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B Î E İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf B. (Kayseri), Mahmud Said B. (Muş) 

REİS — Meclis küşadedildi. 
hulâsası okunacak. 

Zanlı sabık 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
İkinci Reisvekili Musa .Kâzını Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde hiliııikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Evkaf bütçesine tahsisat ilâvesine dair Heyeti. 
Vekile Riyasetinden mevrut iki kıta lâyihai 
kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale, Yusuf İzzet Paşanın vefatı münasebetiyle 
Bolu'dan mevrut taziye telgrafına eevap yazıl
ması ve Memurin Muhakemat .Heyeti irin âza 
intihabına dair tezkere kıraat olunarak ikinci 
celsede intihap icrası tensibedildi, l>i lalı ara 
Vasaiti nakliye mükellefiyeti hakkındaki Ka
nunun müzakeresine geçilerek encümenden mev
rut 3 ve 6 ncı maddeleriyle 8, .İlk 14 neü mad
deleri a'yııen 9, 10, 11, 12 nci maddeleri tacHleii 
ve heyeti ummniyesi 10 müstenkif ve 23 redde 
karşı 158 reyle kabul edildi. Erzurum Mebusu 
Salih Efendinin, taahhüdatm feshine dair tak
riri Lâyiha Encümenine havale olundu. Başku
mandan Paşa Hazretlerinin mütareke tekli I i 
münasebetiyle beyanatları istima olunarak 1e-
neffüs için celse tatil olundu. 

Vaktin geç olmasına mebııi ikinci celse kü-
şadedilmemiştir. 

Birinci Reisvekili 
IIasem Fehmi 

Kâtip 
Kayseri 

ÂUf 

Kâtip 
Muş 

Mahmud Haki 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul «dundu. 

3. — MUHTELİF EVRAK 

/. Mütareke, teklifi münasebetiyle muhtelif 
ıjericrden yelen telgraflar 

KLİK -•- Mütareke teklifi münasebetiyle ge
len telgraflar var. Tensip buyurursanız zapta 
geçiririz ve ieabeden cevapları da yazarız. 

Mütareke teklifi münasebetiyle mevrut tel
graflar: 

Söke Müdafaai Hukuk Cemiyeinden 
Darende Müdafaai 'Hukuk Cemiyetinden 
Nusaybin Müdafaai Hukuk Cemiyetinden 

2. — ÂZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 

/. • Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı. 

KEİ.S -•- Mezuniyet .hakkında Divanı Riyaset 
kararı var. 

HeyetHJmumiyeyc 
Atide isimleri muharrer zevatın, hizaların

da, gösterildiği müddet için mezun addi Divanı 
Kiyasetin lî) . IV . 1338 tarihli sekizinci içtima-
nida tensibedilmiş. olmakla Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Mllet Meclisi 
* Reisisanisi 

Hüseyin» Rauf 

Abdullah Ef. (Sinob), iki ay, Abdurrahman 
Lam i Ef. (Gazianteb) temdiden iki ay (Hasta-
1 âğına binaen ve tabip raporuna müsteniden) 

KEİS --• Sinob Mebusu Abdullah Efendinin 
iki ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Abdurrahman Lâmi Efendinin evvelce üç ay 
mezuniyeti Heyeti Oelilenizin kararma iktiran 
tamikti. Şimdiyse tabip raporuna müsteniden iki 
ay temdidini Riyaset tensibediyor. Abdurrah
man Lâmi .Efendinin evvelce aldığı üç ay mezu-
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niyetinin beş aya iblâğını kabul buyuranlar lûı 
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — MAZBATALAR 

1. — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin, 
Âsileri tedibedenlerin aflanna dair kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mzabatası (2/509) 

RElS — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Bo-
yîn, isyanları itfa esnasında alâkadar olanlar 
hakkındaki deavinin affına dair teklifinin şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Hapsane-
lerin ıslahı hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/510 mükerrer) 

REİS — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Mah
pusların ayrı koğuşlarda iskânla m hakkındaki 
teklifinin Dahiliye Vekâletine tevdiine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. Tensip buyurursanız 
Dahiliye Vekâletine havale edelim. 

