bir inzibat mec
lisi bulunur. 

4. Mezkûr kanunun 12 nci maddes\ berveçhiati 
tadi! edilmiştir:. 

İşbu kanunun tarihi neşrinden ikinci, ve onbirinci 
maddelerde münderiç mezuniyet veya memuriyet şe
raitini haiz olmayıp, ancak üç sene müddetle adli
yenin derecei uîâ memuriyetlerinden birinde ifayı hiz
met etmiş veya biümtihan ruhsatname istihsal ede
rek nym müddetle dava vekâletinde bulunanlar baro 
teşkili mümkün olmayan mahaller mahakimi nez-
dinde, baro teşekkül edinceye kadar, dava vekâleti 
ifa edebilirler. 

İşbu kanunun tarihi neşrinde ikinci madde mez
kûr evsaf ve şeraiti saireyi haiz oldukları h»!de rah-
satnainesiz olarak on seneden beri müstemirren da
va vekâleti mesleğinde bulîunanlar hukuk medre
sesi programında münderiç derslerden imtihan ver
mek şartiyle mııhami oîabiîirîer. Kczalik aynı vazi
yette (20) seneden beri müstemirren dava vekâletini 
ehliyet ve muvaffakiyette ifa ettikleri bulundukları 
mahakimi asliye heyetleri tarafından tasdik ve Adli-
ye Vekâîeti ite mahallî baro veya müddeiumumilerine 
îşâr edilenlerin bilâ imtihan o mahaller mahakimi 
nezdlnde icrayı muhamat etmelerine ruhsat verilir. 
Ve baroya kayıtları icra edilebilir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meridir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 
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DERSİM MEBUSU FERİDUN FİKRİ BEYİN; MUHAMAT KANUNUNUN BAZI MEVADININ TADİ
Lİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (2/441) 

Riyaseti CeKIeye 
3 Nisan 1349 tarihti muhamat Kanununun tadi

lini teklif ediyorum ve bu bapta tanzim ettiğim tek
lifi kanuniyi takdim ediyorum. 

Lâyiha üç esası ihtiva etmektedir. 

Birinci Esas: — Müfâzemct meselesinin tanzimi
dir. Bu bapta muhamat mesleğinin zaruri ihtiyacı
na hareketimizi tevfik etmek ve aynı zamanda da 
hakkı müktesep kaidei küTJyesinin ruhuna riayet 
noktasından lâzım gelen tashihleri yapmak, 

İkinci Esas Ruhsatnameyi haiz olanların mük
tesep hakkına riayet suretiyle maişetlerini temin ve 
bünetice hayatlarını kurtarmak. 

Üçüncü esas: Tasfiyeye tabi tutulmuş ınuha-
m55er (Hakkı müdafaa) sına riayet edilmediğinden 
bu hakkın icaplarına hareketimizi tevfik suretiyle 
kendilerine bir hakkı müracaat ve imkânı beraat 
vermek. 

İşbu üç esası bu suretle muhtasaran ifade ettik
ten sonra teklif ettiğim tadillerin her üç noktadaki 
esbabı mucibelerini arz ediyorum. 

1. MüSâzemet meselesi, hemen her memlekette 
mesfekî muhamata intisap etmek isteyen hukuk me
zunlarının, mektepten neşeti müteakip b!r muhami 
nezdinde mülâzemete tabi tutulmuşlardır. Bu müd
det her memlekete göre değişmektedir. Mü'âzemet-
ten maksat, genç bir hukuk müntesibinin nazari 
müktesebatı ne olursa olsun, bir davayı âmeli sahada 
kavraması ve müdafaa edebilmesi ayrı ve müşkil bir 
iş olduğu için kendisini bu tatbikat zorluklarına alış
tırmak ve bu suretle müekkilîerinin hukukunu hima
ye etmektir. Ancak memleketimizde Fon Muhamat 
Kanununa kadar bu kaideye mahiyeti her ne kadar 
musip olsa dahi yine takyidi olan bu kar'de vazedil
mesinde böyîe bir takyidi kaideye muttali olmaya
rak hukuku mektebine dahil oMıuş bulunanları kay
dı mü?âzemete tabi tutmak elbetteki doğru değil
dir. Çünkü onlar mektebe girerken dört sene sonra 
maişetlerini temin edebiümek imkânını elde edecek
leri kanaatiyle mektebe girmişlerdir. Bu yeni vazi
yet kendilerine yeni ve bilmedikleri bir maniai haya
tiye ihdas ediyor. Meselâ burada (Kavaninin makab
line âdemi teşmili) ve (Müktesep bir hakkın âdemi 
istkdadı) esasatı hukukiyesine temas eder. Hs»!huki 
müktesep hakka riayet edilmez ve kavanin makab
line teşmil ediürse heyeti içtimaiyede kimse hiçbir 

haktan emin olamaz ve hak mefhumu yasayamaz. Zi
ra herhangi kuvvei kanuniye, istediği gibi bir esas 
vazederek müktesep hukuku hiçe irca eder, demek
tir. Bu hal ise, hâkimiyeti miiîiye ve Cumhuriyet düs
turlarının memleketimizde inkişaf ve istikrarı, kas-
dettiğimiz ümran ve refah hedeflerine vusulden ca
misi milüyemizi mene müntehi olur. Mevzuu ten
vir için iki misal alalım: Birinci misal, bir genç Darül
fünun hukuk fakültesine giriyor. Dört sene sonra çı
kacak ve avukat olacak. Hayatım ona göre hesap
lamış. Siz ona dördüncü senede diyorsunuz ki «Ha
yır, senin beklediğin zaman gelmemiştir: Hayatını 
bu sene kazanamayacaksın: Üç sene daha stai ya
pacaksın». Bu doğru değiMir. Bu; o genç adamın ha
yat planlarını alt üst etmektedir. Gençliğe hayal hak
kında emniyetsizlik vermek, hayatının fk adımın
da onda memleketin tesisatı kanuniyesine karşı bir 
itimatsızlık doğurmaktadır. 

