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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının 
Millî Müdafaa vekâletine devrine; 

örfi idare kanununun yedinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihaları kabul 
edildi. 

Nahiye kanunu lâyihasının müzakeresine de
vamla encümenden gelen dört madde ile lâyiha-
iurı iki maddesi kabul ve bir maddesi encümene 

Lâyihalar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 
sayılı cetvelin Münakalât vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/816) (Nafia ve Bütçe encümenlerine); 

2. — 3656, 3888 ve 3968 sayılı kanunlara 
bağlı 1 numaralı cetvelin Maliye vekâleti kıs
mında ve 2996 sayılı kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/815) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine); 

Teklifler 
3- — fiingöl mebusu Feridun Fikri'nin, Da

hilî nizamnameye bir madde ilâvesine dair ni
zam teklifi (2/62) (Teşkilâtı esasiye encüme
nine) ; 

Tezkereler 
4. Amasya'nın Bağlıca köyünden Etemoğlu 

Ömer Yengin'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/459) (Adliye en
cümenine) ; 

5. — Ayancık'm Cible köyünden Satıoğlu 
Ömer Şentürk 'ün ölüm cezasına çarp tınması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/460) (Adliye en
cümenine) ; 

6. — Çıildır'ın Kutkale köyünden Karaoğlu 
Zülâli Acar ve Purut köyünden Ahmedoğlu Şah-
bender Kabuk'un ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/461) (Adliye 
encümenine); 

7. — Kars mebusu Etem îzzet Benice'nin 
teşrii masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/462) (Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümene) ; 

8. — Mardin'in Savurkapu mahallsinden 

gönderildi 19 ncu maddesi üzerinde müzakere 
ceıeyan ettikten sonra ekseriyet kalmadığından 
cuma günü toplanımak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Gazianteb Niğde 

Refet Canıtez Bekir Kaleli Cavid Oral 

Cemaloğlu Abdi Bayhan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/463) 
(Adliye encümenine); 

9. — Turhal'ın Çivril köyünden Bekiroğlu 
Hamza Pekmez'in ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/464) (Adliye en
cümenine) ; 

Mazbatalar 
10. — Gümrük tarife kanununa bağlı Güm

rük ithalât umumî tarifesinin 815 nci numara
sının tadiline ve 816 nci numarasının kaldırıl
masına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, 
Bütçe, Sıhhat ve içtimai muavenet ve Gümrük 
ve inhisarlar encümenleri mazbataları (1/516) 
(Ruznameye); 

11. — Hatay için Fransa'dan ithali zaruri 
bulunan 10 500 kutu san ipekböceği tohumu
nun 100 kilosundan alınması icabeden 3 000 lira 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâh yete istinaden 300 liraya indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında 3/235, Bağcılıkta kul-
lcmımakta olan kükürdün, Etibank tarafından 
ithal edilecek 5150 tona münhasır kalmak üze
re. 100 kilosundan alınmakta olan g ü - i ü k resini 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
0/25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/240 sayılı Başvekâlet tezkereleriyle 
Gümrük tarife kanununa ait ithalât umumî ta
rifesinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimen
todan alman gümrük resminin indirilmesine 
dair 1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı it
halât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonları
na dahil çimentoların gümrük resminin tezyidi 
hakkında 1/158 sayılı kanun lâyihaları ve iktisat, 
Maliye, Bütçe ve Gümrük ve İnhisarlar encümen
leri mazbataları (Ruznameye); 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KATİPLER : Kemal Turan (İsparta), Bekir Kaleli (Gazianteb) . 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYET* UMUMÎYEYE MARUZATI 

1. —• Dahiliye vekili Tekirdağ mebusu Fayık 
Öztrak'ın istifa ettiğine ve yerine Erzurum me
busu Dr. Fikri Tuzer'in tâyin edildiğine dair Ri

yaseti Cumhur tezkeresi 

REtS — Riyaseti Cumhur tezkeresi var, oku
nacak. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Sıhhî vaziyetinden dolayı istifa ettiği, Baş-

1. — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç'ın 
Belediye yapı ve yollar kanununun 10 ncu mad
desine ek kanun teklifi ve Dahiliye encümeni 
mazbatas% (2/60) [1] 

(Dahiliye encümeni mazbatası okundu). 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

(Mazbata okundu). 
REİS —« Mütalâa var mı? Mazbatayı reyi

nize arzediyorum, Kabul edenler .. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Kadınhan'tn Türkatlandı köyünden Mus-
tafaoğlu Salih Sürpük ve Ereğli'nin Üçgöz ma
kalesinden Alişoğlu Osman Güneri'nin ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında Başvekalet tezke
resi ve Adliye encümeni mazbatası (3/384) [3] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mütaleâa var mı? Mazbatayı reyi-

[1] 131 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 132 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 133 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

vekâletin 6 mayıs 1942 tarihli ve 6/684 
sayılı tezkeresinde bildirilen Dahiliye ve 
kili Tekirdağ mebusu Fayık Öztrak'ın is
tifasının kabul ve Dahiliye vekilliğine Erzu
rum mebusu Dr. Fikri Tuzer'in tâyin edilmiş 
olduğunu arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Al
lah muvaffak etsin. 

nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir 

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

REİS — Lâyihanın müzakeresine devam 
ediyoruz. Encümenden gelmiş olan bazı madde
ler; 9, 10, 25, 27 nci maddeler vardır. Bunların 
müzakeresine başlıyoruz. 

MADDE 9. — Bir madenin işletilmesini te
min için lüzumlu olduğu İktisat vekâletince tas
dik edilen sahipli asazi ve binalar 3710 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde madenin bulun
duğu vilâyet tarafından imtiyaz sahibi nam ve 
hesabma istimlâk olunur. İstimlâk bedeli ve 
bu husustaki masraflar imtiyaz sahibi tarafın
dan ödenir. Vekâletin tasdiki âmme menfaati 
kararı hükmündedir. 

Bu arazi millî araziden ise iktisat vekâletinin 
teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince para
sız olarak madene tahsis olunur. Bu millî arazi 
üzerine Devlete ait mevcut binalardan imtiyaz 
sahibi iktisat vekâletince tesbit olunacak kira 
mukabilinde istifade eder. 

REtS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 

BOZKURT (Zonguldak) — Muhterem arkadaş-

4. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

2. — İsparta'nın Sinirkent nahiyesinin îlegüp 
köyünden Rüzgâr oğullarından Alioğlu Ali De-
rebek'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazba
tası (3/364) [2] 
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lar, İktisat encümeninden son gelen 9 ncu mad
denin birinci fıkrasına, Dahiliye encümeninden 
geçerken, bir kayıt ilâve edilmişti. O kayıt da şu 
idi: 

«3710 numaralı, belediyelerin istimlâkine ait 
kanunun hükmü dairesinde istimlâk olunacak 
arazi ve binaların maden imtiyaz sahası hududu 
dahilinde bulunması şartı» idi. 

İktisat encümeninin bu defa gelen maddesin
de bu kaydın kaldırılmış olduğunu gördük. Hal
buki bu kaydın ilâvesi lâzımdr. Sebebini ve 
lüzumunu arzedeyim. Madenlerin Devletleşti
rilmesi hakkmda çıkan kanunda da böyle bir 
kayıt mevcuttur. Yani madenlerin işletilmesi 
için lâzım olan arazi ve binalar istimlâk olunur 
diyor. Teşkilâtı esasiyemizin en yüksek bir 
hadde tutmuş olduğu tasarruf ve mülkiyet 
hakkınm âmme menfaatlerinin en ehemmiyetli 
bir surette tecelli eden zaruretleriyle tahdit 
edilebilmesi ve mümkün olduğu kadar bu tasar
ruf hakkına müdahale etmekten içtinap edil
mesi lüzumunu takdir buyurursunuz. Halbuki 
gördük ki o kanundaki kayıt çok geniş mânada 
tatbik edilmektedir. Madenlerin işletilmesi 
için lâzım olan arazi ve binalar tâbirinin hudu
du gayet geniş olduğu için bu genişlikten fazla 
istifade edilmek yoluna gidildiğini gördük. O 
kanun esasen Zonguldak vilâyeti dahilindeki 
maden kömür havzasına ait olan bir kanundur. 

Onun için maden kömür havzasında bu ka
yıttan bilistifade köylerin dahi istimlâki ciheti
ne kadar gidilmiştir. Bundan başka etrafında 
ve civarında çok geniş arazi, hali arazi bulun
duğu halde maden mühendislerine veyahut ma
den müntesiplerine ev yapmak için mahallelerin 
istimlâkine kadar gidilmiştir. Buna meydan 
vermemek için şöyle küçük bir kaydm ilâvesine 
lüzum görülmüştür. O kayıt da şudur: Maden 
imtiyaz sahası dahilinde arazi ve bina
ların istimlâki ve bir de şayet maden 
sahilden veya istasyonlardan uzak bir yer
de bulunursa istasyon ve iskelede lâzmı-
gelen nakliye tesisatının yapılması için de 
istimlâk olunmasıdır. Bu kaydı koymakla hem 
Teşkilâtı esasiye hükmüne hürmet etmiş, hem de 
tasarruf hakkma ehemmiyet vermiş oluruz ve 
İktisat vekâletinin maksudu da temin edilmiş 
olur. Şu şekilde bir fıkradır, takdim ediyorum. 
O da, fıkranm başında, «Maden imtiyaz sahası 
dahilinde bulunup madenin işletilmesi için veya 
bu hudut dışında iskele ve istasyonlarda bulu
nup madenin nakline ait, tesisat için lüzumlu 
olduğu İktisat vekâletince tasdik edilen sahip
li arazi ve binalar 3710 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde madenin bulunduğu vilâyet tara
fından imtiyaz sahibi nam ve hesabına istimlâk 
olunur.» 

Maruzatım bundan ibarettir. Tadil teklifimin 
kabulünü rica ederim, 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK (Bile
cik) — Efendim; İktisat encümeniniz bu fıkrayı 
çıkarırken şu fikirlere istinat etmiştir. Maden 
imtiyaz sahası dahilindeki bu istimlâk, istimlâk 
sahasına inhisar ettiği takdirde, Dahiliye encü
meni mazbata muharriri arkadaşımızın burada 
söyledikleri gibi maden imtiyaz sahası haricin
de istimlâki icabettirecek yerler olabilir. Mese
lâ bir hattı havai inşa edilecektir. Bu hattı ha
vai maden imtiyaz sahası haricindeki yerlerden 
geçecek^ meselâ iskelelere gidecektir. İskeleler
de yüklenecektir. Bunun için maden imtiyaz sa
hası dışmda istimlâk yapmak icabeder. Arka
daşımız, gerçi iskelelerde istimlâki icabeden 
yerlerde istimlâk imkânını verebilmek için bir 
fıkra ilâvesini teklif ediyorlar. Fakat hattı 
havai için istimlâki icabettirecek karşılayıcı bir 
fıkra teklif etmiyorlar. Bundan başka da hatı
ra gelmiyen, fakat madenin işletilmesi için 
mutlaka imtiyaz sahasında olupta haricinde is
timlâki icabettiren yerler olabilir. Bu istimlâ
ki de doğrudan doğruya maden sahiplerinin iste
dikleri gibi yapması mevzuubahis değildir. Mev-
zuubahis olan, İktisat vekâletinin bu işi eline 
alması ve arizu âmik tetkik etmesi ve ondan son
ra bu istimlâke karar vermesi ve maden imtiyaz 
sahibi namma yapmasıdır. Bu kadar bir salâ
hiyeti İktisat vekâletine vermeği encümenimiz 
muvafık görmüştür. Burada tasarruf hakkına 
müdahaleye kadar gitmek mevzuubahis değildir. 
Tasarruf hakkma hepimiz riayetkarız. Fakat 
bıı tarzda ufak tefek müdahaleleri vekâlete bı
rakıp bu hakkı ona vermekte madenlerin işle
yebilmesi için lâzımdır. Bunun için fazla tahdi
din yerinde olmadığından İktisat encümenin
den gelen tarzda maddenin kabulünün faydalı 
olacağı mütalâasmdayım. Takdir Yüksek He
yetinizindir. 

İBRAHİM ETEM BÖZKURT (Zonguldak)— 
Efendim; muhterem arkadaşım benim ileri sür
müş olduğum iki noktanın kendilerini o cihette 
tatmin ettiğini ifade buyurdular. Havai hattın 
geçeceği yollara direk koymak için bir, bir bu
çuk metre murabbaı yere lüzum vardır. 