3. — Kars Mebusu Cavid Beyin, Tezyidi va
ridat kanunlarının meriyeti hakkında kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/515) 

RElS — Kars Mebusu Cavid Beyin, Kavani-
ni Maliyenin muvakkaten meriyetine dair tekli
finin; kanunlar tasrih edilmek şartiyle şayanı 
müzakere olduğu hakkında Lâyiha Encümeni 
mazbatası.. Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine havale ediyoruz. 

4. — Denizli Mebusu Mazlum Baba Efendi
nin, Hacıbektaş nahiyesinin kaza haline ifrağı 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/513) 

REİS — Denizli Mebusu Mazlum Baba Efen
dinin, Hacıbektaş nahiyesinin kazaya tahvili 
hakkındaki teklifinin Hükümete tevdiine dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası... Tensip buyurur
sanız Dahiliye Vekâletine havale edelim. 

5. — Amasya Mebusu Ali Rıza Efendinin, 
Evkafı îslâmiyenin telfikı idaresi hakkında ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/512) 

REİS — Amasya Mebusu Ali Rıza Efendi
nin, Evkaf hakkındaki teklifinin Şer'iye Encü-
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menine havalesine dair Lâyiha Encümeni maz
batası... Şer'iye Encümenine havale ediyoruz. 

6. — Biga Mebusu Mehmed Beyin, îdarei 
hususiyei vilâyat Kanununun tadiline dair ka-

, nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
I (2/495) 

RE IS — Biga Mebusu Mehmed Beyin, îda
rei hususiyei vilâyat hakkındaki teklifinin Da
hiliye Encümenine havalesine dair Lâyiha En-

I cümeni mazbatası.. Dahiliye Encümenine gönde
riyoruz. 

Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Düşman istilâsından hurtulan mahaller
de ashabının firarına mebni sahipsiz kalan em
vali menkule ve mezruat hakkında kanun lâyi
hası, haneleri hedim ve tahribolunan vilâyatı 
müstahlâsa ahalisine emvali metrukeden veril
miş olmı haneler hakkında kanun lâyihaları, Ay
dın Mebusu Dr. Mazhar Beyin, Tahtı işgalde bu
lunan memalikten hicret eden Müslümanların 
emvali metrukeden mvecanen istifade ettiıilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/328) ve Kavanini Ma
liye, Muvazenei Maliye ve Adliye ve Şer'iye en
cümenleri mazbataları 

REİS — Emvali Metruke Kanununun birin
ci maddesi Şer'iye Encümenine gönderilmişti. 
Şer'iye Encümeninden geldi. Onu müzakere ede
ceğiz. 

Şer'iye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Encümenimize <muhavvel birinci maddede hi
lafı seri bir kayıt görülmediğinden tasviben 
Heyeti Umumiyeye havalesi karangir olmuştur. 

Şer'iye Encümeni Reisi 
Amasya 
Ali Rıza 

Memaliki, müstahlasadan firar veya gaybubet 
eden ahalinin emvali menkule ve gayrimenku-