İkinci misal : Hukuk Fakültesinden mezun ve 
vekâlet ruhsatnamesi atmış bir genç; bir buçuk sene
dir muvaffakiyetle vekâlet ediyor, çaîışıyor, müvek
killeri vardır. İşleri yürüyor. Hulâsa kendisine par
lak bir istikbal açımıış. Hayır; diyoruz. Efendi sen 
vekâîet edemeyeceksin; birbuçuk sene daha, hemde 
meselâ bir avukatın yanında değil uzakta bir cina
yet mahkemesinde kâtiplik, edeceksin! Bu hareket, 
o adamın hayatım a/t üst etmektir, yeis averdir. Bu 
yüzden birçok gençlerin hayatı aît üst olmuştur. Bu 
bapta almış olduğun mektuplar yürek yarasıdır. Bina
enaleyh, makûl ve hukukî esaslara biiâ tereddüt ve 
kemaü cesaretle avdet ederek memlekette tam ve 
kamil bir şuur hakkaniyetin müteali olduğunu ispat 
etmek zamanı gelmiştir. Birinci maddede hakkı mük
tesep ve kavaninin makabline teşmili esaslarım ta
mamen tatbik eden tadilât vücuda getirdim. Bun
dan maada mülâzemetin sureti icrası meselesini dün
yanın bütün memleketlerinde müteamel olan vazi
yete ifrağ zaruretini hissettim. Dünyanın hiçbir mem
leketinde avukat mahkeme kâtiplerinden yetiştiril
mez. Mahkemelerin kendilerine mahsus gufguledar 
bir f 2 a'iye ti vardır. Bunun içinde hâkim hatta ekse
riya kendi umuru beytiyesiyle bile iştigale vakit 
bulamaz. Nerede kaldı ki, stajiyer bir genci yetiş
tirsin. Hem hangi meslek için yetiştirecek. Avukat- > 
hk külli bir iştir. Yani bir meselenin t i bidayet da
vadan temize kadar olan bütün safatım kavramak-



tır. Bir cinayet mahkemesinde buaa imkân yoktur. 
Stajtyer genç orada işin yalnız bir kısmım görecek
tir. Zaten hissoîunduğuna göre kanunun o fıkrasının 
tanzimindeki maksat, bunüarı avukat olarak yetiştir
meyi değil, avukatlık temayünîeîermi üç senelik 
mahkeme kâtipliği hayatının icaplarına sevdirerek ve 
onları memurluğa ahştırarak kendilerinde serbest bir 
mesleğe ait kuvvei teşebbüsiye celp ile hâîdıuliğe sevk 
gibi bir mülâhazaya mübteni olsa gerek. Fakat düşü-
nUrimetidirki bu suretle ağır ağır, cephci adinin en 
mühim bir kısmı hiçe irca edihniş olacak ve on se
ne sonra memlekette avukat bulamayacağız. Şu su
retle teali ettirmek istediğimiz bir mesleki mahvol
muş görmek neticesiyîe karşılaşmış oluyoruz. Binaen-
aîeyh berveçhi mâruz esbab dolayısiyle mü'âzcmet 
bir dava vekiMnin yanında yapılmazdır. Genç bir 
hukuk mezunu ancak bir dava vekili dosyaları içe
risinde, avukat mevkiinde bulunarak, hâkim sandal
yesinin karşısında serbest mevki aSabiîerek, mesle
ğin ruhu hürriyetine nüfuz edebilir. En âlâ malûmat 
ve nazariyat, mesleğin amelî, basit ve muğlak zaru
retlerinin bizzat müşahede yerini tutamaz. Bunlar çe
kirdekten mesleğin içinde yetişerek bizzat hayatı ve
kâletin tamamen içinde mülâzım sıfatiyFe yaşanarak 
ihtisas ediîebilîir. îşte teşrih ettiğim mülâhazalara 
mebni müfâzemetin sureti icrası mesele hakkında 
blrfnci maddenin fıkrai mahsusasını kaleme aklım. 

Ruhsatname meselesi ve ikinci maddenin erbabı 
mucibasi - devlet tarafından .kavanhu mevcudeye 
nazaran bir ferde verilmiş olan vekâlet ruhsatna
mesi o dava vekilinin hakkı müktesebidir. İşte bu
rada da yine hakkı müktesep umdei âlâyesiyle kar
şılaşmak ve onun siyanetini deruhte etmek lüzumu mu
vacehesinde kalıyoruz. Filhakika, işbu ruhsatname
yi almak için imtihanlar ohnuş, harçlar verilmiş, şe
refti kanuniyeyi ikmal etmiştir ve o ruhsatnameyi 
alarak dava vekilliği hayatına girmiştir. Bu adamın 
bütün faaliyeti, devletin imzasına, kendisine bah
settiği müsaadei kanuniyeye ve hukukiyeye müste
nittir. Bir ruhsatname hükmü devletin tahtı tekef
fülünde iken bumu geriye almak bir eczadan başka 
bir mahiyet arz edemez. Hiç ahkâmı cezaiye biîâ 
muhakeme tatbik olunabilir mi? Devletin evvelce 
verdiği ruhsatnameleri hiçe irca etmesi, badema ve
rilecek ruhsatnamelerin de kıymet ve nüfuzu ma
nevisini sarsmaz mı? Binaenaleyh âkhtlak ruhsat
name almış bulunanların hukuku müktese besini mu
hil o!ân ahkâm, Türk kanunları içinde yaşamama
lıdır. Şeraiti kanuniyeyi ınüçtemi olmayarak her 
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nasılsa alınmış vekâletnameler varsa bunların me
selesi ayrı bir iştir. Fakat o zaman iş, hükmü, ara 
ve şamil bir kaide vazı suretiyle değil ferdi bir me
sele! mahsusa olur. Ruhsatnameyi, şeraiti kanuni
yeyi ntüçîcmi olanların ruhsatnamesinin icabı olan 
hakkı vekâlet tekrar verilirken diğer taraftan Mu-
hamal Kanununun ihtiva ettiği bir esası da muhafa
zayı muvafık görüyorum. Evet ruhsatnameyi haiz 
oîsaüima vekûfet hakları iade edilmelidir. Bunlar 
serbest seıbest hayatı maişetlerini, ruhsatnamenin 
kendîîerîae bahsettiği hakka müsteniden, temin et
mendir. Ancak mademki, muhami ofrnak içiıi, şe
raiti sairei kanununiyeyi haliz değillerdir. O halde 
vekâlet edebilmekle- beraber bir mesleğin nevemma 
müdüri mevkiinde bulunan baro riyasetimle ve baro 
encümeni daimilerine aza oîamamahdıdar. Bu su-
ret'e ruhsatnamelerin yeniden itasında bu tadilatlı 
şeraiti cedide vazetmediğimizden meslekî vekâlet 
zfiruri bir devrei intikâl yaşadıktan sonca gayet emin 
ve kavi bir devrei terakkiye dahi! oîur. 