Şimdiye kadar bir çok yerlerde maden havai 
hatları yapıldığı ve bu havai hatlar bir çok sa
hipli arazinin üstünden geçtiği halde hiç bir ara
zi sahibi bu tesisatın kendi tarlasından geçmiş 
olması dolayısiyle böyle bir direk dikilmesine 
muhalefet etmemiştir. Şimdiye kadar ya.pılmı-
yan bir muhalefeti şimdi tasavvur ederek arazi 
sahiplerinin hakkma müdahale etmeği doğru 
bulmuyorum. 

Sonra Heyeti Celilelerini rahatsız etmemek 
için iki hâdiseyi etrafiyle arzetmemiştim. Ar
kadaşlar, madenleri Devletleştirmek kanununda 
da aynı şekilde bir istimlâk kaydı bulunduğunu 
arzetmiştira. Bu kayda istinaden Gelik ve Ka-
radon ocakları etrafına amelenin iskânı için 
bir çok boş arazi bulunduğu halde Devleti füzu-
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li masraflara sokmak suretiyle Cumayanı deni-
lembir köyün istimlâkine gidilmiştir. 

ikinci tjir mesele arzedeyim: Zonguldak'ta 
Maden mektebinin bugün hududu dahilinde 
bulunan arsa içinde yüzlerce ev yapılmasına mü
sait arazi olduğu halde ve yine bu mektebin et
rafında yüzlerce dönüm hali arazi mevcut oldu
ğu halde vilâyet merkezinin spor sahasını da içi
ne alarak bir çok binalarm istimlâki cihetine 
gidiliyor. Şu iki hâdise bize göstermiştir ki, 
bu hususta mümkün olduğu kadar tasarruf hak
kım ihlâl etmiyecek derecede ve fakat âmmenin 
menfaatini de temin edecek surette bir kayıt 
ilâvesi faydalı ve lüzumludur. Bu lüzuma bina
en bu iki kaydın ilâvesini tekrar rica ederim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar, her iki encümen de 
noktai nazarında haklı gibi gözüküyor. Bir ma
den işletilirken o madene lâzım olan sahayı ve 
onun iskele ve istasyonlnna lüzumlu olan yerle
ri temin etmek elbette lâzımdır, fakat bunun 
haricinde Dahiliye encümeninin teklif ettiği gi
bi herhangi lüzum ve keyif üzerine maden sa
hasında şunun bunun mülkünün istimlâk edil
mesi ihtimali de vardır. Bu itibarla bu mad
deye bu ciheti telif edecek esasları koymak lâ
zımdır. Hattı havai direkleri için şimdiye ka
dar bir itiraz olmadığım söylediler. Eğer bir 
itiraz olmamışsa tesadüfen olmamıştır. Olabilir, 
elbette olacaktır. Hattı havai direkleri için 
lüzumlu olan bir yeri istimlâk etmek de caiz de
ğildir. O halde maddei kanuniye, Dahiliye encü
meninin kabul ettiği esasları kabul etmekle 
hattı havai direklerinin vazı için lâzımgelen taz
minat, İktisat vekâletiyle kararlaştırılarak 
mal sahiplerine verilir, şeklinde bir esas kabul 
etmek suretiyle makul bir şey yapmış oluruz. 
Ümit ederim ki encümenler bunu nazarı dikkate 
alarak madde üzerinde bir tadil yapar. Etmedik
leri takdirde bendeniz bir tadil teklifi takdim 
ederim. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon) — 
Efendim; diğer encümenlerde geçen teklifte 
«imtiyaz sahası dahilinde olması» kaydı yoktur. 
Bu, Dahiliye encümeninde mevzuubahis olduğu 
zaman bendeniz de bunun mühim bir mahzuru 
olmıyacağı mütalâasiyle muvafakat ettim. Bilâ-
hara tetkik ettiğimiz zaman, şimdi kendileri de 
tekliflerinde, takrirlerinde ilâve ettikleri gibi 
aklımıza evvelemirde iskelelerde ve bazı yerler
de bazı istimlâklere lüzum olabileceği mütalâası 
geldi, iktisat encümeninin mazbata muharririnin 
izah ettikleri gibi, hattı havai veya telefon şebe- i 
keleri geçirilmesi lâzrmgeldiği hatıra geldi. 
Maahaza Yüksek Heyetiniz daima en isabetli 
kararı verir. Bilhassa tenevvür eden bu mese
le üzerinde yalnız bendenizin maruzatım, ib
rahim Beyin ifadelerine cevap arzetmek içindir. 
Bir kanun iyi tatbik edilmiyebilir, bir kanun 
bazı adamların elinde, hattâ suiistimal vasıta

sı da olabilir. Fakat bu memleketin rejimi, 
hiç bir vakit suiistimale müsait değildir. Suiisti
mal ile mücadele imkânları gayet geniş mik
yasta mevcuttur. Partimiz vardır, Başvekili
miz vardır, Meclisimiz vardır; Arzuhal encüme
nimiz vardır. Binaenaleyh şu veya bu adamm 
şu veya bu sebepten dolayı suiistimale yelten
mesine karşı salâhiyetleri kesmenin doğru olmı-
yacağı kanaatindeyim. Bahsettikleri istimlâk
ler vardır. Hakikaten bu füzyon münasebetiyle 
bazı yanlış teşebbüsler oldu, olabilir. Çok ge
niş merasime ve tetkika tabidir, bunu kendile
ri de takdir ederler. Binaenaleyh şu veya bunun 
hattâ bazı hususi maksatlara, şuna buna ev yap
mak maksadına dahi müstenit olsa ortaya ataca
ğı bir dâvanın derhal muvaffak olmasma imkân 
yoktur. Hattâ olsa bile bunun yine temyiz mer
cileri çoktur. Bu itibarla bilhassa havzadaki is
timlâk işlerinde yolsuzluk veya yolluluk bu
lunduğunu bendeniz katî olarak bilmiyorum. 
Varsa bu ayrı bir mevzudur, teklif ederler, tet
kik ederiz. Yapılmış işler varsa ona da ayrıca 
cevap arzetmeğe çalışırız. 

İBRAHİM ETEM BOZKURT (Zongaldak)— 
Muhterem arkadaşlar; bendeniz suiistimalden 
bahsetmedim. Yalnız maddede bu cümlenin geniş 
mikyasta tevsi edilerek tatbik edilmekte oldu
ğundan bahsettim. Yoksa Cumhuriyet rejimi
nin, Cumhuriyet Hükümetinin bütün fenalıkla
rın önünü alabilecek kabiliyet ve kudreti haiz ol
duğuna tamamiyle imanım vardır. Ben küçük 
bir suiistimale delâlet edecek en küçük bir söz 
dahi zannederim ki, ağzımdan çıkarmadım. Bina
enaleyh bu nokta hakkmda iktisat vekili muhte
remini ikaz ederim, böyle bir şey tasavvur et
medim ve hatırıma bile gelmemiştir. Yalnız 
tasarruf ve mülkiyet hakkı oldukça yüksek ve 
mukaddes bir hak olduğu için, âmme menfaa
tinin fevkalâde zaruret gösterdiği haller olma
dıkça bunun tahdidi cihetine gidilmemesi lâzmı-
geldiğini izah ettim. Bu kadarmı izah etmek için 
tekrar söz almış ve huzuru âlinize çıkmış bulu
nuyorum. Affınızı rica ederim. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK (Bile
cik) — Efendim; imtiyaz sahası haricinde made
nin işleyebilmesi için mutlaka istimlâki lâzımgele-
cek sahalar neler olabilir diye hatıra gelen bir 
iki misal daha müsaadenizle arzedeyim. Ma
denin işletilmesi için hariçte bir elektrik 
santıralı kurulmak icabeder. Maden dağ başın
dadır. Düzlük bir yerde, kömür nakli ve su
yun getirilmesi kolay olduğu için elektrik san
tıralı burada yapılabilir. Maden sahası hari
cinde olan bu yerlerin, madenin işleyebilmesi 
için istimlâki de lâzımdır. Madenin işliyebil-
mesi için hattı havainin yalnız direkleri için, 
uzun hatlarda bazan istasyonlar da yapmak 
icabeder ve bunun için de istimlâk yapmak lâ
zımdır. Bir izabehane yapmak icabeder, ma
den dağ başındadır. Oradan cevheri almrr, daha 
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düz bir yerde izabehanede izabe edilmesi daha 
rantabl olabilir. Bu suretle de istimlâk ica-
beder. Bunlar bir anda akla gelen ihtimal
lerdir. Buna benzer daha bir çok ihtimaller 
de olabilir. 

Biz burada, arkadaşımızın oldukça mukad
des diye tavsif ettikleri, mülkiyet hakkını orta
dan kaldıralım iddiasında değiliz. Mülkiyet 
hakkmın bakasmı elbette arzu ederiz. Fakat 
biz madenleri işletmek istiyorsak, madenler im
tiyaz sahaları haricinde, bazı sahaların is
timlâki hakkında îktisat vekâletine takdir 
hakkı vermek lâzımdır. Biz doğrudan doğruya 
maden sahibine gidip istimlâk edin de demi
yoruz. Vekâletiniz bunun üzerinde hassasiyet
le durup karar verecek ve madenin işletile
bilmesi için bir yerin istimlâki lazımsa ona 
karar verecektir. Binaenaleyh üzerinde bu ka
dar durmaya bilmem lüzum varmıdır. Encü
men îktisat vekâletine bu kadarcık salâhiyetin 
verilmesinde hiç bir mahzur görmemektedir. 
Takdir Heyeti Celilenindir. 

REİS — Takrir okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

9 ncu maddenin birinci fıkrasının (Maden 
imtiyaz sahası dahilinde bulunup madenin işle
tilmesi için, veya bu hudut dışında iskele ve 
istasyonlarda bulunup madenin nakline ait 
tesisat için lüzumlu olduğu İktisat vekâletince 
tasdik edilen sahipli arazi ve binalar 3710 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde madenin bu
lunduğu vilâyet tarafından imtiyaz sahibi nam 
ve hesabına istimlâk olunur.) şeklinde tadilen 
kabulünü teklif ederim. 

Zonguldak mebusu 
İbrahim Etem Bozkıırt 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
itibara alanlar... Âlmıyanlar... Nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Maddeyi encümenden gelen şekilde reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — İmtiyazlı madenlerin her 
hangi bir suretle Devlete intikal etmiş hisse
lerinin Devlet iştirakiyle işletilmesinde men
faat mevcut olmadığı İktisat vekâletince tesbit 
edilirse bu hisseler diğer hissedarlara hisse
leri nisbetinde devrolunur. 

Bu hisselerin devrine mukabil imrar olunan 
madenden devredilen hisse nisbetindeki mik
tarına ait nispî resmin yüzde ellisini geçme
mek üzere İktisat vekâleti tarafından tesbit olu
nacak bir meblağ nispî resimle birlikte Hazineye 
ödenir. 

İmtiyaz sahipleri Devletin kendilerine dev
rettiği hisseleri almak istemedikleri veya 
madeni işletmedikleri takdirde imtiyaz fesolu-
nur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; bu mad
de üzerinde çok müzakereler cereyan ettiğini 
hatırlıyorum. Encümen bu müzakerelerden ilham 
alarak, yeniden tanzim etmek üzere maddeyi 
geri almıştı. Şimdi hazırladığı şekil okunuyor. 
Bizim bir usulümüz vardı; bir maddenin muad
del şekli tab ve tevzi edilir. Kâtip Beyin oku
duğu şeyi nasıl hafızamızda tutalım ve nasıl 
rey verelim? Tensip buyurulursa bu muaddel 
şekil tab ve tevzi edilsin. Demin okunan mad
deye rey vermedim, çünkü anlamak imkânı 
yoktu. Tadil edilen şekil matbu olarak veri
lirse mütalâasına imkân hâsıl olur. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ben de usule dair söyliyeceğim. Efendim; Re
fik İnce arkadaşımız haklıdır. Demin geçen 
maddenin mefhumu, haylıca bendenizin şahsan 
tereddüdümü mucip oldu. Ne müsbet, ne 
menfi el kaldırmadım. Zira elimizde bir me
tin olmadığı için, arkadaşımın dediği gibi, 
mütalâamı şahsi olarak arzediyorum, mukaye
se edip bir fikir hâsıl edemedim. Onun için Re
fik İnce arkadaşımızın buyurduğunu kabul et
mekle beraber, maddelerin muaddel şeklininin 
tab ve tevzi edilmesi kabul edileceğine göre 
bundan evvelki maddenin dahi ayni suretle tek
rar müzakere edilmesi doğru olur zannederim. 
(Gürültüler), (Geçti sesleri). Müsaade buyu
run, Eğer usulen bunun tevzi edilmesi lâzım 
idiyse o halde müzakerenin tekerrüründe bir 
mazarrat yoktur fa.yda vardır. 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — İkinci 
müzakeresinde. 