lelerinin idaresi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Düşman istilâsından kurtu
lan mahallerde ashabının firar veya gaybube
tine mebni sahipsiz kalmış olan emvali menku
le Hükümetçe usulü dairesinde bilm.üzayede 
fiiruht ve emvali gayrimenkule ile mezruat ke-
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t : 31 20 .4 . 
za Hükümetçe idare edilerek esman ve bedeli 
icar ve hâsılatı sairesi ve masarifi vakıa badet-
tenzil emanet hesabına kaydedilmek üzere raal 
sandıklarına tevdi olunur. Ancak bunlardan av
det edenlerin emvali gayrimenkuleleriyle ema
neten mal sandığına teslim edilmiş olan meba-
liğ kendilerine iade olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya) — Malûmuâli-
niz, birinci maddeyi müzakere edeceğiz ş'mdi. 
Dainiz evvelce bu kanunun heyeti umumiyesi
nin Şer'iye Encümenine havalesini rica etmiş
tim. Her nasılsa sem'i itibara alınmadı. İhvan
dan birisi ki, Şükrü Efendi - yalnız maddei ula
nın havalesini istemiş, Meclisi Âliniz havale et
miş. Vakıa maddei ulâda seri ve akla mugayir 
bir şey görülemez. Fakat bâzı hususatı nazarı 
tetkikten geçirmek icabeder: Birincisi; düşman 
istilâsından kurtulan mahallerde ashabının fi
rar veya gaybubetine mebni.. İlâh. Bu madde
de firar ve gaybubet meselesi var; firarın es
babı tadadedilmemiştir. Mütaaddit esbaba meb
ni firar olur. Meselâ tebaai Osmaniyeden bâ
zıları esnayı harbde asakiri ecnebiye ile ihtilâl 
edip de bize karşı teşhiri silâlh etmekle harbi 
hükmünü almak.. Böyle harbi hükmünü alan
ların hükmü başka, bir de ecanip askerine ih-
tilât suretiyle değil de Hükümeti muhikkaya 
isyan suretiyle tahaşşüdetmiş olan cemiyeti da-, 
hiliyei fesadiyeye iltihak suretiyle Hükümeti 
merkeziyenin kuvvetini tenkis etmek için firar 
etmek.. Bunların ahkâmı yine başka, bir de bâ
zı. cinayatı şahsiye ika eder de takip ve der
dest olunurum diye korkar da firar eder.. Bu 
kısmın hükmü yine başka, bir de vehme meb
ni firakı siyasiyeden bâzılarının mensubininin, 
firarı var.. Bu gibilerin hükmü de yine başka
dır. Bu suretle firar esbabı tadadedilmemiştir. 
Firar ibaresinden sonra gaybubet tâbiri var... 
Malûmuâliniz bu gaybubet mahalli meçhul ola- ; 
e ak derecede gaybubet olur. Bu mânayı gay
bubet firara da şâmildir. Edatı terdif ile ara
mın hassa atfı var, bu m addede taksim sahih 
olmaz yolunda sual vâridolur: Meselâ bir kim
se karşıda bir insan yahut bir cisim gördüm 
diyemez, çünkü cisim tâbiri insana da şâmildir. 
Gerçi elimizde bir kaidei usuliye vardır. Âm 
ile has tekabül ettiği vakitte âm ile murat ma-
verayit hastır, denilerek has üzerine atfolunur. 
Şu halde burada gaybubet ya firar suretiyle 
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veya gayrı bir suretle olan demektir. Madem 
ki, firar esbabı tâyin edilmemiş ve firar gay
bubette dâhil bulunmuş. Terkip şu mânayi mü-
fidolur, güya mefkudolan şahıs ki, hayatı ve me-
matı ve bulunduğu mahal bizce meçhul demek
tir. Bunda tertibedilen hüküm emvali menkule 
ile... Tahrip ilâh.., Emvali menkulenin satılma
sını tecvizdir. Halbuki, fikıhca müftabih olan 
kavilde emvali menkulenin bey'i mutlak değil
dir. Ancak şu kayıt ile mukayyedolmak lâzım-
gelir. Bozulmasından korkulan emvali menku
lenin bey'i. Halbuki, bu maddede emvali men
kule, ıtlak üzerine birakılmış, Şu halde müfta
bih olan kavle muhaliftir. Bu meselede; ma
dem ki, gaybubet eden eşhasın menfaatine aid-
olmak üzere Hükümet bey'ini, fesadetmekten 
korkulan kısma tahsis etmek icabederd*; kav
li zaifı ihtiyar edip de gaibin mutlak emvali 
menkulesinin bey'ini tecvize gitmek lüzumsuz
dur. Diyelim ki : Bu zaif kavi ihtiyar edilerek 
emvali menkulesinin bey'i tecviz edildikte bu 
maddenin kanun şeklinde tanzimine ben sebep 
göremiyorum. Çünkü, elhaletüha zihi, bizim 
mehakimi şeriyemizce mamulünbiha olan kaide 
şudur: Mecnun, sabi gibi acezeden olanlar ve
yahut sahibi gayibolmuş da başında kimsesi 
kalmamış, seri tarafından bir memur vardır ki, 
böyle acezenin hukukunu muhafaza eder. Şa
yet mensup yahut memur yoksa yeniden tâyin 
olunarak böyle emval satılır. Emanet sandığın
da semeni aynen veyahut bedelen muhafaza 
edilir, böyle bir kanunu şer'î elde var iken ye
niden bir kanun tanzimine dainiz bir sebep 
göremiyorum. Ancak ahkâmı adliyenin mevad-
dı adidesi ki, hâkimüşşer'in vazaifini alıp da 
mal memuruna vermek var. Bunda ise bilâfai-
de hayli emekle cfadılı ilmiye tarafından ter-
tibedilmiş olan Mecellenin mevaddı adidesini 
altüst etmek: vardır. Bu da zannedersem vic-
danıâlinizce tecviz olunacak ahvalden değildir. 
Her ne ise şimdi bir sebep yok. Bundan sarfı
nazar etmiş olsak, ikinci maddenin daha mü
zakeresine başlanmadı gerçi. Fakat malûm ya, 
maddenin olurolmaz surette heyeti mecmuası 
ile bir hüküm verilmedi lâzımgelir. 