Tasfiyeye tabi tutulan baroîardaki vaziyet; Mu-
hamnt Kanunu tadili edilirken hayatı adliyenin son 
senelerine ait en büyük hadiseye dokunmamaya im
kân yoktur, Meclisi Âh azası bu firaka hikâyeye 
tamruncn vakıf ve muttahdir. Bunun için üzerinde 
tecliümkârane bir surette durmaya artık hacet kal-
mnmıştır. Şu kadarki, Türkiye Adliyesinin pak ve 
mukaddes nssiyesini illâ etmek için Büyük Mület Mec
lisinin yedi müeyyidi adaletini bu işe bir maddei ka
nuniye suretiyle vazetmesi lâzimeden bulunduğunu 
da kfj'iiyetîe ifade etmek icap eder. Tasfiye, Muha-
mst Kanununun maddei muvakkatesi mucibince ev
velce 1293 tarihli Nizamnameye tevfikan baro teş
kil olunmuş yerlerde yapılan tasfiye matlubu te
min edememiş, kimi yerlerde, hatta pek yanlış saf
halarda arz etmiştir. Adliye Vekâletinin yaptığı bir 
ta'imaî adeta kanun kadar bir hüküm atmıştır. He
le hakkı müdafaa hiç nazarı itibara ahnammıştır. Bi
naenaleyh bu tasfiye işinin böylece mahiyeti ida-
riyeden kurtarılarak ruh ve şekil adide yeniden tet
kik edilmesi, memleketimizde hakkaniyetin zaferi
ni teşkil eden bir mefharet olacaktır. Bugün birçok 
dava vekiii, sebebini bilmedikleri ve gayri âîeni oda
larda verilmiş kararlarla âdeta idama mahkûm olmuş 
bir vaziyetle diGhıra ve muztaripdirler. Eğer hakika
ten mücrim ve günahkârlar bu aleniyetten korkarlar. 
Üçüncü madde arz ettiğim nevem kıdei muhakeme 
mekanizmasından çekilir. Dikkat buyurulsun ki, 
üçüncü madde bütün bu baptaki muameleleri yeni 
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baştan kamilen tetkika tabi tutmuyor. Vicdanın de- I 
r "ölüklerinde kendisini masum hissederek bri hakkı be- I 
ıaet tanıyor. Murafaanın aleni olması, bu teklifimin I 
en kuvvetti tarafı okluğu kanaatindeyim. Kendisinden I 
emin olmayan müdafaai aleniyeden kaçınarak ve bu I 
veçh üzere bu muamelelerin tasviyesi meselei dura- I 
duri âdilâne bir surette bitmiş olacaktır. j 

Meselenin temizini, mahkemei temiz heyeti umu- I 
nüvesine vermeyi daha doğru buldum. Bu suretle I 
mahkemei temyiz gibi yegâne bir heyeti âhye adli- I 
yemizin karan, artık her türlü şüphe ve tereddüdü, 
beşeriyetin müsait olabileceği derecede, izale eder 
ve bu büyük meselei adliyenin üzerine kaziyei muh-
kemei adliyenin sitrî teskin ve sükûnu çekilir... 

Berveçhihâüâ esbabı raucibeye binaen teklifi ka
nunimin isiikma i kanunisi zımnındaki merasimi ka-
nuniyenin icrasını talep eylerim efendim hazretleri. 

26 Kânunusani 1341 
Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

Muhamat Kanununun tadili hakkında teklifi 
kanuni 1 

Madde 1. — 3 Nisan 1340 tarihli Kanunun ikin- ' 
ci maddesinin mü'âzemet hakkındaki fıkraları ber- I 
veçhiâti tadil edilmişti: 

Mülâzemet müddeti bir senedir. Muhami nam- I 
zedi, bu mülâzemeti, baronun göstermekle mükellef 
olduğu bir muhami nezdinde ifa eder. 3 Nisan 1340 
dan mukaddem Darülfünun Hukuk Fakültesine da
hil olmuş bulunanlar kaydı mülâzemetten vareste
dirler. I 

Madde 2. — Meşkûr kanunun onikinci maddesi
ne zeyildir : 

Baroüarı tasfiyeye tabi tutulmamış mahallerde 
3 nisan 1340 tarihine kadar dava Vekâleti ruhsat

namesini istihsal eylemiş bulunanlar İcrayı Vekâlet 
edebilirler. Ancak ikinci maddedeki evsaf ve şeraiti 
haiz değillerse, Baro Reisi ve meclisi inzibat azası 
olamazlar. 