REİS — Şimdiye kadar, hatırlıyabildiğimiz 
taamül, madde halinde encümene gitmiş ve mad
de olarak Heyeti umumiyeye gelmiş olanların 
yeniden tab ve tevzi edildiğine dair değildir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi encümene gi
der, onun heyeti umumiyesi üzerinde işlenir ge-

| Mrse, onlar tabı ve tevzi edilmektedir. Mama-
! fih Heyeti Celilenizin bu husustaki arzusuna 
| karşı koyacak değiliz. Hattâ bazan uzunca olan 
j maddelerin tadil edilenleri burada dikte edile-
| rek yazıldığı vâkıdır. Arkadaşımızın bu tekli-
! fini bir teklif olmak üzere reyinize arzedece-
j ğım: Bu suretle tabı ve tevzi edilmesini arzu 
I edenler varsa lütfen ellerini kaldırsınlar... Ka-
| bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
I ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
i —- Efendim; bu kanunun eski onuncu maddesi, 
j yâni 11 nci madde için Adliye encümeninin mü-
i talâasının alınmasına lüzum hâsıl olmuştu, bu 
I yapılsa da iş uzamasa 
i REİS — Bunlar hakkındaki reyiniz alınmış-
I tır, artık bu maddeler üzerinde yeniden müna

kaşa acılamaz. 
| ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
I —- Bundan sonraki madde vardır. Bu ma,dde mü-
| zakere edilirken Adliye encümeninin de noktai 
I nazarını öğrenelim, demiştik. O vakit encü-
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menden kimse yoktu. Şimdi Adliye encümeni
nin mütalâası alınsın, yoksa iş uzar. 11 nci 
madde bu suretle tehir edilmişti. Adliye encü
meni yapacaksa pekâlâ. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVEÎN (Zon
guldak) — Efendim; 10 ncu madde zannederim 
Dahiliye encümeninin metnidir. Bu şekilde en-
cümenimizo tevdi edilmemiş olduğu için Encü
men namına herhangi bir noktai nazar arzetme-
ğe imkân hâsıl olamamıştı. Bu itibarla Heyeti 
Celileniz tensip buyurursa bu maddeyi encüme
ne alır, tetkik eder, onun üzerinde Encümenin / 
noktai nazarını arzederiz. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMlRAĞ (Sivas) 
—• Bu husustaki noktai nazarlarını burada izah 
ederlerse, bu hususta fikir dermeyan ederlerse 
daha kestirme olur. 

ADLÎYE En. M. M. ŞlNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Bu şekilde encümende görüşmeden 
bu husus hakkında mütalâa dermeyanına imkân 
yoktur. Eğer Yüksek Heyetiniz tasvip buyu
rursa Encümene gelir, zaten diğer maddeler ge
lecektir. Encümen madde üzerinde görüşür ve 
noktai nazarını Yüksek Heyetinize arzeder. 

REİS — O halde bu maddeyi Adliye encü
meni ile beraber hallederek, o suretle hazırlar
lar. 

5. —• Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 1/743 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usul
lerine dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları ve Büt
çe, Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

REÎS — Nahiye teşkil ve idaresi hakkındaki 
lâyihanm müzakeresine devam ediyoruz. 19 ncu 
maddeye kadar müzakere edilmişti, şimdi ora
dan başlıyoruz. 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; müzakere etmekte olduğumuz nahiye 
kanununun kazai faslma gelmiş bulundu idik. 
Burada nahiye meclislerine verilecek kazai va
zifeler hukuk işleri cephesinden tesbit olunur
ken 20 nci maddede: Nahiye meclisleri, hukuk 
işlerinde: 

A) Miktar ve kıymeti 50 liraya kadar (50 
lira dahil) ödünç para, menkul alım ve satımı, 
icar, ücret ve saireden mütevellit alacak dâva
larına bakma; 

B) Miktar ve kıymeti 150 liraya kadar (150 
lira dahil) ve gayrimenkule mütaallik bulunmı-
yan ihtilâflarda müracaat halinde tarafları uz
laştırmak vazifesiyle mükelleftirler, diye yazılı
dır. 

20 nci maddenin müzakeresinde bazı arkadaş
larla birlikte bendeniz Köy kanununun hükümle
rini bunun tadil değil, hukuk cephesinden ilga 
etmekte bulunduğunu ve bunun doğru olmadı
ğını arzetmiştim. Malûmu âlileridir ki; Köy 
kanunu, 442 numaralı Köy kanununun altıncı 
faslmda, ihtiyar meclislerinin göreceği işler ve 
dâvalar diye 49 ncu maddesinden 56 nci madde-
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sine kadar, köy ihtiyar meclislerinin bakacağı 
işleri tesbit ve tasrih etmiştir. 49 ncu maddeye 
nazaran ihtiyar meclisleri aşağıdaki dâvalara 
katî surette bakar ve kararları derhal yapılır, 
istinaf ve temyizi yoktur: 

1. On liraya kadar ödünç para dâvaları; 
2. On liraya kadar alım, satım ve icar ve 

ücret ve saireden alacak dâvaları. 
(50 nci maddesinde de): 
1. 10 liradan yukarı, 50 liraya kadar ödünç 

para dâvalariyle; 
2. 10 liradan yukarı, alım, satım, icar, üc

ret ve saireden alacak dâvaları, ihtiyar meclis
leri tarafından sulh yoluyla halledilebileceğini 
natık hüküm mevcuttur. 51 nci maddede ise, 
«49 ve 50 nci maddelerde gösterilen ve 50 liraya 
kadar olan dâvalarda (50 lira dahildir) evvelâ 
ihtiyar meclisine müracaat edilmedikçe hiç bir 
mahkemeye gidelemez» denilmektedir. Bu husu
sun, bu mevzua Köy kanunu ile bakmayı ihti
yar meclislerine verdik. 

Şimdi bu yeni teşkilâtta bu salâhiyetlerin 
nahiye meclislerine devrolunmak neticesine var
mış bulunuyoruz. Halbuki bendenizce Köy ka
nunu büyük bir maksatla, yani köylümüzü ye
tiştirmek ve ufak tefek işler için uzak yerlere 
gidip hakkını aramak külfetinden kurtarmak 
için demokratik esasa göre kendi işine kendisi 
bakmak prensibi kabul edilerek bundan on se
kiz sene evvel bu kaydı kabul etmiş ve bu şek
li bir hükmü kanuni olarak halen yaşatmakta 
bulunuyoruz. Bu maddenin yani 49, 5ö, ve 51 
nci maddelerin bakî olup olmadığı ve elyevm 
ıııer'i kanunda halen kalıp kalmadığı ve tatbiki 
ÎA/,ımgelip gelmediği hakkında bir müzakere 
cereyan etti. Bu müzakereyi tamamiyle takip 
edebilmek için köy kanununun bu on lira me
selesiyle yani hukuki cepheden kaza faaliyeti
nin kimler hakkında olduğuna dair olan köy 
kanununun 65 nci maddesini de yüksek huzu
runuzda okuyacağım. 

«İşbu maddelerdeki hükümler bir köyün ve
ya bir kaç köyün ahalisi arasındaki dâvalar 
ve ihtilâflar içindir. Şehirlerin köylülerden ve 
köylülerin şehirlilerden olan dâvaları eskisi gi
bi mahkemede görülür.» Yani demek oluyor ki 
Köy kanunumuzun kabul ettiği prensip köylü
ler arasında bir köyün veya bir kaç köyün aha
lisi arasındaki dâvalara köy ihtiyar meclisleri
nin bakacağı yolundadır. Bundan gayri olan 
işlerden yani şehirlilerin köylülerden ve köylü
lerin şehirlilerden olan dâvaları eskisi gibi 
mahkemelerde görülecektir. Şu halde Hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun ve tadil edilen 
şeklinin icabına göre 300 liraya kadar olan iş
lere Sulh hâkimleri bakacaktır, hükmüyle köy 
kanununun telifi pek tabiidir. Hukuk usulü mu
hakemelerini değiştiren 2606 numaralı kanu
nun 8 nci maddesini değiştiren hükmünü tesis 
ve iflâs davalarından başka değer veya miktarı 
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300 lirayı geçmiyen alacak, menkul ve gayri
menkul dâvaları... diyor. Demek ki pekâlâ bir 
sulh mahkemesi de bir liralık dâvaya bakabilir. 
Yani sulh mahkemeleri 10 liralık dâvaya bak
maktan memnu değillerdir. Nerede memnudur? 
Koy ihtiyar meclislerinin dairei salâhiyetine 
tallûk eden hususlarda memnudur. Çünkü on
ların vazifeleridir. Zaten Hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 24 ncü maddesi, bu pren
sibi sarahaten kabul etmiş bulunmaktadır. 24 
noü madde söyle der: «Teşkilâtı esasiye kanu
nu ve Kanunu medeni ve sair adli kanunlar ve 
muahedelerle salâhiyet hakkında vazolunan 
hükümler mahfuzdur. Zaten Hukuk usulü mu
hakemeleri kanunu, Köy kanunu prensibinin 
mahfuziyetini esas itibariyle kabul etmiş bu
lunmaktadır. Zaten bu husus Hukuk usulü mu-
üakemeleri kanununun hangi maddelerini ilga 
ettiğine dair olan 581 nci maddesiyle de anla
şılır. O madde şudur: «Usulü muhakemei huku
kiye ile mevaddı cezaiyeye müteallik mevaddı 
müstesna olmak üzere Sulh hâkimleri kanunu 
ve bunların zeyil ve tadilleri mülgadır.» 
Şu halde Köy kanununun bu hükmü asla ilga 
edilmiş değildir ve olamaz. Çünkü bir kanunu 
hususideki hükmün ilga edilebilmesi için umu
mî bir kanunun hükmü, umumî ifadesi kifayet 
etmez. Onun sarahaten ilga edilmiş olması lâ
zımdır. Gerek Şarkın, gerek Garbin kabul ettiği 
hukuk esası budur. Hususi bir kanun hükmü 
diğer bir kanunun umumî ifadesiyle tadil edi
lemez. Binaenaleyh, Köy kanununun 49, 50, 51 
nci maddeleri ve daha doğrusu Köy kanununun 
6ncı faslı, köy ihtiyar meclislerinin görebileceği 
işler ve dâvalar hakkındaki 7 nci faslı ki, ihti
yar heyetlerinin bu dâvaları nasıl görebileceği 
faslıdır, bugün kanun kuvvetindedir, hükmü 
bakidir, tatbik edilmesinden başka çare yok
tur. İki hüküm aynı zamanda bir nokta için 
işler mi? Buna imkân yoktur. Çünkü kanunun 
bir maddesinde; bir kimse bir mahkemeye tabi 
olabilir, iki mahkemeye tabi tutulamaz. 

Ve yine Teşkilâtı esasiye kanununun Türkle
rin, hukuku âmmesine dair olan 5 nci faslm-
daki 83 ncü madde bu mevzuu tamamiyle ay
dınlatmaktadır. Yani bir köylü aleyhinde di
ğer bir köylü tarafından sulh mahkemesinde, 
sulh mahkemesinin bulunduğu yerde açılacak 
bir dâva üzerinde köylü Benim salahiyetli mah
kemem köy ihtiyar meclisidir, beni sulh mah
kemesine celbedemezsiniz, derse sulh hâkimi 
salâhiyet bakımından dahi, vazife bakımın
dan olduğu kadar - Çünkü burada vazife ve 
salâhiyet mefhumları birbirlerine tedahül et
mektedir - o dâvaya bakamaz reddetmek mecbu
riyetindedir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 83 ncü maddesi 
«Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden 
başka bir mahkemeye celp ve sevkolunması» 

der. Bu itibarla Köy kanununun 45 nci madde
sindeki sarahati de gözönüne getirirsek köylü
ler arasındaki ihtilâfat için bir kimsenin sulh 
mahkemesine celbi caiz olamaz, tabii on li-
ralık işlere kadar. 