Maddei saniyede emvali mezkûre aslhabı-
nm vekâletleri kabul edilmiyor. Buna da baş
ka bir sebep gösterilmiyor. Deniyor ki; evet 
biz kanun tanzim edinceye kadar sizin vekâ-



İ : 31 20 .4 . 
letiniz kabul olunuyordu. Fakat bundan son- I 
ra vekâletinizi kabul etmeyiz. Bu, ne akla, ne 
hikmete, ne şer'a hiç bir veçhile mutabık de
ğildir. Bundan dolayı mütenakız olan bu ka
nunun maddei ula ve saniyesinin reddini dili
niz teklif ediyorum. Zira bir kimse malik I 
olduğu bir şeyde asaleten tasarruf eder, ister
se meşru dairede vekâletle de tasarruf eder 
kanun yapıncaya kadar sizin vekâletiniz mu
teber idi ama biz kanun yaptık ve bundaı$ I 
böyle siz vekil gönderirseniz kabul etmiyoruz, I 
diye reddi vekâlet, ne şer'an, ne de başka su- I 
retle caiz değildir. Onun için şimdilik maddei I 
ulanın tayymı teklif ediyorum. Bunun için de 
ayrıca bir takrir veriyorum. ' I 

OSMAN FEVZÎ Ef. (Erzincan) — Mema-
liki mustahlasadan firar veya gaybubet eden I 
ahalinin emvali menkule ve gayrımenkulesinin I 
idareleri hakkında Adliye Encümenince tan- I 
zim ve Heyeti Celilenize takdim edilen mevad- I 
di kanuniyenin birinci maddesi Şer'iye Encü- I 
menine havale edilmiş ve encümen tetkikatı I 
lâzime icra ederek ekseriyetle bilkabul Mec- I 
lisi Âliye takdim eylemiş. Müsaade buyurur- I 
sanız meselei şer'iyenin ciheti tatbikıyesine I 
dair bâzı cihetle :ni arz edeyim. Bu gibi ita- I 
atten çıkan gayrimüslimler ve bu hâdisenin 1 
sureti cereyanı suveri muhtelife ile olduğu gi- I 
bi, ahkâmı şer'iyede dahi suveri muhtelife 
üzerine olup dört veçhe vardır. Birincisi, tekâ
lifi Devletli kabulden bilfiil imtina edenler. I 
ikincisi; âdâya talia yani casusluk vazifesini 
ifa ve iltizam edenler. Üçüncüsü; nakzı ahd
edip lieclilharb bir kale veya bir karye üze
rinde tahaşşüdedenler ve bir kale veyahut 
bir karye üzerinde tegallübedip zapta çalı
şanlar veya zaptedenler. Dördüncüsü; bilâ-
dı âdâya' gidip onlara iltihak ve o iltihaka 
hükmü şer'î lâhik olanlar. Dördüncüsüne hük
mü şer'i lâzımdır, iltihakı hükmetmek i cin. 
Şimdi fakir kendi muhitimizde ve o civara I 
mütecavir olan Karadeniz sevahili, ki ekseri 
bizim tarafa civar addolunan oralara vuku-' 
fiyetimden dolayı evvelâ o noktadan tahlil 
edeceğim. Bunlar ki; ekseriyetle nakzı ahdede
rek lieclilharb, yani lieclilisyan tahaşşüd-
edip ve bâzı karyeler üzerine tegallübedip 
zabtedenler, bize ve Hükümetimize karşı mu- I 
harip vaziyeti alanlar. Bunjarın hükmü mür- I 
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tet hükmüdür. Mürtedin hakkında dört veç
he vardır. Bunların hükmü dahi o veçhiledir. 
Bu kabilden olanların hükmü nedir? Hâli ita
atte bulunan vereseleri varsa, kablelisyan 
olan kazançları onlara verilir. Böyle haliitaat-
te olan verese yoksa veyahut veresesi dahi 
hali isyanda ise bunların menkul ve gayri
menkul emvali fi'dir. Emini beytülmal olan 
kimse bunları Hazine namına zabıt ve tasarruf 
eder. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Reis Bey ka
nunun Heyeti Umumiyesine ait mi söylüyor? 