Madde 3. — Mezkûr kanunun maddei muvakka-
tesinc zeildir : 

Muhamat Kanunun maddei muvakkatesi muci
bince tasfiyeye tabi olan mahallerde mezkûr ma-
hailler mahakimi adliye rüesasiyle en kıdemli aza
sından ve müceddeden müteşekkil baro Reisinden 
mürekkep bir heyeti hükmiye huzurunda Muhamat 
Kanununun ikinci maddesiyle zeylindeki evsaf ve şe
raiti haiz olduğunu iddiaya, mezkûr kanunun intişa
rından mukaddem alınmış ruhsatnameye müsteni
den icrayı vekâlet eden her muhammin işbu tadil 
kanununun intişarından itibaren üç ay zarfında hak
kı vardır. İşbu heyet tarihi istidadan itibaren bir ay 
zarfında hükmünü itaya mecbur olup aksi halde 
hakkında vazifesindeki tekasül cezası tatbik olunur. 
Mezkûr heyet nezdinde mahallî mezkûr cinayet müd
deiumumisi, müddeiumumilik vazifesi ifa eder ve 
murafaa aleni olup neticei hüküm, gerek müddeiu
mumilik ve gerek muhami tarafından kabili temyiz
dir. İşbu mevadm temyizi, Mahkemei temyiz heyeti 
umumiyesinin cümlei vazaifindendir. Mahkemei Tem
yiz mukarreratı kaziyei mükkeme hükmünü hazdir. 

Evvelce tasfiye heyetlerinde bulunmuş olanlar 
hiçbir veçhile mezkûr heyeti hükmiyeye aza olamaz
lar. Bunların yerine eğer hükkâmdan iseler en kıdem
li aza ve baro reisi ise tasfiyeye, heyete dalıil olma
mış bulunan en kıdemli muhami heyete dahil olur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Adliye Veki
li memurdur. 
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GAZİANTEP MEBUSU AHMET REMZİ BEYİN, MUHAMAT KANUNUNUN 11 NCİ VE 12 NCİ 
MADDELERİNİN HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (2/429) 

Riyaseti Celi'eye 
3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Muhamat 

Kanununun 11 nci ve 12 nci maddelerinin tadilini 
arz ve teklif eylerim efendim. 

Gaziantep Mebusu 
Ahmet Remzi 

Esbabı Mucibe 
3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Muhamat 

Kanununun tanziminde memleketimizde dava vekâ
letini bir meslek haline getirmek halkın hukukunu 
ehil olmayan vekillerin elinden kurtarmak gibi esas
lı maksatlarla beraber adliyenin memur ihtiyacının 
temini ciheti dahi düşünülmüştü. Bu kanunun mem
leketin vaziyeti hazırasına nazaran ihtiyaca kâfi ol
madığı ve bazı müktesep hakları ihlâl eylediği gerek 
mütevali şikâyetlerden, gerekse yapılan tecrübeler
den anlaşılmış ve âtideki esbap dolayısiyle bazı mad
delerinin tadiline zaruret hasıl olmuştur: 

11 nci madde : Mezkûr kanunun on birinci 
maddesinde mülkiye mektebinden mezun olup da 
kanunun neşrinden mukaddem ruhsatname istihsal 
eylemiş bulunanların hakkı mükteseplerinin muhafa
zası istihdaf edilmiş ise de maddenin nihayetinde 
«ikinci maddede münderiç şeraiti saireyi haiz ol
dukları takdirde» kaydının bulunması ve bu me-
yanda mülâzemet ifası şarü da mezkûr obuası do
layısiyle Mektebi mülkiye mezunlarından mülâze-
metlerini yapmış bulunanların vekâleti kabul edil
memektedir. Diğer cihetten mülâzemet yapmak 
üzere müracaat edenlere, hükkâm ve memurini ad
liyenin usulü intihabı hakkındaki nizamnameye te-
baiyetle memuriyet verilememekte ve neticeten bu 
kabil hak sahipleri mağdur olmaktadır. Bundan 
başka hukuk medresesi derslerinden kamilen imti
han vererek ruhsatname almış bulunanlar için mez
kûr maddede ayrıca bir hüküm yoktur. Bunlar, en
cümeni adlide muhtelif zamanlarda muhtelif şart
lar altında imtihanı vererek ruhsatname istihsal ey
lemiş bulunanlarla aynı hükme tabi tutulmaktadır. 
Evvelce meri şeraite riayetle imtihanı vererek ve
kâlet selâhiyetini almış olanları, şimdi on sene 
hizmetle takyid ve hassaten her iki nevi ruhsatna
melileri müsavi derecede görmek muvafıkı nasafet 
değildir. 

Bu kabil hakkı müktesebep erbabmın mülâzemet 
müddetleri diğer mezunlarda olduğu gibi üç sene 

kabul edilmek ve henüz müddetlerim ikmal etme
miş bulunanları mülâzemete tabi tutarak büsbütün 
mesleğinden mahrum bırakmamak icap eder. Ad
liye Vekâletinin memur ihtiyacı, en eski memurla
ra müracaatı nazarı itibare alınırsa bu gibilerin me
muriyetinden daha ziyade faide ümit edilir. Bu 
sebepler dolayısiyle her iki nevi hakkı müktesep sa
hiplerinin temim hukuku muaddel on birinci mad
dede nazarı dikkate alınmıştır. 

12 nci madde : Muhamat Kanununun 12 nci mad
desi baro olmayan yerlerde vekâlet icra edebilmek 
üzere bazı şeraiti haiz kimselere mezuniyet itasını 
kastetmiştir. 

Bu madde de : 1. — Beş sene hizmeti adliyede 
bulunanlara ve meselâ bir zabıt kâtibine vekâlet 
halikı verildiği halde, on sene müstemirren vekâ
let mesleğinde ifayı hizmet edenlerden imtihan ta
lep olunmaktadır. Halbuki 10 sene müstemirren 
vekâlet ifa edenlerin her hangi bir kâtipten ziyade 
ehliyeti müteayyen olmak tabiidir. Binaenaleyh hiç 
olmazsa bu müddet zarfında mesleğinde müstemir
ren bulunmuş olanlardan dahi imtihan talep edil
memek hakkaniyete muvafık olur. 

2. — Bir mahalde vekâlet şartlarını haiz vekil
lerin adedi üçe bağlı olduğu takdirde vekâlet işleri 
bunlara hasrolunmaktadır. Neticeten bir çok şi
kâyetlerden de anlaşıldığı üzere muvazaa ve inhisar 
zararları görülmektedir. 