Sonra 51 nci maddeyi müsaadenizle bir 
dalı?, okuyayım: «49 ve 50 nci maddelerde gös
terilen ve elli liraya kadar olan dâvalarda 
(50 lira dahildir) evvelâ ihtiyar meclisine müra
caat edilmedikçe hiç bir mahkemeye gidilemez» 
demektedir. 

Binaenaleyh görüyoruz ki, Köy kanunu hüküm
leri sarihtir. Gerek Hukuk usulü muhakemeleri 
kanunu, gerek Teşkilâtı esasiye kanunu köylüler 
arasındaki 10 liraya kadar olan dâvalar, hattâ 
bir köyden diğer köye kadar olan dâvalar ta
bii müddei aleyhin bulunduğu mahkemede 
rüyet edilmek üzere, tabii, burada mahkeme 
derken daima kasdettiğim köy ihtiyar mahkeme
sidir. Çünkü kanun gerek cezai ve gerek hu
kukî bakımdan köy ihtiyar meclislerinin ta
mamiyle kazai bir hüviyet, kazai cepheden bir 
mahkeme olduğunu kabul etmiş bulunmaktadır. 
Nitekim yeni yapılmakta olan ve Muvakkat 
encümende tetkik edilmekte bulunan Köy ens
titüleri kanununda köy ihtiyar meclislerinin 
kazai hüviyetine hürmet edilmiştir. Onun kazai 
bir fonksoyon olduğu yani" bir mahkeme bulun
duğu kabul olunmuştur. Malûmu âlileridir ki; 
Teşkilâtı esasiye kanunu mucibince mahkeme
leri kanım tâyin eder. Hangi organa Teşkilâtı 
esasiye mahkemedir derse o, mahkemedir. Mah
kemelerin ayrıca tarifi yoktur. Bu noktadan 
tarifi yoktur. Mahkeme sıfatı verilmiş 
olmakla ihtiyar meclisi bir mahkemedir. 
ve mahkemenin tek bir hukukundan müstefittir. 
Bunu arzetmiş olmakla Köy kanununun hüküm
lerinin elyevm baki olduğunu ve tatbikatın da 
böyle olması lâzımgeldiği noktai nazarımı arz 
ve teşrih etmiş bulunuyorum. İşin esasma ge
lince, geçen gün yüksek huzurunuzda bu bapta 
tafsilâtlı olarak mütalâada bulundum. Bendeniz 
yeni kurulmakta olan nahiye meclislerine kazai 
sıfatın, kazai hüviyetin, kazai salâhiyetin veril
mesini doğru görürüm. Gerçi şurasmı derhal 
tebarüz ettirmek lâzımgelir ki; tabii bir hüviyeti 
olan yani âdeta köyün bünyesinin içinde bulu
nan ihtiyar meclislerinin faaliyeti kazaiyesi 
bendenizce bu kurulacak ve ileride hüviyetini 
alacak mahkemelerden yani nahiye meclisi 
mahkemelerinden daha tabii mahkemelerdir bu 
köy ihtiyar meclisleri. Nahiye meclisleri ileri
de inkişaf edecektir, birdenbire tatbik oluna
cak değildir. Yavaş, yavaş memlekette bu kanu
nun tarif ettiği şekilde nahiye müdürleri bulun
dukça, nahiye hüviyetleri kuruldukça bunlar 
teşekkül edeceklerdir. Fakat ihtiyar meclis
leri bütün bu müddet esnasında velev bu kanun
la 10 liraya kadar kabul edilmese de ihtiyar mec
lisleri bu müddet zarfında, yani bu Nahiye ka-
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nunu tamamiyle tekemmül edinceye kadar va
zifelerinde devam etmekte bulunacaklardır. Şu 
halde öyle bir vaziyet hadis oluyor ki bir ta
raftan Köy enstitüleri vücude getirerek köyleri 
kuvvetlendirmeğe çalışırken ve bu köylerin u-
mumî faaliyetlerini arttırmağa uğraşırken ve 
onlarm inkişafını istihdaf ederken köylerin bu
günkü kademelerle ellerinde olan hak M; bu
rada on lira meselesi kabul edilmezse köylerin 
böylece tekemmül ettiği bir zamanda ve istediği
miz bir seviyeye vâsıl olduğu zamanda köyün ka-
zai sıfatmı elinden geri almış olacağız ki bu da 
pek uygun olmıyan bir şekil vücude getirmiş 
olacaktır. Bir de bir noktayı huzurnuzda teba
rüz ettirmek istiyorum. Altmcı Büyük Millet 
Meclisinin yapmış olduğu, Çiftçi mallarını ko
ruma kanununun 26 ncı maddesiyle 50 liraya 
kadar olan işlerde köy ihtiyar meclislerine za
rar ve ziyanın takdiri için salâhivet verilmiş bu
lunmaktadır. Binaenalevh bütün bu maruzatı
mın hulâsası şudur: 10 liraya kadar olan işlerde 
Köy kanununun salâhiyeti mahfuz kalsın, bun
dan ibarettir. Yalnız şurasmı da tasrih edeyim 
ki, nahiye meclislerinin 10 liraya kadar olan dâ
valara bakmaları mümkün olabilir. Tabii köy
lerde değil de nahiyenin bulunduğu mahalde bir 
kasaba varsa. Günkü Köy kanununun 65 nci 
maddesinde kövîerin köylerle ve bir köyün içeri
sinde olan ihtilâf at hedef tutulmaktadır. Bina
enaleyh bendeniz Köy kanununun arzettiğim 
esaslarına sröre, 10 liraya kadar köylülerin ara
larındaki ihtilâfa bakmak hususunda Galib Pe-
kel arkadaşımızın yürüttüğü mütalâava iştirak
le Köy kanununun bir hükmünü, 18 senelik 
mevcudiyetten sonra ortadan kaldırmıyarak 
köy dâvasını ele alarak köye doğru gittiğimiz ve 
kövleri hedef tuttuğumuz zamanda ve köylerde 
eskisine nazaran radyoların oralara gitmesi ve 
bir cok vesaitin bulunması sayesinde kanunun 
konduğu zamana göre her halde ilerlemiş bulu
nan seviyelerine nazaran bu 10 liraya kadar bak
mak salâhiyetinin mahfuz tutulmasını istirham 
ederim. 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCÎ-
OĞLU (Mardin) — Cuma günkü müzakerede bu 
Köy kanununun kazai hükümleri bugün cere
yan etmekte midir, sualine karşı arzettiğim iza-
hatta, Köy kanununun kazai hükümlerinin yürü
memekte, tatbik edilmemekte olduğunu söyle
miştim. Temyiz mahkemesinde yaptırdığım tah
kikat bunu teyit ediyor. 2500 kuruşa kadar 
olan dâvalar kabili temyiz değildir. Fakat baş-
müddeiumumî nefanlilkanun nakzını Mahkemei 
temyizden istemektedir. Bu tarikle Temyiz 
mahkemesine gelen dâvalar, on liradan aşağı 
olsa dahi, sulh mahkemesinin rüyet ettiği hü
kümler, köylülere taallûk etse bile, Mahkemei 
temyiz bunu nazarı dikkate almamaktadır. 

Buradan çıkardığımız netice şudur: Mahke
melerin vazife meselesi, âmmenin intizamı mese

lesidir. Eğer Köy kanununun kazı hükümleri 
yürürlükte olsaydı Temyiz mahkemesi bunu 
resen nazarı dikkate alacaktı. Yaptırdığımız tet-
kikatta 492 numaralı bir kanun vardır. Bu ka
nun sulh mahkemelerinin vazifelerini tâyin 
ediyor. Bu kanunun bir maddesinde şöyle di
yor ki, bu 492 numaralı kanun Köy kanunun
dan sonradır. «Sulh hâkimleri alelıtlak resul-
mal veya kıymeti yirmi bin kuruş olan deyin ve 
aynı menkul dâvalarla hakkı mesil ve hakkı 
mürur dâvalarını rüyet eder.». 

Sonra diğer bir maddesinde de «... ve kava-
nini sairenin işbu kanuna muhalif ahkâmı mül
gadır.» diyor. 

Şimdi Köy kanununun ahkâmı kazaiyesinin 
mülga olduğu kanatinde olanlar bu kanuna 
istinat etmektedirler. Diyorlar ki; bu kanunda 
dâvanın, yani dâvaya mevzu olan meblâğın 
asgari haddi gösterilmediğine göre sulh hâkim
leri, köy ihtiyar meclislerine taallûk eden dâ
vaları dahi kendi kazai vazifeleri içine almış
tır. Buyuruyorlar ki; umumî kanunlar hususi 
kanunları takyit eder mi? Etmez. Fakat umumî 
kanun hususi kanunun hükümlerini dairei 
ihtivasına alırsa o zaman hususi kanunun ha
yatiyeti kalmaz. Zaten müzakere edilmekte 
olan bu lâyiha bunun yani ahkâmı kazaiyenin 
mer'i olduğu kanaatiyle son maddelerden bir 
rinde, 49, 50 ve ilâ ahirihi maddelerin mülga 
olduğunu tasrih ediyor. Halbuki, tatbikatta 
zaten mülga imiş gibi muamele görmektedir. 
Şimdi cereyan etmekte olan tatbikat böyle ol
duğuna göre sarahaten bir ilga karşısında deği
liz. Fakat arzettiğim gibi, umumî kanun hususi 
kanunun hükümlerini tamamiyle dairei ihti
vasına aldığma göre zımnen mülga addetmek 
doğrudur. Maruzatım bundan ibarettir. Zaten 
mesele bu kanunun mevzuuna taallûk etmiyor. 
Mesele, köy ihtiyar meclislerine kazai salâhi
yet verilsin mi, verilmesin mi? meselesidir. Mec
lisi âli nasıl tensip buyurursa öyle olur. Fakat 
şahsi mütalâa olarak şunu arzetmek istiyorum 
ki, köylerin teşkilâtı kaza vazifesini ifaya mü
sait değildir. 40 bin köy olduğuna göre oralarda 
bu kaza vazifesini ifa edecek anasır mevcut de
ğildir. Benim şahsi mütalâam; nahiyelerde bu
lunmasının musip olacağıdır. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Feridun 
Fikri Bey arkadaşım beyanatlarının başında; 
Köy kanunlarının müzakere mevzuu olan madde
leri mer'i midir, değil midir? meseleyi bu cephe
den tetkik ettiler. Muhterem Adliye vekilimi
zin de buyurdukları veçhile zannederim bu 
esas mevzuumuz değildir. Belki esas mevzuu 
tenvire hadim bir meseledir. Burada ihtiyar 
meclislerine bu salâhiyet verilsin mi verilme
sin mi? Kendileri bu maddelerin mer'i olduğu 
hakkında bir çok deliller serdettiler ve bu de-
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lillerin bir kısmı, ekseriyeti hiç şüphesiz üze
rinde durulacak mevzudur. Yani şunu arzetmek 
istiyorum ki, meselenin leh ve aleyhinde mü
talâa yürütülebilir. Fakat Temyiz mahkemesi 
artık bu hususu halletmiş. 

Bu, demek değildir ki, muhakkak böyle ol
ması lâzıangelir. Temyiz mahkemesinin içtihadı 
lehinde her hukukçu mütalâa beyan etmek salâ
hiyetini haizdir. Yalnız mesele böyledir; tat
bikatta böyle cereyan etmektedir ve esasen ilga 
edilmeden önce dahi, yani Hukuk usulü 
muhakemeleri kanunu meriyete girmeden 
önce dahi köylüler ihtiyar meclislerine mü-
racat etmemekte idiler. Biz bunu su
reti katiyede alâkadar vekâletlerden rica ettik. 
Çiftçi mallarını koruma kanunu müzakere edi
lirken, acaba 40 bin köyden 40 ında bu tatbik 
ediliyor mu? diye rica etmiştik. Zabıtlara mü
racaat edilirse görülür ki; bu hususta bizi ten
vir etsinler denildi. Demek ki, zahiren köylü
nün lehinde olan bu hüküm hakikatte köylünün 
aleyhinde olan bir hükümdür. Şu itibarla aley
hinedir. Buraya müracaat etmesi lâzımgelen 
köylüler evvelâ bu heyetleri itimadı hâiz birer 
uzuv olarak telâkki etmemektedirler ve bunda da 
haklıdırlar. Evvelemirde ilmî bakımdan. Bu 
dâvalarda kanunlar teşrih ve onlara riayet olun
mayacak mı? Şüphesiz İki, olunacak. İhtiyar mec
lisleri dahi kanun hükümlerini ihmal edemez. 
Bazı okuyup yazma dahi bilmiyen bu ithiyar 
heyeti hâkimleri bu kanunları nasıl tatbik ede
bilirler? Birinci mesele budur. Demek ki bu
rada kanunların ahkâmı umumiyesinden ziyade, 
hissi selimleri ve hâdisatın icapları hâkim ola
caktır. 