OSMAN FEVZİ Ef. (Devamla) — Vücu-
hü mezkııre üzere veresesi yoksa bunların malı 
bey'edilir. Yani bunlar beytülmale, Hazineye 
alınır. Elhasıl yalnız bunlar hakkında olan mu
amelâtı tasarrufiyeleri dahi bu veçhile dört kıs
ma münkasemdir. 

Bir kısımda hibe ve mubayaat gayrimer'i-
dir. Hibe ve mubayaatlan asaleten ve vekâ
leten caiz değildir ve tevkilleri nafiz değil
dir. Ya nedir? imamı Âzam Ebulhanife indin
de mevkuftur. Mevkuf oldu ise onu Hazine 
emaneten idare eder. İşte, arz ettiğim muhit
lere aidolan mesele hulâsatülhulâsa bunlardır. 

EMlR Pş. (Sivas) — îlânihaye mi kalacaktır ? 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Mü
saade buyurun. Bunlar ne vakit avdet ve itaat 
ederse ve tekâlifi kabul ederse o vakit tövbe
leri kabul olunur ve o zaman kendilerine ia
de olunur. Mürtet avdet eder ve islâm ile 
müşerref olursa tesviyesi zahir olursa onun 
malı o zaman kendisine iade olunur. Fakat 
o vakte değin onun velisi Hükümettir ve o 
malın hıfzı beytülmale aittir. Kendisi avdet 
etmezse o vakit Hazinenin malı olur. 

Binaenaleyh şimdi şu maddede, yani bi
rinci maddede beyan olunan emvali menkule 
Hükümetçe usulü dairesinde bilmüzayede fü-
ruht olunur; Hoca Vehbi Efendinin buyur
dukları gibi fesadından, telefinden ve ziyam
dan korkulan emval böyle olur. Fakat eğer arz 
ettiğim gibi o şartla o sıfatla mevsuf olan ve
rese mevcut değilse eskisi gibi bakacak yine 
hükümettir. Maddenin tarzı tanzimi biraz müc
mel ise de murat bu olmaktır. Ben emvali men-
kulenin usulü dairesinde diyorum. Demekki, te-
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lef etmemek ve kıymetini tenkis etmemek, gad
retmemek suretiyle müzayede ve füruht olunur, 
parası hükümette hıfzolunur. Kezalik, mezruat 
da hükümetçe zer'olunur. Bunlar mademki hali 
firardadır. Hali gaybubettedir. Hükümet bunu 
idare edebilir. Şimdi arzu buyurulursa üç tarzı 
da beyan edeyim. Firar edip de meselâ şaka-
vette bulunur, firar eder de mütegallibe ile bu
lunul-. Böylelerinin ahkâmı başkadır. Şimdi bi
zim muhitlerimizdeki ahval yalnız fakirin arz 
ettiği ahkâmdır.^ Emvali gayrimenkuleleri ve 
hasılatı sairesi emanet hesabına kaydedilir. 
Hükümet artık onu nasıl arzu ederse öyle ya
par. Hulâsa, encümenin ekseriyet ka ran şer'e 
muhalif değildir. Bendenizin reyimee ancak, 
tarzı tanziminde bir parça icmal vardır. îcab-
ederse onu arz ederim. 