Vekâlet işleri noktai nazarından daha mükem
mel şeraiti haiz olan nıuhamilerin adedi ona bağli 
olmayınca baro teşekkül edemediği, daha doğrusu 
baroda da bu mahzurlar nazarı itibare alındığı hal
de bir memleette dava vekâleti şeraitini haiz bulu
nan üç zat ile iktifa edilmesi doğru olmasa gerektir. 
Üç vekilden birinin hasta bulunması veya başka 
bir mahalle gidebilmesi ve neticeten davaların iki 
kişiye inhisar etmesi de teemmüle şayandır. 

3. — Yine mezkûr maddede şiraiti haiz Uç vekili 
bulunmayan mahaller için, imtihan ile muvakkat ve
kâlet ruhsatnamesi itası kabul edilmiştir. Bu da 
faide yerine zarar getirir bir kayıttır. Çünkü; bi
rinci fıkrada mezkûr vekâlet hakkı esasen baro te
şekkül edinceye kadar verilmiş muvakkat bir hak 
olduğundan vekillerin iki dereceye tasnifine lüzum 
yoktur. Sonra yeniden imtihan verecekler arasında-
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ki ehliyet nisbeti evvelce her nasılsa bir ruhsatname 
almış bulunanların ehliyetinden daha çok müsait ol
sa gerektir. 

Bununla beraber memleketimizde dava vekille
rinin azlığı, vekili olmayan vilâyet melezlerimizin 
bile mevcut olduğu düşünülmelidir. 

Her memlekette müteaddld vekillere ihtiyaç derkâr 
olunca evvelce ruhsatnamesi olanlara bir imtihanla, 
barosu olmayan yerlerde vekâlet hakkını nasıl ihraz 
etmiş iseler badema ihtihan vereceklerin de aynı şe
rait ile vekâlet yapabilmeleri fa id eli olacaktır. 

Bu cihetler teemmül edilerek baro olmayan yer
lerde baro teşekkül edinceye kadar imtihanla vekâlet 
edebilmek esası muvafık görülmüş, maddenin birin
ci fıkrası böyle tadil edilmiş, bu şeraitle ikinci fık
ra da kaldırılmıştır. 

Üçüncü fıkra ile inzibat mesleğinin teminine ve
ya mücazatı intibahiyenin tertibine salâhiyatdar olan 
mahkemei asliyeler mukarreratı hakkında yapılacak 
itirazların tetkiki «o mahallin mevadı cinaiyesini ni
yete memur» mahkemelere tevdi olunmaktadır. Bu 
kanunun neşrinden sonra mürettep cinayet mahkeme
leri teşkil edilmiş bulunduğundan, bir vekil aleyhine 
bir mahkemei asliye tarafından verilen karar aitiraz 
icap eylediği takdirde bu itirazın aynı mahkeme rei
sinin riyaseti ve yalnız iki âza ilâvesi ile teşekkül ede
cek mürettep cinayet mahkemesinde tetkiki imkâm 
kalmamıştır. Bunun için muaddel fıkrada: «en ya
kın cinayet mahkemesine mevdudur» denilmiştir. 

mm 
Muhamat Kanununun on birinci ve on ikinci 

maddelerini muaddil teklif kanuni. 

Madde 1. — 30 Nisan 1340 tarih ve 460 numa
ralı Muhamat kanununun on birinci ve on ikinci 
maddeleri berveçhiâti tadil edilmiştir: 

Muaddel madde 11. — Mahakim riyaset ve âza-
hklan ile müddei umumiliklerinde veya adliye mü
fettişliğinde ceman on sene ifayı hizmet edenler ve

ya ruhsatnameyi haiz olarak mesleki vekâletle işbu 
memuriyetlerde geçirdikleri müddetin mecmuu on se
neye baliğ olnalar veya ruhsatnameli olarak laekal on 
seneden beri vekâlet mesleğinde bulunanlar veya mül
kiye mektebinden mezun olup da işbu kanunun nes
linden mukaddem ruhsatname istihsal eylemiş olan
lar ikinci maddede münderiç mülâzemet ve mezuni
yetten maada şeraiti haiz oldukları takdirde mesle
ki muhamata dahil olabilirler. 

Medresetülkuzattan mezun olanlarla hukuk med
resesi programlarına tevfikan imtihan vererek ruhsat
name almış bulunanlar da ikinci maddede münderiç 
mezuniyet şartından maada şerait ve evsafı haiz 
oldukları takdirde keza muhami olabilirler. Bunlar-
lardan miilâzemetlerini ifa etmemiş bulunanların mü-
lâzemetleri ikinci maddede zikrolunduğu veçhile ifa 
ettirilir. 

Muaddel Madde 12. — İkinci ve on birinci mad
delerde münderiç mezuniyet veya istihdam şartlarını 
haiz olmayıp ancak beş sene müddetle hizmeti adli
yede bulunanlar veya işbu kanunun neşrinden mu
kaddem ruhsatname almış olanlar veya ruhsatnameyi 
haiz olmayarak on sene müddetle vekâlet mesleğin
den müstemiren ifayı hizmet edenlerle Adliye Vekâ
letince tespit edilecek usul ve şerait dahilinde imti
han vererek ruhsatname istihsal edecek olanlar baro 
teşkili mümkün olmayan mahaller mahakimi nezdinde 
baro teşekkül edinceye kadar icrayı vekâlet edebilir
ler. Bu kabil yerlerde inzibat mesleğinin temini ve 
indelhace beşinci maddede mezkûr mücazatı intibahi-
ye tertibi mahalli müddei umumilerinin sevk edecek 
talepleriyle mahkemei asiiyeye ve kabili itiraz olan 
mukarrerat hakkında tetkikatı itiraziye icrası en ya
kın cinayet mahkemelerine mevdudur. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 
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KONYA MEBUSU TEYFİK FİKRET BEYİN, MUÎ 
NE DAtR KANUN 

Makamı Riyasete 
Esbabı Mucibe 

Muhamat kanununun on ikinci maddesi muame
lâtı naşı tazyik ettiği anlaşılmaktadır. Filhakika ta
kibi dava ve istihsali hak bazı mertebe rusuh ve me
lekeye muhtaç olmakla vükelayı deavinin bu cihet
le müvekillerine faide bahşetmiş oldukları gibi bazı 
müvekillerin hususatı saire ile tevaggul ve tegyidi 
istihsalleri için mahkeme koridorlarında tulu müddet 
izaeî evkaf ettirmemeleri hasabiylede mucibi istifa
dedir. 