Sonra, bunlar, evvelce de arzettiğim veçhile 
- ki üzerinde uzun uzadıya tevakkuf etmiştim -
meslekî bir yetişmeye tâbi tutulmuş kimseler 
değillerdir. Hukuk mezunu değillerdir. Staj 
yapmamışlardır, hâkim muavinliğinden geçme
mişlerdir, hiç bir veçhile bu gibi ehliyeti haiz 
değillerdir. Şimdi insan, yukarıda saydığım bu 
vasıflan haiz bir hâkim önüne mi gitmeyi ar
zu eder, yoksa kanunlara vukufu ve bitaraflık 
teminatını haiz olmıyan bir heyet önüne mi çık
mayı arzu eder? Şüpehsiz birinci şıkkı tercih 
eder. Yani bu kazai salâihyetlerin köy ihtiyar 
heyetlerine verilmesi, bendenizin kanaatince, 
köylülerin lehine değil, aleyhinedir. Çünkü 
arzettiğim teminatı ihtiva eden, meslekî bilgi 
ve kanunlar haricinde kalmış, hiç bir salâhiye
ti olmıyan heyetlere bu vazifeleri gördürmüş 
oluyoruz ve iki nevi kanun külliyatı tasavvur 
ediyoruz. Biri şehirlerde tatbik edilecek mükem
mel kanunlardır, teminatları vardır, hâkimler 
tarafından tatbik edilir. Bir de; hattâ okuyup 
yazma bilmiyen kimselere gitmesi vardır. Şüp
hesiz ki, birinci heyete gitmesinde tatbikat ba
kımından, ilim bakımından fayda vardır. Birin
ci mesele şudur : Bendeniz köy kanununun o 

maddesi baki midir, değil midir hususuunn 
münakaşasına girmiyorum. Kasdim, meseleyi 
izahtır. Bendenizin kanaatim, temyiz içtihadına 
uygundur. Teşkilâtı esasiye kanununun 83 ün
cü. maddesi; hiç kimse tabi olduğu mahkeme
den başka mahkemeye gitmeye icbar edilemez, 
dediğine göre de dâva salâhiyetinin nahiye 
meclislerine devredilmesinde fayda vardır. Za
rar olarak görülen nedir : İhtiyar meclisleri
nin halen ayni salâhiyeti haiz olmadıklarını ka
bul edersek ne olacaktır? Köylüler daha uzak 
verlere gideceklerdir, Dahiliye encümeninde 
bize verilen izahata göre gidilecek yer, nahiye 
teşkilâtına nazaran, âzami 15 kilometredir 

Demek ki; en uzak mesafesi 3 saat olacaktır. 
Vasati olara,k bir buçuk saat, bir saat, hattâ 
yarım saat gibi köylünün hiç bir müşkülâta mâ
ruz kalmadan müracaat edeceği mercilerdir. Bu, 
bir gerileme de olamaz. Köy ihtiyar heyetlerine, 
bazı salâhiyetler tanınmıştır, şimdi artık bu sa
lâhiyetlere ehil olmadığı anlaşılarak geri almak 
gribi bir manzara da yoktur. Bu da köyün için
den bir teşekküldür. Köyün intihap edeceği 
iki şahıs vardır. Bir de bunlarm başında lise 
mezunu bir nahiye müdürü mevcuttur. Yüksek 

Heyetinizce de malûmdur ki kaza vazifesi as
gari bir teşkilâtı istilzam eder. Zaptı olmıyan, 
neler söylenmiş, neler yazılmış gibi şeyler dos
yasında olmıyan, kâtibi bulunmryan, şahidi 
celbetmek vasıtası olmıvan bir heyet, bu vazife
yi lâyıkiyle ifa edecek durumda değildir. Halbu
ki nahiye meclislerine bir kâtip verilmiştir. 
Bunlarm dâvaları için ayrı bir defter tutacaktır 
ve daha mütekâmil bir esas tatbik edilecektir. 
Filvaki arkadaşımızın buyurdukları gibi, jüri 
meselesi, üzerinde durulacak bir meseledir. İn
giltere'den bahis buyurdular. İngiltere adli 
mevzuatı hiç bir Avrupa Devletinde tatbik edi
lememiştir. Bir kere mektup kanunu yoktur. 
Hâkimlerin hudutsuz salâhiyetleri vardır, hiç 
bir mercie tabi değildirler. Bazı cezai hususatta 
ancak emsal ile, o da bağlı olmıyarak, hareket 
ederler. Böyle bir teşkilâtı, bizim teşkilâtımıza 
veya Avrupa'daki diğer devletlerin teşkilâtı ile 
mukayese etmeğe imkân yoktur. Orada hâkim
ler için inzibati bir ceza da yoktur. Parlâmento 
birleşir, yani Lortlar ile Avam kamarası birle
şir, (impiçmen) usulü ile ancak hâkime bir su
al tevcih olunur. Bütün bunlar İngiltere adliye
sinin tabi olduğu esaslardır. Bu esaslar, bizim 
için bir numune teşkil edemiyeceğine birer de
lildir. Binaenaleyh, Hükümet, köylerde bir ısla
hat olarak bu lâyihayı getiriyor. Yani köyler
den salâhiyeti nezedip uzak yerlere verir gibi 
bir manzara yoktur. Bu kanun tamamlayıcı bir 
kanundur. Sonra köylülerin kendilerinin itimat 
ettiği kimseler vardır. Bir de onlarm başmda 
nahiye müdürü vardır. Bu itibarla maddenin 
aynen kabulünü Yüksek Heyetinizden rica ede
rim. 
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ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAG ( Si

vas ) — Buyurdunuz ki Çiftçi mallarını koruma 
kanununda bu cihet üzerinde konuşuldu ve bu 
salâhiyetin kaldırılıp kaldırılmaması hakkmda 
tereddütler hâsıl oldu. Nihayet Çiftçi malları
nı koruma kanunu bir kaç aylık bir meseledir, 
neden o zaman bu hakkı onlardan refetmedi de 
bu kazai vazifeyi onlara verdi? 

Sonra dediniz ki; köylüler cahil insanlardır. 
ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon

guldak) — Hayır, böyle bir şey söylemedim. O-
kuyup yazma dahi bilmesi şart değildir dedim. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — Bugün aşağı yukarı memlekette okur 
yazar adedi bundan on altı sene evveline nazarn 
çok artmıştır. Herhalde muhtar yapılacak ada
mın okuyup yazma bilmiş olmasma dikkat edile
cektir, kaldı ki okuyup yazması dahi olmıyan 
aklı başında bir çok insanlar vardır, o köyde 
tarafeyn için. beş, on lira için verecekleri hüküm 
her halde nahiye müdürünün uzaktan vereceği 
hükümden pek de hatalı olamaz. Bu itibarla 
Feridun Fikri arkadaşımızın noktai nazarı ye
rindedir. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Abdurrahman Naci Bey iki hu
sus soruyorlar: Diyorlar ki; madem ki faydalı 
bir hüküm değildi neden Çiftçi mallarını koru
ma kanununda bu salâhiyet verildi, ve şimdi 
ihtiyar heyetlerine böyle bir salâhiyet verilme
si istilzam edilmiyor? O zaman Adliye encümeni 
neden bu salâhiyeti tanımamıştı? Ne Adliye 
encümeni ne Yüksek heyetiniz, bu heyetin, ih
tiyar meclisi heyetinin vereceği kararlar ka
zai murakabeye tabi değildir, yani beş kuruş 
dahi olsa katî olarak hükmetmek salâhiyetini 
haizdir. Encümen böyle bir salâhiyet tanıma
mıştır: Bu suretle bu cevabım zannederim ken
dilerini tatmin etmiş olur. 

îkinci safha: İhtiyar meclislerine Çiftçi mal
larını koruma kanununda verilen salâhiyetler 
gayet mahduttur. Zarar ve ziyana mütealliktir. 
Kanunun dar bir çerçeve içine aldığı hususlara 
münhasırdır. Zarar ve ziyan hususunda bir za
bıt, bir tesbit usulü tâyin etmiştir. Bu itibarla 
bu kanunla Çiftçi mallarını koruma kanunu hiç 
bir tezat teşkil etmez. Arzedeyim ki bendeniz 
cahil filân gibi kelime kullanmadım. Yalnız 
dedim ki bu heyete dahil olanların okuyup yaz
ma bilmeleri şart değildir. Yüksek heyetinizin 
bilmesi lâzımdır ki, okuyup yazma bilmesi hak
kında bir kaydın konması lazımsa onu ayrıca 
bir ehliyet şartı olarak maddeye dercetmek lâ
zım gelir. Sonra okuyup yazmak bilmiyor, 
kanunları bilmiyor. Böyle ehemmiyetli ka
za salâhiyeti hususunda Abdurrahman Naci 
arkadaşımla benim aramda pek büyük fark
lar vardır. Çünkü bir adamın malı mül
kü, haysiyeti bir heyete tevdi edilecek
tir. O heyet, mevcut kanunlara aşina bulunur