PAHREDDIN B. (Kars) — Ben fetva ola
rak bir şey sual edeceğim. (Fetvahaneye git, 
sesleri) 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Bendenizden evvel söz söyliyen iki arkadaşımın 
buradaki beyanatı muvafık olmakla beraber 
Şer'iye Encümeninin noktai nazarını arz etmek 
isterim. Şer'iye Encümeninin bu meselede yani 
encümene havale olunan bu birinci maddede 
encümen kendisini bir müftü vaziyetinde bulun
durmuştur. Şu maddenin müfadını tetkik ede
rek hilafı seri bir şey var mı? Yok mu? Diye 
yalnız bu noktayı tetkik etmiştir. Yani verilen 
karar şu maddenin mazmununda hilafı seri bir 
şey olmasıdır. Yoksa Ömer Vehbi Efendinin 
buyurmuş olduğu gibi âmmm hâs üzerine atfının 
tevlideylediği rekâketi nazarı itibara almamış
tır. Heyeti Umumiye ile Adliye Encümeni ara
sında kanundaki rekâketin halledilmesini der
piş etmiştir. Münasip görülürse bu kanunu en
cümeni mezkûre ıslah ettirir. Yalnız bu mad
dede hilafı seri bir şey yoktur. Bunu beyan edi
yor. Diğer arkadaşlarımın fikri Şer'iye Encü
meninin fikrine muhalif değildir. Gerçi bende
niz Şer'iye Encümeninin Mazbata Muharriri 
ölmaklığım itibariyle bu karara muhalifim. Mu
halefetim de başka bir noktai nazardandır. Esas 
itibariyle Şer'iye Encümeni azaları hiçbirisi yek
diğerine muhalif değildir. Esasta malûmuâliniz 
bu kanunun heyeti mecmuasının üç encümence 
tetkikine Meclisi Âliniz lüzum görmüş. Adliye, 
Şer'iye ve Muvazenei Maliye encümenleri üçü 
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birden tetkik etsin, demiş, havale edilmiş, bu
nun tetkiki esnasında bu karar görüldü. Sonra 
Makamı Riyaset zühul etmiş doğrudan doğru
ya, Şer'iye Encümeninin tetkikinden geçmeden, 
müzakereye başlamış ve Heyeti Celileniz Şer'
iye Encümenine gönderilmesine muvafakat et
memiş. Heyetçe de ikinci bir zühul olmuş. Yal
nız birinci madde gönderilmiş. Zühulü vâkıı ya 
Heyet tashih eder, mc-vadeli sairesini de Şer'iye 
Encümenine gönderir, o vakit icabatı şer'iye 
veçhile nasıl maddei kanuniye yapılmak icab-
ederse kanunu yapar, size gönderir yahut ka
nunu her nasıl ki, öteden beri taamülü veçhile 
Şer'iye Encümeninde uzunboylu tetkika hacet 
messetmez, denilirse burada doğrudan doğruya 
müzakere edilir, tetkik edilir. Kanunun heyeti 
umumiyesini encümene gönderirseniz Şer'iye 
Encümeni de serapa tetkik eder. Yalnız bu de
ğil, bendenizin mâruzâtım, her hangi bir kanu
nun alelade zamanlarda, da Şer'iye Encümeni
nin nazarı tetkikine gönderilmesidir. Mâruzâ
tım ahvali fevkalâdeye mahsus, değildir. Alela
de ahvalde de her kanunun Şer'iye Encümeni
nin nazarı tetkikinden geçirilmesi taraftarıyım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Öyle 
ama, Teşkilâtı Esasiye Kanununda sarahat var
dır. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — İşte bu 
her nasılsa Heyeti Umumiyenin nuhbei amalidir 
zannedersem, bu hakikati heyet tamamen ka
imi eder. Fakat bâzı mesailde imkân buluna
madığı için gönderilmiyor, bunu da o kabil
den addederseniz heyeti mecmuasını gönder
meye hacet kalmaz. 