Mesleki celili muhamatın ehliyet ve şeraiti kaııu-
niyeyi haiz olanlara kasrı tabiî ve muktezi olmakla 
beraber Baro teşekkül edemeyen yerlerde dava ve
kâleti icrasına bizzârur cevaz itası lüzumu hâsıl ol
muş ve Muhamat kanununun on ikinci maddesi de 
zarureti marazayı kabul ile bazı ahkâm tespit eyle
miş ise de -velev zabıt kitabeti olsun- beş sene hizme
ti adliyede veya ruhsatnameli olarak aynı müddedle 
dava vekâletinde bulunanların baro teşkili mümkün 
olmayan mahaller mahakimi nezdinde baro teşekkül 

IAMAT KANUNUNA BAZI MEVAD TEZYİLİ-
TEKLİFİ (2/407) 

edinceye kadar dava vekâleti edeceği kabul edildiği 
halde öteden beri dava vekâletiyle iştigal eden eşha
sın imtihana tabi tutulması hakkı mükteseplerine taa-
lûkundan sarfı nazar, on sene icra vekâletinin beselâ, 
beş sene zabıt kâtipliği edenden rusuh ve vukufunun 
noksan olamayacağı tabiî olduğu gibi bu gibilerin 
dava vekâleti ifası maslahatı da, tazyik ve teşeddütten 
kurtaracağından berveçhiati maddenin kabulünü tek
lif ve rica eylerim efendim. 

Konya 
Tevfik Fikret 

Maddei Muaddile 12. — İkinci ve on birinci 
maddelerde münderiç mezuniyet veya istihdam şe
raitini haiz olmayıp ancak beş sene müdahale hizme
ti adliyede veya ruhsatnameli olarak aynı müddetle 
dava vekâvetinde bulunanlar, Baro teşkili mümkün 
olmayan mahaller mahakimi nezninde baro teşek
kül edinceye kadar dava vekâleti edebilirler. Ruhsat
nameyi haiz olmayarak on seneden beri müstemiren 
dava vekâleti mesleğinde bulunanlar dahi fıkrai ani-
fedeki kuyut ve şttrût dairesinde dava vekâleti ede
bilir. 
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GİRESUN MEBUSU TAHİR BEYİN; MUHAMAT KANUNUNUN 11 NCİ 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (2/440) 

MADDESİNİN TADİLİ 

Riyaseti Celileye 

3 Nisan 1340 tarihli ve 460 numaralı Muhamat 
kanununun 11 nci maddesinde muharrer olduğu üze
re «medresetülkuzaattan mezun olanlar ve mektebi 
mülkiyeden mezun olup da işbu kanunun neşrinden 
mukatden ruhsatname istihsal eylemiş bulunan ve 
mahakim riyaset ve azalıklarıyle müddei umumilikle
rinde veya adliye müfettişliğinde ceman on sene ifa
yı hizmet edenler ve ruhsatnameyi haiz olarak silki 
vekâletle yukarıda beyan olunan memuriyetlerde ge
çirdikleri memuriyetin mecmu on seneye bağlı olan
lar veya ruhsatnameli oldukları halde laakal on se
neden beri müstemirren dava vekâleti mesleğinde bu
lunup baronun tarihi teşekkülünden itibaren üç ay 
zarfında berayı kayıt baroya müracaat eyleyenler ikin
ci maddede münderiç şeraiti saireyi haiz oldukları 
takdirde mesleki muhamata dahil olabilir» deniyor. 
Halbuki bunlar meyamnda bir çok zevatı muktedire 
vardır ki, elyevm muhamilik için kanunen lâzım olan 
her türlü meziyet, sıfat ve şeraiti haiz bulundukları 
halde ancak bu müddetin on sene gibi pek büyük 
ve adeta belki ömürlerinde nasip olamayacak dere
cede vaz edilmiş bulunmasından dolayı elyevm meş
ru bir sıfat ve meslekî maişetlerinden mahrum kala
rak mağdur ve perişanUerini mucip ve bu ise Cum
huriyet hükümetimizin arzu ve adaletine ve istihdaf 
eylediğimiz halkın refahı gayelerine münafi bulundu
ğundan maddei mezkûrenin berveçhiâti tadilini arz 
ve teklif eylerim. 

Madde 1. — Muhamat kanununun 11 nci madde
si berveçhiâti tadil olunmuştur: 

Muaddel 11 nci Madde — Medresetülkuzat'dan 
mezun olanlar ve mektebi mülkiyeden mezun olup 
da işbu kanunun neşrinden mukaddem ruhsatname 
istihsal eylemiş bulunan ve mahakim riyaset ve aza
lıklarıyle müddei umumiliklerinde veya adliye mü
fettişliğinde ceman dört sene ifayı hizmet edenler ve 
ruhsatnameyi haiz olarak meslekî vekâletle yukarıda 
beyan olunan memuriyetlerde laakal altı seneden be
ri müstemirren dava vekâleti mesleğinde bulunup ba
ro teşekkül eden yerlerde bu kanunun neşrinden ve 
etmeyen yerlerde baronun tarihi teşekkülünden itiba
ren üç ay zarfında berayı kayıt baroya müracaat ey
leyenler ikinci maddede münderiç şeraiti saireyi haiz 

oldukları takdirde meslekî muhamata dahil olabilir
ler. 