sa, çünkü bizim sistemimiz kanun sistemidir. 
Yani aklı başmda olanların kendi akıllarına gö
re bulacakları hal çaresi değildir. Çünkü bel
ki çok aklı başında olan bir adamın zihniyeti 
kanunların esasiyle tabantabaria zıt olabilir. 
Peki bu kanunun sarih hükümlerini bu aklı ba
şında olan adam niye ihlâl etsin? Bu itibarla 
bir kazai vazife kurulurken sadece aklı ve 
müdrik bir adam olması kâfi değildir. Sonra 
bu esası biz şehirlerimiz için kabul etmiyo
ruz. Şehirlerimiz için biz bunu yapmıyoruz, 
onlar için bazı usul ve şerait tesis edilmiştir. 
Tahsil ve staj devreleri koyuyoruz. Ve bun
ların ifası için bir de tahsilinden sonra 8 - 10 
senelik yetişme devresine taallûk eder. Bu 
noktadan da Abdurrahman Naci arkadaşımızın 
delâilini şahsan varit görmüyorum. Bir de 
şunu arzetmek istiyorum ki, bu nahiye mec
lislerine verilen salâhiyet istisnai bir salâ
hiyettir. Yani bizim Devlet teşkilâtımızda Teş
kilâtı esasiye kanunumuzun gayet sarih bah
settiği bir madde vardır. 8 nci madde o der
ki, «Hakkı kaza, millet namına, usulü ve ka
nunu dairesinde müstakil mehakim tarafından 
istimal olunur» diyor. Yani bu hakkı kaza 
mahkemeler tarafından kullanılırken bun
lar tarafından kullanılması Teşkilâtı esasi-
yeye mugayir olmaz mı? Mahkeme sıfat ve sa
lâhiyetini haiz olmıyan bir heyete kaza hakkı 
verilmesi bu maddeyi ihlâl etmez diye bazı mü
talâalar da serdedildi. Demekki aslolan umumî 
kazadır. Ve aşağı yukarı bütün Avrupa devlet
lerinde vaziyet böyledir. Şimdi istisnai olarak 
bir kaza mercii vazediyoruz, köy ihtiyar heyet
leri. Onun yanında ikinci bir istisnai kaza mer
cileri vazediyoruz, nahiye meclisleri. Bu iki 
istisnai kaza mercileri ihdası doğru olamaz. 
Eğer her köyde bulunması münprip görülü
yorsa bu salâhiyetin nahiye meclislerine veril
mesi. Alâkalılar köy ihtiyar heyetlerine veya 
şehirdeki mahkemeye gider. Bir kademe daha 
ihdas etmek köylünün lehine bir hüküm ola
rak tecelli etmez. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Hükümetin tek
lif ve Bütçe encümeninin de kabul ettiği 20 nci 
maddede kaza salâhiyeti nahiye meclisinin 
heyeti umumiyesine verilmiyir; sadece bu mec
lisin içinden seçilecek üç kişilik bir heyete 
veriliyor. Adliye encümeninin kabul ettiği mad
dede ise bu salâhiyet, nahiye meclislerine ve
rilmek isteniyor. Adliye encümeni Mazbata mu
harririnin mütalâalarına bakalınca Adliye en
cümeninin böyle yapmaması beklenirdi. Bu
nun sebebi nedir? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Metni mütalâa edecek olursanız Ad
liye encümeni bu salâhiyeti takyit ediyor. 21 
nci maddeyi lütfen okuyunuz. Bu kanunda ya
zılı vazifeleri görmek üzere nahiyelerde iki 
asli âza ile bir yedek âza seçilir. Görülüyor 
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M, AdHye encümeni ile Bütçe encümeni ara
sında tam bir mutabakat vardır. Yalnız nahiye 
meclislerine izafeten vazife ifa ettiği için na
hiye meclisi ismi ipka edilmiştir. Tezat yok
tur. Esasen hüküm budur ve gayet sarihtir. 
21 nci maddeye göre hükmü nahiye meclisi ver
mez. Aralarından iki kişi seçer bir de reis var
dır. O da nahiye müdürüdür, yalnız ona izafe
ten is göreceği için bu tâbir kullanılmıştır. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bu, tereddüde 
sebep olur. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — iki celsedir üze
rinde epey mütalâalar yürütülen bu mesele şu
dur: Bir köy kanunu vardır. Bunun faydalı 
olduğunu pek hararetli olarak söyliyen Feri
dun Fikri arkadaşımız bilsinler ki hakikaten 
açık, vazıh bir lisan kullanılarak o zaman tan
zim edilen bu kanunun pek çok maddelerinin 
olduğu gibi bu köylüler arasındaki ihtilâfın 
kolay bir surette halline salâhiyet veren hük
münün de 18 senedir tatbik edilmediği görül
müştür. Bunu Hükümet namına encümenlere 
gelen arkadaşlarımız söyledikleri gibi, köy va
ziyetlerine yakından vukufu olan mebus arka
daşlarımız da söylemektedirler. Bazı kanunla
rın böyle ölü hüküm halini alan maddeleri var
dır. Buna eski tâbirle ahkâmı meyyite derler. 
Bu da hemen hemen ahkâmı meyyite halinde, 
Köy kanununun parlak görülen, fakat hiç tat
bik edilmiven bir hükmüdür. Şimdi Adliye ve
kili arkadaşımızın iki celsedir beyan buyurduk
larından anlıyoruz ki; köy kanununda böyle 
köy ihtiyar heyetlerine salâhiyet verilmiş olma
sına rağmen, Temyiz mahkemesinin içtihadiyle 
de takarrür etmiş, ortada devam etmekte olan 
bir hal vardır. Yani sulh mahkemeleri köylüye 
ait 10 liraya kadar işleri de vazifeleri dahilinde 
görüyor ve bu dâvalara bakıyor. Feridun Fikri 
arkadaşımız, ademi salâhiyetten dolayı sulh 
mahkemesi, bu şekilde vâki olan müracaatı red
detmesi lâzımgelirdi, kanunsuz muamele edil
miştir diye çarşamba günkü celsede ısrarla söy
lediler. Ona cevaben Adliye vekili arkadaşımız; 
muahhar bir kanundan, Hukuk usulü muhake
meleri kanunundan bahis buyurdular. Bu ka
nunda, sulh mahkemeleri evsafmı tâyin eden 
bu kanunda, köye ait olan dâvalar arasında 
10 liraya kadar olan işlere bakmasında kanun
suz bir muamele yoktur dediler. Amma bundan 
da bir mesele çıkıyor ki; muahhar kanunlar, 
Köy kanununda yazılı olan ihtiyar heyetlerine 
mevdu bir salâhiyeti kazaiyevi ortadan kaldır
mış demektir. Bunun tam kalktığına biz kanaat 
etmedik ki, şimdi huzuru âlinize sevkedilen Na
hiye kanununda, Köy kanunun bu maddesini sa
rih olarak gösterip bugün ilga ediyoruz. Mese
lenin pek çok ihtilâfata sebebiyet vereceği mey
dandadır. Onun için şimdi eskiyi, yeniyi bir
birine karıştırarak, o yapılan muameleler kanuna 
uygundur, aykırıdır demekten vaz geçerek, bu

günün ihtiyacı ne ise bu ihtiyacı karşılayacak 
en faydalı hükmün ne olacağı düşünülüyorsa 
onun vazma bakalım. Nahiyeler hakkında teklif 
edilen kanun, kanuniyet iktisap eder etmez 
derhal mevkii fiile girince memleketin her kö
şesinde tatbik edilecek değildir. Yavaş yavaş tat
bik edilecektir. 15 kilometre saha dahilindeki, 15 
kilometre bir muhit içerisindeki nahiye dahilin
deki köyler, bu kadar bûdü mesafede olursa, 
zannederim hiç bir köylü, nahiye meclisine 
bugün verilen şu, aralarındaki şahsî ihtilâfın 
halli yolundaki ahkâma hiç bir vakit itiraz et
mezler. Âzami on beş kilometre mesafe olan bir 
yere köylü pekâlâ gider. Orada ihtilâfının hal
lini de meclisten isteyebilir ve böyle bir hüküm 
koymak, halkm menfaatine doğru giden en 
güzel bir yoldur. Amma arzettiğim gibi, bu lâyi
ha kanuniyet kesbeder etmez memleketin her 
köşesinde bu nahiyeler teşekkül edecek değil
dir. Bu kanunun memleketin her yerinde tat-
bikına muvaffakiyet husulü herhalde on sene
den daha aşağı olamaz. O vakte kadar bu ihti
lâfın halli hususunda köylüye kolaylık olabile
cek bir şekil ne olsun? Teslim buyurursunuz ki 
bugünkü köy ihtiyar heyetlerince bazı aranması 
lâzım gelen vasıflar ve şartlar mevcut olmasa 
dahi, 10 liraya kadar olan cüzi bir ihtilâfın halli 
için ancak kasa merkezlerinde bulunan Sulh 
mahkemelerine kadar halkın gönderilmesi güç
lüktür. Sonra görüyoruz ki köyler üzerinde bi
zim pek çok gayret gösterdiğimiz, ehemmiyet 
verdiğimiz diğer kanunlar da çıkarıyoruz. Bu 
gün 7 encümenden ayrılmış bir muvakkat en
cümende müzakeresi ikmal edilmiş ve bir İM 
güne kadar huzuru âlinize gelecek olan köy 
okulları, köy enstitülerinin teşkili hakkındaki 
kanunda vazifeler sayılırken, köy okul ve ens
titülerine yalnız öğretim bakımından değil, 
köy halkının kalkınması bakımından kendileri
ne bir cok vazifeler verilmiştir. Şu halde biz 
böyle köye doğru ehemmiyetle ve hızla gidecek 
ileri hamleler için gayretler gösterdiğimiz bir 
zamanda, köylülerin bu gibi ihtilâflarını kolay
lıkla ve çabucak halletmek imkânını aramamız 
lâzımdır. Bu itibarla bendenizin hatırıma gelen 
eski köy kanununda mevcut olan 10 liraya ka
dar olan ihtilâfın halli hakkındaki salâhiyetini... 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — ip
kası. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — tpkasıdır. 
Amma bu kanuna göre nahiye teşkilâtı yapıl-
mıyan kazalarda ibkası doğrudur. Maddesi 
gelince Köy kanunundaki 49 ncu maddesinin ib-
ka edilmesi teklif edildi. Bu maddenin kaldı
rıldığını Adliye vekili Beyefendinin izahatından 
anlıyoruz. Muahhar kanunlarla o salâhiyeti ka-
nuniyenin kalktığı kanaat ve içtihadı yol al
mıştır. Buna meydan vermemek için bu ka
nuna muvakkat bir madde koyarak, bu kanun 
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inucibince nahiye teşkilâtı yapılıncaya kadar 
köyler için kabul edilecek bir kazai salâhiyetin 
kanunda yer alması faydalı olacaktır mülâhaza-
sındayım. Çünkü köylerimizde hiç olmazsa 
eğitmenler varsa... Öğretmen mesailinin halline 
çalışılmaktadır. Bizim bu tetkik ettiğimiz ka
nun vesilesiyle Maarif vekili Beyin bize verdiği 
izahata göre; hemen hemen âzami on seneye 
kadar butun köylerin mektebe sahip olacak
ları kanaati tammesini hasıl ettik. Bu vazi
yetlerde köy halkı arasmda 10 liralık bir 
ihtilâfın hallinin kendi aralarında olmasında 
fayda vardır. Şinasi Bey arakadaşımızm bu
yurduğu bu mesele doğrudur. Kemmiyet mev-
zuubahis olmazsa, ihtilâfın müvellidi olan me
selelerin halli bir çok kanunlarm bilinmesine ih
tiyaç hâsıl ettirir. Bundan tevakki için, bunu 
sırf borç, ödünç alıp vermek gibi şeylere veya
hut on liraya kadar ehemmiyetsiz bir menkul 
şeyin kiymetini tazmine hasretmeli, yoksa bir 
takım mudil mesail hakkında karar verdir
meğe mecbur etmek, hem yanlış bir hareket olur, 
hem de ihtiyar heyetini lüzumsuz yere yorar. 
Binaenaleyh arzettigim gibi, böyle mudil ihti
lâfları vermemelidir. Aynı zamanda ihtilâfların 
nevilerini de tasrih suretiyle bu layihaya mu
vakkat bir madde konarak; bu kanuna göre 
nahiyeler teşekkül edinceye kadar, köyler 
için bu salâhiyeti kabul etmek doğrudur. Çün
kü Köy kanununun bir maddesinin yaşayıp 
yaşamadığı meselesi muhtelif telâkkilere göre 
karışmış bir halde olduğu için bugün bu mese
leyi kökünden kesmek de herhalde mümkün 
değildir. 

GALİB PEKEL- (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, Köy kanununun köy ihtiyar meclislerine 
vermıg okluğu salâhiyetler baki midir, değil 
midir diye geçen sefer üzerinde durmamıştım ve 
bu ihtilaf üzerinde söz söylemek niyetinde de
ğildim. Fakat Adliye vekili Beyefendinin gerek 
evvelki ve gerek bugünkü izahı, bu meseleyi or
taya attığı için onlar hakkında da noktai naza
rımı bir kaç kelime ile arzedeceğim. 

Köy kanunu 18 sene evvel çıkıyor, 442 numa
rayı taşıyor. Ondan 50 numara sonra gelen ka
nunda, Sulh hâkimleri kanununda sarahaten de
ğil, fakat zımnen onu nakzedecek şekilde hü
kümler olduğu söyleniyor. Hakikaten Sulh hâ
kimleri kanunu çıktığı gündenberi değil, fakat 
bundan 3 - 5 sene sonra iki vekâlet arasında, 
Köy kanunu hükümleri baki midir, değil midir 
diye ihtilâf çıkmış ve köy dâvalarının munta
zam defterler içinde Köy kanununa göre yürü
tülmesine bu ihtilâf engel olmuştur. Burada ca
libi dikkat bir nokta var. Falan falan kanun
larda, falan işler hakkmda sarih hükümler mev
cuttur. O sarih hükümlerin kaldırılması matlup 
ise tabii o kanunu yapanlar bunları sarih bir 
madde ile kaldırırlar ve kaldırmak da doğru 
olur. Fakat bazı adliyeye taallûk eden kanun

larda idarî hükümlere rastlıyoruz. Ondan sonra 
bir de Mahkemei temyiz içtihadı karşısında ka
lıyoruz. Bir de bakıyoruz, Mahkemei temyizin 
kararları filân kanunun filân maddelerini ilga 
ediyor. Bilmiyorum, benim bildiğim kanunlarm, 
maddelerin, hükümlerini ilga eden veya deva
mını emreden müessese yalnız burasıdır. Fakat 
Temyiz mahkemesini, bu hususta adeta Meclisin 
salâhiyetlerine iştirak etmiş bir vaziyette gör
mekteyiz. Bu, memleketin idaresi bakımından 
iyi bir çığır olmasa gerektir. Şayet bir ihtilâf 
çıkıyorsa, filân kanunun filân maddesi baki mi
dir, değil midir diye, neden Meclisten sarih hü
küm almıyorlar. Ben bunu isabetli bir çığır 
görmemekteyim. Bu ihtilâf yüzündendir ki köy
lerde bu kanunun emrettiği hususlar defterlere 
geçerek muntazam bir şekilde yürümemiş bulun
maktadır. Fakat arkadaşlar, köy ihtiyar heyet
lerine verilmiş bulunan bu salâhiyetler bugüne 
kadar tatbik edilmiş ve edilmektedir. Köylerin 
içinde yaşamış arkadaşlar varsa, oraya gitmiş, 
onlarla samimiyet peyda etmiş arkadaşlar varsa 
bunlar bilirler ki köylüler, arzettigim ihtilâf
ları kendi aralarında halletmektedirler. 100-200 
kuruş için mahkemeye kadar, yeniden yapmakta 
olduğumuz nahiye merkezine kadar gidip bu işi 
nasıl halledebilir? Altmış kuruş alacağı vardır, 
bir gün gidecek, şikâyet edecek, bir gün gidecek 
kaydettirecek, derken iki, üç gününü kaybede
cek, ayrıca bir kaç gün sonra şahit getirecek. 
Yani bir kaç gününü bunun için kaybedecek. 