RElS — Şükrü Efendi, Riyasetin zühulün
den bahsettiler. Bendeniz zannediyorum ki ; 
Şükrü Efendi ya dinlemediler veya kendileri 
zühul ettiler. Kanunun heyeti umumiyesi mü
zakere edilirken kanun üç encümene havale 
edilmişti, lâkin üç encümenin bir mazbata tan
zim etmediği ve Adliye encümeninin tanzim' 
ettiği mazbatasında musarrah olduğuna dair 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası okun
du ve Heyeti Celile evvelce üç encümene gön
derdiğinden haberdar oldu. Heyeti umumiyesi 
müzakere edilirken bâzı rüfeka bu zeminde 
söz söylediler. Takrir de verdiler. Lâkin Heyeti 
Celile müzakeresinin devamına karar verdi. 
Bu zühul değildir. 
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İSMAİL ŞÜKRÜ E l (Karahisari Sahih) 

— Müsaade buyurun efendim, arz edeceğim, i 
REİS — Zühul yoktur efendim. Madem 

ki, üç encümene havale edilmiş, Riyaset bunu 
en evvel Şer'iye Encümenine havale etmiştir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisari Sahih) j 
— Doğrudan doğruya bunu Şer'iye Encüme
nine havale etmek lâzımgelirdi. Reye konmak 
lâzımgelmezdi, zühul bu noktadadır, tarafı Ri- ! 
yaset zühul etmiştir. 

REİS — Şükrü Efendi o halde zühul za- I 
tıâlinizdedir. Sözüme de burada nihayet ve
ririm. Meclisi Âli bundan haberdardır. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — Hey et i 
Celile hakemdir. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bu ka
nunun birinci maddesi müzakere edilip kabul 
edildi. Şer'iy^ Encümeni 1c bunu tanlik edi
yor. Reye vaz'iyle ikinci maddeye geçilmesini 
teklif ediyorum. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
maddenin şekli tanzimine nazaran belki Şer'iye 
Encümeni bir mütalâa dermeyan etmiştir. Fa
kat madde birçok ahvali cami olduğu halde 
bu maddede gösterilmemiştir. Her şeyden ev
vel milletlerin teşkilâtı adil ve hakkaniyete is-
tinadetmek lâzımdır. Âdil ve hakkaniyet fert
lerde lâzımolduğu gibi milletlerde ve hükü
metlerde ondan daha büyük bir düstûr, ondan 
daha âli bir şey bulunmamak lâzımgelir. Düşman 
istilâsından kurtulan mahallerden ashabının 
firar veya gaybubetine mebni deniliyor. Ken
di kendine, gaybubet, nereye gittiği nerede 
olduğu bilinmemek gibi ahval vardır. Bu 
gibilere ve idareten, siyaseten başka mahal
lere nakledilenlere kanun şâmil midir? Sonra ara
zinin sahibi baişka mahalle nakletmiş veya firar-
etmiş veya gaybubet etmiş olursa bunafirar mua
melesi yapabilir miyiz! Ve yaparsak doğru olur 
mu? Gaibin, mefkudun malına veresesi mutasar-. 
rıftır, veresesi yalnız onu taksim edemez. Hu
kukları müşterek olur ve bu emvalin, menafim
den müştereken istifade ederler. Gaip muamele
si, veresenin hukukunu iptal etmediği halde 
«Maddede düşman istilâsından kurtulan mahal
lerde ashabının firar veya gaybubiyetine mebni 
sahipsiz kalan emval» diyor. Veresesi mevcut 
ise yine bu malı sahipsiz mi addedeceğiz ? Ka- t | 
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nunun şekli tanzimine nazaran bunları sahipsiz 

i addediyoruz. Bu doğru mu efendiler? (Hiç 
| doğru değil sesleri) Vârisi veya vekili kanuni-
! si mevcutsa, ki diğer madde vekâleti de iptal 

ediyor, vekilin vekâletten azli; müekkillerin 
I azletmesiyle olur veya müekkillerden birinin 
i vefatiyle olur. Vefatı malûm değil, azli malûm 
I değil, hukuku vekâleti nasıl iptal edersiniz! 
! Hassaten vârisi meveudolan gaibin emvalini bir 
| kanunla nasıl alırız ? Ve hangi hakka, hangi mev

zuatı kanuniyeye ve hangi esasa istinadettiririz ? 
Bu eğer gaip muamelesinden ibaret ise, bu gaip 