Giresun Mebusu Ordu 
Tahir Halit Sıtkı 

Karahisarı Şarki 
İsmail 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

28 . 12 . 1341 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Muhamat kanununun mevaddı muhtelifesinin ta

diline dair Başvekâletten mevrud 1 Kânunuevvel 1341 
tarih ve 6/5865 numaralı tezkereye merbut (1/770) 
numaralı kanun lâyihasıyle aynı hususa mütedair mu
kaddem Antalya Mebusu Ahmet Saki, Konya Me
busu Tevfik Fikret, Gaziantep Mebusu Ahmet Rem
zi, Dersim Mebusu Feridun Fikri ve Giresun Mebu
su Tahir Beyler tarafından Meclisi Âliye arz olunup 
encümenimize mahavvel bulunan (2/431), (2/407), 
(2/429), (2/440), (2/441) numaralı teklifi kanunileri 
adliye vekili ve müsteşarı Beylerin huzuru ile müta
lâa, tetkik ve tezekkür edildi. 

Filhakika muhamilik mesleğinin intizam dairesin
de terakki ve tealisi ve bu suretle ferdi ve umumi 
hukukun siyanetini temin maksadıyle Meclisi Âli ta
rafından tasdik buyurulan 3 Nisan 1341 tarihli Mu
hamat kanunun hikmeti vaz ve tetvinindeki esbabı 
istihsale kâfi ahkâmı esasiyeyi muktevi bulunmadığı 
ve bilhassa ağır takayüdad ile de hukuku müktese-
beyi vasi mikyasta ihlâl etmekte olduğu encümenimi
ze muhavvel arzuhallerden ve rüfekayı muktereminin 
teklifi kanunileri münderecatından anlaşılmıştır. Lâ
yiha i kanuniye ile teklifi kanunilerde tespit edilmiş 
olan nikat hakkında encümenimizce icra kılman tet-
kikat, esas itibariyle muhamat mesleğinin ehemmiyeti 
mahsusasiyle mütenasip ve hukuku müktesebeyi müm
kün olduğu kadar temine hadim bazı tadilât icra ve 
ihtiyaca kâfi olmadığı bittecrübe tahakkuk eden mu-
hammat kanunun noksanlarının ikmali lüzumunu ta-
mamiyle meydana koymuştur. Binaenaleyh gerek ka
nun lâyihasında ve gerek mezkûr tekliflerde serdedi-
len esaslı esbab ve mülâhazattan mülhem olan encü
menimiz hükümet tarafından teklif olunan lâyihai 
kanuniyenin birinci maddesinde mezkûr iki sene mü-
lâzemet müddetinin bir buçuk senesinin hâkimlik sı
nıfında istihdam ettirilmesi tensip ve maddeyi o su
retle tespit etmiştir Mülâzemet müddetinin bir mu-
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hami nezdinde bulunulmak suretiyle ikmali, teklifi 
kanunilerde serddilmekte ise de Adliye Vekili Bey 
tarafından verilen izahattan hâkimlik sınıfında istih
dam olunmak suretiyle mülâzemeti ifa ettirilmekte
ki zarureti idariye anlaşılmış ve encümenimizce bu 
esas kabul olunmuştur. 

Şeraiti muhamatı haiz olanların memleketin her 
tarafında muhamatı ifa etmeleri tabiî ise de ifayı 
vazife ettikleri mahallerden istifa veya infisalleri vu
ku bulan hâkimlerin bir sene müddetle o mahaller
de ifayı muhamat ve vekâlet edememeleri hususuna 
mütedair olmak üzere hükümet tarafından serddedi-
len esbabı mucibe encümenimizce muvafık görülerek 
•ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Muhamat kanununun üçüncü maddesi ifayı mu
hamat edenlerden laakal on zat bulunmadıkça baro 
teşkil imkânını selbetmekte ise de bu esasın bir çok 
mahzurları görülmüş ve barolar teşkili ^keyfiyetini 
teshil maksadıyle bu adedin yediye tenzili suretiyle 
tespit edilen üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Gerçi baroların muhamiler üzerindeki hakkı mu
rakabeleri dahili nizamnameleri mucibince temin edil
mekte ise de mücazatı intibahiyenin tatbiki sahasın
da bazen hukuku umumiyenin müdafaa ve muhafa
zasına memur olan müddei umumilerle mahalli ba
rolar arasında müşkilât ve ihtilâfat hudus ettiği Ad
liye Vekilinin izahatından anlaşılmış olduğundan bu 

-gibi ahvale meydan vermemek maksadıyle mücazatı 
intibahiye tertibinin talep etmek salâhiyetinin müd
dei umumÜere verilmesi hakkında hükümet tarafın
dan tespit edilen ahkâmı muhtevi dördüncü madde, 
mevadı müteferriasiyle beraber encümenimizce de bi-

ilâ tadil aynen tensip edilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesi yalnız hâkimlerin beş 
sene müddeti hizmetten sonra meslekî muhamata da
hil öfebüeceklerini tespit etmekte ise de bu müdde
tin ruhsatnameyi haiz olarak beş sene müddetle ic
rayı vekâlet edenlere de teşmili ve laakal on sene 
-müddetle ruhsatnamesiz olarak mahakimde müste-
mirren dava vekâleti yapanlara bilâimtlhan muhami 
sıfatım ihraz hakkının itası encümenimizce muva-
fıkı nasafet görülmüş ve beşinci madde o suretle ta
dil edilmiştir. 

Muhamat kanununun hini neşrinde ruhsatnameyi 
haiz olanlann baro teşekkül etmeyen yerlerden hiç 
bir müddete tabi tutulmayarak dava vekâleti yapma
ları hukuku müktesebe noktasından muvafık görül

müş ve altıncı madde telhis suretiyle tespit olunmuş
tur. 

Encümenimiz, iki sene müddetle Şûrayı Devlet 
ve Divam Temyizi Askerî aza ve müddeimumUiklerin-
de üç sene müddetle devair ve müessesatı resmiye ve 
sermayesi eshama munkasem şirketler nezninde umu
ru hukukiye müdüriyetinde veya hukuk müşavirliğin
de bulunanların ifayı muhamat edebilmek için ayrı
ca mülâzemete tabi tutulmalarını kanunun ruh ve 
maksadıyle kabili telif görmemiş ve bu zevatın kaydı 
mülâzemetten vareste olduklarına dair yedinci mad
de olarak bir esas tespit etmiştir. 