Arkadaşlar, böyle hareketle köylüleri ne ka
dar büyük bir ıstıraba sokacağımızı tasavvur ede
mezsiniz. ^ 

SIft&I ÎÇÜZ ( Yozgad ) — Hele kışm daha 
zoraur. ^ 

(xALİB PEKEL (Devamla) — Evet, kışın, 
kış zamaniarmaa dana zordur. Arkadaşlar, koy
lu ooyıe kuçuk ıgıerı KÜUÜİ aralarmaa haiıü 
lasleaerse nıemieKet bir şey mi Kaybeder? Bu 
teküî ı kaöui ederseK on cıorı milyon nuıus hu
zuru öaKuıı mu d.uyar Y Arkadaşlar, bu şekli 
kaoul ne Koyluyu beynude ısınaba sevketmıye-
ıım. ÇUUKU, Koylu, Koy kanunu çıkmadığı zaman 
daüı, koy kurulduğu gündenberi mtilafları 
kendi aralarında halletmektedir. Anadolu'da, 
Kümeli de kurulmuş oıan butun köyler, bütün 
ılıtılan ötedenberi kendi aralarında hailede gel
mişlerdir. Hattâ, eski devirde ceza işlerini bi
le kendi aralarında halletmekte idi. Bunlar bit
tabi bildiğimiz şekilde defter tutarak, zabıt ya
zarak, şaüitler şu şekilde dinlenecek, yani bu 
koyduğumuz usullere göre bu şekilde yapmak 
değildi. Evet, kendileri de pek basit usullerle 
herhangi bir ihtilâfın bu şekilde halledilmesi, 
herhangi bir mesele hakkmda şöyle olur, böyle 
olur demek için, mutlaka bir karar verilmiş ol
mak, yazmağa, zabıt tutmağa bağlı değildir. 
Böyle verilmiş kararlar deftere geçmemiş bulu-
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nufsa bunlarm yokluğuna mı delâlet eder? Gi
dersiniz köylere, defterleri muntazam olanlara 
da gidersiniz, zabıtları olanlara da gidersiniz, 
bu salâhiyetlerle yapılmış zabıtlara, mahkeme 
karârlarına rastlamazsınız. Yazmamaktadırlar. 
Bu demek değildir ki onlar ihtilâflarını kendile
ri karar vererek halletmekte değildir. Bunları, 
aralarında kendileri karar vererek halletmekte
dirler. Fakat böyle bir şey yaptıklarını size söy
lemezler dahi. Ne zaman girersiniz içine, onlar
la samimi olursunuz, o zaman size başlarla an
latmağa. Onun için tekrar hepinizden köylü 
nam ve hesabına rica edeceğim, köylünün bu sa
lâhiyetlerine ilişmiyelim. Varsınlar bu yaraları
nı kendileri sarsınlar. Köy ihtiyar meclislerinin 
vermiş olduğu kararları kabul etmeyipte, itiraz 

etmek istiyenler varsa gitsinler nahiye meclis
lerine itirazlarını yapsınlar. Bırakın, bidayette 
kendileri halletsinler. Bundan memlekete bir 
zarar gelmez. Arkadaşlar, evet bunlar kanun
ları bilmezler. Fakat bunların da kendilerine 
göre bir zevki selimleri vardır. Nasıl, bütün 
işlerini o zevki selimlerine göre hallediyorlarsa 
bunu da ona göre halletsinler. Buna kanmryan-
lar nahiye meclislerine itiraz ederler, orada 
halledilir. Onun için takririmin kabulünü tek
rar rica ediyorum. 

REİS — Ekseriyet kalmamıştır. Müzakereye 
devam edilemiyecektir. Pazartesi günü saat 15 
de toplanılmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati 16,55 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 131 
Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç'ın, Belediye 
Yapı ve yollar kanununun 10 ncu maddesine ek kanun 

teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/60) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yapı yollar kanununun (İnşaat ve tamirler) başlığı altındaki ikinci faslm 10 ve 11 nci madde
lerinde yapılar için belediyelerce verilecek inşa ruhsat yerleri plânları merbut olmak şartiyle yapı 
sahibinin tahrirî müracaatı üzerine verilmesini âmir olduğu ve tamirat iğlerini de aynı fasılda 
tahriren beyan etmiş yalnız tamiratı âdiyede plân vermek mecburiyetini koymamakla beraber âdi 
tamirata inşaya mahsus hükümlerle beraber zikir ve beyan eylemesine göre yapılardaki her nevi 
tamiratın da yapı sahibinin tahrirî müracaatına bağlı olması kanundan anlaşılmakta ise de An
kara Belediyesi fen dairesinin inşaat işleriyle meşgul olan kısmının indî içtihadı bu merkezde ol
madığından yapı sahibinin ne tahrirî müracaatlarına ve ne de herhangi bir suretle muvafakatlarî 
olmaksızın doğrudan doğruya kiracılara tamir ruhsatiyeleri verilmektedir. Bundan doğan mah
zurları bir iki misal ile arzedeyim. 

Meselâ vitrin tamiri namı altında mal sahibinin müracaat ve malûmatı olmaksızın kiracıya 
verilen ruhsatnameleri mesnet tutarak kiracı keyfe mayeşa tasarruf etmiş gibi bina dahilinde 
her türlü tadilât yani ufki ve şakuli ahşap bölmeler ve merdivenler ilâve etmekte vitrin tamiri ba
hanesiyle mal sahibine ait olan doğrama camekânları vitrinleri ve kristal camian tahrip ve 
kendisinin geçici arzularına göre yeni vitrinler ilâvesi ve ekseriya bu yeni malzeme sokak cihe
tine çıkartırılarak çelik sturları tahrip ve işlemez bir hale getirdikleri gibi bazan da bu 
âdi tamirat ruhsatnameleriyle binanın bütün kolonlarını yontmak ve içindeki demirleri kesmek 
suretiyle binanın sıklet ve mukavemeti esaslarına tecavüz ettikleri Ankara Ticaret mahkemesinde 
mevcut tesbiti delâil dosyalariyle sabittir. 

Belediyenin kiracılara verdiği âdi tamirat ruhsatiyelerinde her ne kadar yukarıda yazılı esasa 
taallûk eden tahribat mevcut değilse de tamirat işlerinde ruhsatname hududu tecavüz edilip 
edilmediği belediyece kontrol edilemediğinden kiracılar serbestii tam dahilinde hareket etmekte 
ve şayet mal sahibi tahribattan haberdar olup da şikâyet ettiği takdirde belediye inşaat kısmı 
evvelce kiracıya vermiş olduğu ruhsatnameyi mülâhaza ederek işleri örtbas yapmağa gayret ey
ledikleri fiilen meşhudum olmuştur. Bu haller yapı sahiplerini mutazarrır ettikten başka yapı
larda en az yükseklik ölçüleri hakkındaki kanunun 33 neü ve renkler hakkındaki 23 ncü madde
lerini hükümsüz bırakmaktadır. Devam etmekte olan bu mahzurları kaldırmak maksadiyle aşağı
daki fıkraların yapı ve yollar kanununa eklenmesini teklif ederim. 

21 haziran 1933 tarih ve 2290 numaralı Yapı ve Yollar kanununun onuncu maddesine ek kanun 
lâyihası 

Madde 1. — 2290 numaralı Yapı, Yollar kanununun onuncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir s 

(Yapılarda icra olunacak her nevi tamir, tadil,tezyin işleri için belediyelerce verilecek ruhsatna
meler yalnız yapı sahiplerinin yazı ile yapacağı müracaat üzerine verilir. Kira mukavelesinde tamir 
ve tadil yazılı olsa dahi doğrudan doğruya kiracıya ruhsatname verilemez^. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 



Madde 3. — Bu kanunun icrasına Dahiliye vekili memurdur. 
Gümüşane Mebusu 

H. F. Ataç 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 4. V. 1942 
Esas No. 2/62 
Karar No. 22 

Yüksek Eeisliğe 

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç'in ya
pılarda icra olunacak her nevi tamir, tadil ve 
tezyin işleri için belediyelerce, yapı sahibinin 
yazı ile yapacağı müracaat üzerine ruhsatname 
verilmesini gösteren bir fıkranın, Yapı ve yol
lar kanununun 10 ncu maddesine eklenmesine 
dair olup encümenimize havale buyurulan 14. IV. 
1942 tarihli teklifi Dahiliye vekili Fayık Öztrak 
ve teklif sahibi hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu. 

Hasan Fehmi Ataç Yapı ve yollar kanunu
nun 10 ve 11 nci maddelerine göre yapılar için 
belediyelerce inşaat ruhsatiyelerinin verilmesi 
yapı sahibinin tahrirî müracaatına muallâk bu
lunduğu ve tamirat işlerinin de inşaya ait hü
kümlerle birlikte zikredilmesine göre yapılarda
ki her nevi tamiratın da yapı sahibinin tahrirî 
müracaatına bağlı olması lâzımgeleceği anlaşıl
makta ise de Ankara belediyesi fen dairesinin 
inşaat işleriyle meşgul olan kısmının içtihadı bu 
merkezde olmayıp âdi tamirat için yapı sahiple
rinin tahrirî müracaatlarına veya herhangi bir 
suretle muvafakatları alınmasına lüzum görmek-
sizin doğrudan doğruya kiracıların müracaatı 
üzerine tamir ruhsatiyeleri vermekte olduğunu 
ve bundan doğan mahzurları etrafiyle izah etmiş 
re bu sebeple Yapı ve yollar kanununun 10 ncu 
maddesine yapılarda icra olunacak her nevi ta
mir, tadil ve tezyin işleri için belediyelerce ve
rilecek ruhsatnamelerin yalnız yapı sahibinin 
yazı ile yapacağı müracaat üzerine verileceği ve 
kira mukavelelerinde tamir ve tadil yazılı olsa 
dahi doğrudan doğruya kiracıya ruhsatname ve-
rilemiyeceği hususlarının bir fıkra olarak ilâve
sine lüzum görmüş olduğunu ifade eylemiştir. 

Dahiliye vekili de, Ankara belediyesinin Ha

san Fehmi Ataç tarafından anlatıldığı şekilde 
âdi tamirat için yapı sahibinin bir müracaatı 
olmaksızın doğrudan doğruya kiracının müra
caatı üzerine ruhsatname vermekte olmasını ka
nuna uygun bulmıyarak hâdiseye ıttılamı müte
akip derhal icabedenlere tebligatta bulunduğunu 
ve belediyenin bu yolda yürüttüğü muameleyi 
Belediye kanununun 15 nci maddesinin 12 nci 
fıkrasına istinat ettirdiğinin anlaşıldığını söyle
miştir. 

Yapı ve Yollar kanununun 10 ncu maddesin
de «Resmî ve gayri resmî bütün inşaat için Be
lediyelere tahriren müracaat edilir. Plânı olup-
ta tatbik edilmekte bulunan beldelerle bele
diye fen memuru bulunan beldelerde bu 
ıuüracaatnameye üçer aded 1/500 mikyasında ar
sanın vaziyet plânı ile 1/100 mikyasında inşaat 
plânı leffetmek lâzımdır. Belediyeler yapılacak 
binanın hususiyetine göre daha büyük mikyas
ta haritaya ve plâna ait hesapları tetkika ve 
daha fazla izahata lüzum görürlerse tahriren 
talep etmeğe salâhiyettar ve yapı sahipleri bun
ları tahriren vermeğe mecburdur. Yapılması 
menedilen veya şarta talik olunan bina sahip
lerine esbabı mucibe ile nihayet 15 gün içinde 
tahriren cevap verilir. Bu müddet içinde cevap 
almıyan müracaat sahibi yapıya başlamağa ve 
plânlarına göre yapıyı tamamlamağa salâhi-
yettardır. Hususi fen ve ihtisas icaplarının tat-
bikma lüzum gösteren yapılar için o fen ve ih
tisas kaideleri cari olur.» On birinci maddesin
de de; «Müstakbel şehir haritası hududu dahi
linde her nevi yapı yapabilmek için evvelemirde 
vaziyet plânı tetkik olunarak şehir plânına uy
gun olduğu anlaşılmadıkça müsaade edilmez. 
Belediyeler, yapılar ve tamirler ve ilâveler için 
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istenilen ruhsatnameyi, bunların lâzım şart lan 
haiz olup olmadıklarını kontrol ile fennî tedbir
leri ittihaz ettirdikten sonra verirler. Belediye
ler müracaat sahiplerinin fennî müşküllerine 
çalışma saati içinde şifahen cevap vermekle mü
kelleftir. Her türlü yapmm istimalinden evvel 
belediyelere müracaat olunup belediyelerce 
kabul olunan inşaat plânlarına ve o plândaki 
fennî ve Umumî Hıfzıssıhha kanunu hükümle
rine uygun olarak ikmal edildiğini mübeyyin 
rapor alınmadıkça istimali memnudur. Bu tet-
kikat için inşaat sahiplerinden ayrıca ücret 
alınmaz.» denilmektedir. 

Yukarıda ayniyle yazılan 10 ncu maddede 
inşaat ruhsatnamelerinin verilebilmesi için yapı 
sahiplerinin yazı ile müracaatlarını şart ola
rak koşmaktadır. Tamir ve ilâvelerden bahse
den 11 nci maddede gerçi ruhsatnamelerin kim
ler tarafından istenileceği açıkça yazılmamış 
ise de bu madde metninde ikinci fıkra başında 
tamirlerle ilâvelerin, yapılardan sonra ve bir 
arada olarak bahsedilmiş olması ve on birinci 
madde onuncu madde hükümlerini tamamla
yan hükümleri ihtiva etmekte bulunması, tamir 
ve ilâveler içinde inşaatta olduğu gibi yapı sa
hiplerinin yazı ile müracaatlarının meşrut tu
tulması lâzım geleceğini göstermektedir. 

Yapı ve Yollar kanununun 17 nci maddesi 
de ruhsatname alınmasını icabettiren tamiratı 
şu beş bent içinde toplamaktadır: 

A) Bir binanın büyüme ve küçülmesini is
tilzam eden veya binanın cephelerini değiştire
cek mahiyette olan tadil ve tamirler ile temel
lerin ve binanın tahkimine ait tadi,lât; 

B) Sokak üzerine iskele kurmağı icabetti
ren her nevi tadil ve tamirler, (İskele kurula
rak yapılacak badana, boya, ve sıva için ruhsa
tiye alınmaz.); 

C) Binanın metaneti veya ziya ve hava 
miktarı üzerinde tesir bırakan tamirler; 

Ç) Merdiven ve ocak yerlerinin değiştiril-
mesi; 

D) Aptesane ve lâğım tesisatınım değiş
tirilmesi veya yeniden yapılması. Bu maddede 
sayılan hallerden başka tamirler için belediye
den ruhsat istemekte ve almakta kanuni bir lü
zum ve mecburiyet yoktur. 

Teklif sahibi Hasan Fehmi Ataç da bu mad
dede sayılı tamirler için mal sahibinin müraca-

tiyle ruhsatiye verilmekte olduğunu ve yalnız 
âdi tamirat için, yapı sahibinin müracaatına l̂ü
zum görülmeksizin kiracının müracaatı üzerine 
Ankara belediyesince ruhsatname verildiğini ifa
de ve iddia etmiştir. Ankara belediyesinin, 17 nci 
maddede sayılı haller dışında kalan, âdi tamirat 
için de ruhsatname alınmasını istilzam eder ma
hiyette gördüğü Dahiliye vekilinin ifadesinden 
anlaşılan madde, Belediye kanununun belediye
lerin vazifelerini tadat eden 15 nci maddesinin 
12 nci fıkrasıdır. Bu fıkrada «Alelûmum inşaat, 
tamir ve ilâveler için kanun mucibince ruhsat 
vermek, kanunsuz veya ruhsatsız başlanan ve 
yapılmakta olan inşaatı men ile hususi kanunla
rın hükümlerini tatbik ve kazalı binaları ve ba
ca ve duvarları yıktırmak, arsalarla yangın yer
lerindeki kuyu ve çukurları kapattırmak veya 
tehlikelerini refetmek.» denilmektedir. 

Buradaki alelûmum tâbiri; bu madde metnin
de gerek ruhsat verilmesi ve gerek kanunsuz veya 
ruhsatsız başlanan inşaatın men'i hususi kanun
lar hükümlerine atfedilmekte bulunmasına göre 
muahhar tarihli olan Yapı ve yollar kanununun 
ruhsat alınmasına bağlı tuttuğu tamir hailleri hu
dudunu tevsi eder mahiyeti haiz olamayacağında 
şüphe yoktur. 

Şu halde her ne şekil ve mahiyette olursa 
olsun inşaat ve tamirat ve tadilât için belediye
den ancak yapı sahipleri ruhsatname istiyebilir. 
Belediyeler Yapı ve yollar kanununun 17 nci 
maddesinde yazılı haller dışında kalan tamirler 
için yapı sahiplerini ruhsatiye almağa sevk ve 

• icbar edemez. Yukarıda yazılı kanuni mev
zuat, bu hükümleri ihtiva etmekte olduğundan 
ne teklif veçhile kanunun 10 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine lüzum ve ne de müzakere sıra
sında dermeyan edildiği veçhile tefsire mahal 
görülmemiştir. Dahiliye vekâletince belediyelere 
bu dairede tebligat yapılmak ve Umumî heyette 
müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 
Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Zonguldak 
C. Uybadm Atıf Tüzün 1. Etem Bozkurt 

Kâtip 
Kütahya Ankara Antalya 

Sadrı Ertem Ekrem Ergun Rasih Kaplan 
Balıkesir Bursa Çanakkale 

Y. 8. Uzay Fotin GüvendirenHilmİ Ergendi 
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Erzurum Erzurum Gazianteb 
Ol. Zeki Soydemir Nakiye Elgün Dr. A. Melek 

İzmir Kars Konya 
Memed Aldemir Esad Ozoğuz Şevki Ergun 

Malatya Mardin Tokad 
Emrullah Barkan Edib Ergin Galib Tekel 

Trabzon Yozgad Zonguldak 
Salise Abanozoğlu Salim Korkmaz Rifat Vardar 
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S. Sayısı: 132 
İsparta'nın Sinirkent nahiyesinin İlegüp köyünden Rüz-
gâroğullarından Alioğiu Ali Derebek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Beşvekâlet tezkeresi ve Adliye 

encümeni mazbatası (3/364) 

T. C. 
Başvekâlet ' 19 .IV. 1941 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/755 4/3095 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Rüzgâroğullarmdan Alioğiu 1319 doğumlu Ali Derebek hakkında 
İsparta Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesinin 
ilâmiyle pekleşmis olduğundan Büyük Millet Meclisince kanuni merasimi yapılmak üzere Adliye 
vekilliğinden 18 . IV . 1941 tarih ve 206/49 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait evrak aynen 
fcanulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arz ve rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 5. V. 1942 
Esas No. 3/364 
Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 

Sinirkent'in îlegüp köyünden Abbasoğlu Deli 
Hüseyin'in karısı Gülizar ve kızı Neslihan ile 
oğlu Abbasi öldürmekten suçlu aynı köyden 
Rüzgâroğullarmdan (Diğer adı Kuzdağoğlu) 1319 
doğumlu Ali Derebek'in ölüm cezasına mahkû
miyeti hakkında İsparta Ağır ceza mahkemesince 
verilen hükmün tasdikına dair Temyiz mahkeme
sinden sâdır olan 10 . V I . 1940 tarih ve 1205 
esas ve 1616 karar sayılı ilâm, mütaakıp kanuni 
muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 755 -
4/396 sayılı tezkeresiyle birlikte encümenimize 
havale ve tevdi buyurulması üzerine bu işe ta
allûk eden dâva dosyası tetkik olundu. 

Suçlu Ali Derebek'in diğer suç ortaklariyle 

birlikte Deli Hüseyin'in evini basarak para ve 
altınlarını gasb ve kızı Neslihan'a fiili şeni icra 
ettikten sonra bu fiillerinin meydana çıkmamasını 
temin maksadiyle Deli Hüseyin'in karısı Gülizar 
ve kızı Neslihan ile oğlu Abbasi ustura ile yara
layıp öldürdüğü mahkemece sabit görülerek 
hareketine uyan Türk Ceza kanununun 450 nci 
maddesinin 9 ncu bendi mucibince ölüm ceza-
siyle mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü
zakere neticesinde adı geçen suçlu Rüzgâroğulla
rından 1319 doğumlu Ali Derebek'e hükmedilen 
ölüm cezasının Teşkilâtı esasiye kanununun 26 
neı maddesine tevfikan infazına karar verilmesi 



— 2 — 
hususunun Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi Antalya 
reylerin ittifakiyle karar altına alınmıştır. İV. Aksoy 

Yüksek Reisliğe sunulur. Kastamonu 
Adliye En. Rs. M. M. Kâ. Abidin Binkaya 
Çorum Zonguldak Konya Sinob 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin C. Atay 

Balıkesir Bursa 
O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Kayseri Rize 
R. özsoy Dr. Saim Ali Dilemre 

Denizli Tokad 
Haydar Günver S. Atanç 

» • - « 
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S. Sayısı: 133 
Kadınhan'n Türkalandı köyünden Mustafaoğlu Salih 
Sürpük ve Ereğli'nin Üçğöz mahallesinden Alişoğlu 
Osman Güneri'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak

kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/384) 

T. C. 
Başvekâlet 26 .VI. 1941 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
. Sayı : 1282 4/5310 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Mustafaoğlu 1322 doğumlu Salih Sürpük ve Ali diğer adı Alişoğlu 
13.5 doğumlu Osman Güneri hakkında Konya Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme 
mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edilmiş olduğundan Büyük Millet Meclisince ka
nuni merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 25 . VI . 1941 tarih ve 314/81 sayılı tezkere 
ile gönderilen bu işe ait evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yaplmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. S. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni . j i : 5. V. 1942 
Esas No. 3/384 
Karar No. 35 

Yüksek Reisliğe 

Mirzaoğlu arabacı Süleyman'ı müştereken öl
dürmekten suçlu 1322 doğumlu Mustafaoğlu Sa
lih Sürpük ile Ali ve diğer adı Alişoğlu 1315 do
ğumlu Osman Güneri'nin ölüm cezasına mahkû
miyetleri hakkında Konya Ağır ceza mahkeme
since verilen hükmün tasdikına dair Temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesinden sâdır olan 
2247 esas ve 2272 karar sayılı ilâm, mütaakıp 
kanuni muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 
27. VI. 1941 tarih ve 4/5310 sayılı tezkeresiyle 
birlikte encümenimize havale ve tevdi buyurul-
ması üzerine bu işe taallûk eden dâva dosyasının 

tetkikinde adı geçen suçlu Salih Sürpük ile Os
man Güneri'nin arabacı Süleyman'ı araba ve at
larını gasbetmek maksadiyle öldürüp cesedini 
kuyuya attıkları mahkemece sabit görülerek Türk 
ceza kanununun hareketlerine uyan 450 nci 
maddesinin 8 nci bendi mucibince ölüm cezasına 
mahkûm1 edildikleri anlaşılmıştır. 

Bu hususta cereyan eden müzakere netice
sinde suçlu Salih Sürpük ile Osman Güneri'ye 
hükmedilen ölüm cezalarının infazına Teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 nci maddesine tevfikan 
karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tas-



vibine arzedilmesi ittifak&a karar aitma alın-
mistir. 

Yüksek reisliğe sunulur. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Balıkesir Antalya Kastamonu 
O. Niyazi Burcu Numan Aksoy Abidin Binkaya 

Kayseri Kocaeli Rize 
B. özsoy Salâh Yargı Saim Ali Dilenire 
Sinop Denizli Tokad 
G. Atay Haydar Gümver S. Atanç 
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