Hükümet tarafından teklif olunan 7 nci, 8 nci, 
9 ncu ve 11 nci maddelerin ahkâmı encümenimizce 
aynen kabul edilmiştir. 

Muhamat mesleğinin haysiyet ve şerefini ilâ ve 
hukuku müktesebe icabatı hazıraya göre mümkün 
mertebe siyanet gayesini istihdaf eden bu tadilâtın 
husule getireceği netayici hasene arz ve izahtan va
reste olduğundan mezkûr tadilâtın Meclisi Âlice su
reti müstacelede ve tercihan müzakere ve tasdik bu-
yurulması iştirhamiyle işbu mazbata Makamı Riyasete 
takdim kılındı. 
Adliye Encümeni Reisi Encümen Mazbata 

Namına Muharriri 
Konya Sinop 
Refik Yusuf Kemal 

Kâtip Aza 
Saruhan Antalya 
Kemal ve bu mazbata muharriri 

Ahmet Saki 

Aza Aza 
Karesi Yozgat 

Osman Niyazi Ahmet Hamdi 
Aza Aza 

Çorum Kastamonu 
Münir Necmettin 

Hükümetin Teklifi 
Muhamat Kanununun bazı mevadım muaddü ka

nun lâyihası. 

Madde 1. — Muhamat kanununun ikinci madde
sinde muharrer mülâzemet müddeti iki semdir. 

Bu müddet zarfında mülâzemet hâkimlik sınıfın
da istihdam suretiyle ifa ettirilir. 
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Madde 2. — Hâkimler, ifayı vazife eyledikleri 

mahallerde tarihi istifa veya Misallerinden itibaren 
bir sene geçmedikçe, icrayı muhamat ve vekâlet ede
mezler. 

Madde 3. — Bir mahalde icrayı muhamat edenle
rin adedi yediye bağlı olduğu takdirde baro teşkili 
mecburidir. 

Madde 4. —Baro teşekkül eden yerlerde mahallî 
müddeiumumisi muhamiler hakkında muhamat kanu
nunun beşinci maddesinde muharrer mücazatı inti-
bahiye tertibini barodan talep edebilir. Baronun ta
lep tarihinden itibaren on beş gün zarfında bir ka
rar vermesi mecburidir. Bu müddet zarfında bir ka
rar verilmediği ve verilmesine manü esbab tahriren 
bildirilmediği takdirde müddeiumumi aym talebi 
mahkemeye dermeyan eder. Mahkemecede Muha
mat kanununun on ikinci maddesi mucibince mua
mele ifa olunur. 

Madde 5. — Mahkeme reisi ve hâkimlikleriyle 
müddeiumumilik ve azalıklarinda veya icra riyasetin
de veyahut adliye müfettişliğinde beş sene müddetle 
ifayı hizmet edenler meslekî muhamata dahil olabi
lirler. 

Madde 6. — Muhamat kanununun hini neşrinde 
ruhsatnameli olarak dava vekâletinde bulunanlar ba
ro teşkili mümkün olmayan mahaller mahakimi nez-
ninde baro teşekkül edinceye kadar dava vekâleti 
edebilirler. 

Madde 7. — Muhamat kanununun on ikinci mad
desi mucibince meslekî inzibatın temini ve mücazatı 
İnzibatiye tertibi ile mükellef mahkemei asliye, ci
nayet davasını da niyete memur ise bu misillu mah
kemelerden verilen kabili itiraz kararlar hakkında tet-
kikat icrası cinayet davalarını rüyet eden en yakın 
mahal mahkemesine aittir. 

Madde 8. — Muhamiler deruhte olunan daavinin 
ücret ve masrafına karşı müekillerine ait olarak 

yedlerinde bulunan emval ve nukut üzerinde hakkı 
rüçhanı hususiyeyi haizdirler. 

Madde 9. — Muhamat kanunu ile kavanini sai-
renin işbu kanuna muhalif olan ahkâmı gülgadır. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekil 
memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
Hasta 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Veküi 
Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 

Muhamat Kanununun bazı mevadım muaddil ka
nun lâyihası. 

Madde 1. — Muhamat kanununun ikinci madde
sinde muharrer mülâzemet müddeti bir buçuk senesi 
hâkimlik sınıfında istihdam olunmak üzere iki se
nedir. 

Madde 2. — Aynen kabul. 

Madde 3. — Aynen kabul. 

Madde 4. — Aynen kabul. 

Madde 5. — Beş sene müddetle hâkimlik sınıfında 
hizmeti mesbuk olanlar ve ruhsatnameyi haiz olarak 
beş sene müddetle icrayı vekâlet edenler muhami 
olabilir. 

Laakal on sene müddetle ruhsatnamesiz olarak 
mahakimde müstemirren dava vekâleti yapanlar bilâ-
imtihan muhamat hakkım haizdir. 

Madde 6. — Muhamat Kanunun hini nesninde 
ruhsatnameyi haiz olanlar baro teşekkül etmeyen yer
lerde dava vekâleti edebilirler. 

Madde 7. — Muhamat kanununun ikinci mad
desinde muharrer şeraiti saireyi haiz olup da iki se-
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ne Şûrayı Devlet ve Divan Temyiz ve askerî aza ve 
müddeiumumiliklerinde ve üç sene müddetle devair 
ve müessesatı resmiye ve sermayesi eshama munka-
sem şirketler nezninde umuru hukukiye müdüriyetin
de veya hukuk müşavirliğinde bulunanlar ayrıca mü-
lâzemete tabiî değildir. 

Madde 8. — (Sekizinci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir.) 

Madde 9. — (Dokuzuncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir.) 

Madde 10. — (Onuncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir.) 

Madde 11. — (On birinci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir.) 

Madde 12. — (On ikinci madde olarak aynen ka 
bul edilmiştir.) 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına 
Konya 
Refik 
Kâtip 

Saruhan 
Kemal 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 
Aza 

Çorum 
Münir 

ve 

Encümen Mazbata 
Muharriri 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Aza 
Antalya 

bu mazbata muharriri 
Aza 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Kastamonu 
Necmettin 
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