I hakkında yapılacak muamele için kanun tanzi-
j mine lüzum yoktur. Bunu ahkâmı adliye ve şer'-

iye tamamen kâfildir. Adliye Vekâletinin bir 
i emriyle gaipler hakkındaki muamele bunlar hak

kında da derhal ifa edilir. Veresesi mevcudoldu-
ğu takdirde yine ahkâmı kanuniye vardır, baş
ka kanun tanzimine lüzum yoktur. Burada tar
zı tahrirden anlaşıldığı veçhile vereseden biri de 
nazarı itibara alınmıyarak mal sahibi her ne 
suretle olursa olsun malının başında bulunmu
yor diye biz gaip addedeceksek esasen bu gaip 
değil, gaibolsa bile vereseyi bu haktan menet
mek esasen doğru değildir. Bu muameleyi her 
hangi bir kanuna, her hangi bir hakka ve her 
hangi bir felsefei hukuka tatbik etsek katiyen 
doğru değildir. Halihazır vaziyeti siyasiyeye 
göre, birtakım mefkurelere göre bizim için bu 
doğru değildir. Binaenaleyh daha fazla söz söy
lemek istemem. Bu kanun kabul edilemez. Mad
de tasrih edilmemiştir. Gaibolan için madde 
tanzim etmek doğru değildir. Gaip demekten 
maksat firar değildir. Maddenin tayyını teklif 
eylerim. 

ŞEREF B. (Edirne) — Arkadaşlar, bendeniz 
doğrudan doğruya kanunun lehtarı olmak üzere 

I idarei makal edeceğim. Kanunu okudum. Bun
da iki esas görüyorum. .Birinci maddeyi arz 

! edeceğim : Düşman istilâsından kurtulan mahal
lerde firar veya gaybubet eden deniyor. Halle
deceğimiz mesele budur. 

Bunu halletmek için gaybubet ile firarı ayır
mak lâzım. Tegaj^yübeden bizce mefkut hük
münde midir? Eğer mefkut hükmünde ise onun 
hakkında ki, hüküm ayrıdır. Zannederim ki, 
Şer'iye Encümeni Âlisi geçen sone bunu müza
kere etmişti ve biraz bendeniz de dinlemiştim. 
Vîıında iki maksat gözetilmiştir. .Maksadın birisi 
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malûmuâliniz ahkâmı kanuniyeniıı doğrudan 
doğruya raiyet üzerinde cari olması için masla
hata muvafık olması iktiza eder. Kanunun muta 
olduğu kabul edilince, efradın da ona itaat et
mesi meşrudur. Şu halde Hükümet bu kanunu 
yaparken bir meseleyi nazarı dikkate almış, 
memlekette isyan etmiş, memlekette ihtilâl et
miş, memleketin kanunlarına baş kaldırmış bir 
kısım halk var, o halk ya tegayyübetmiş veya 
firar etmiş, her iki suret, yani tegayyüp ve firar 
her ikisi de memleketin kanunlarına ademi-
itaatten, yani Millî Hükümetin teşkilâtını kabul 
etmemekten münbaistir. Memleketin kanununa 
itaat etmiyerek memleketi terk eden bu adam
lar hakkındaki ahkâmı kanuniye sarihtir. Bu
nun için maddeye ayrıca bir fıkra ilâve etmek 
iktiza etmez. Şimdi bunlar hakkında şayet vekâ
letleri var ise - ki, demin Musa Kâzım Efendi bi
raderimiz mevzuubahsetti - Vekâletin şahıs üze
rinde cereyanı müvekkilin hakkı kanuniyi haiz ol
ması, kanuna itaat etmesiyle sabittir. Bir adam 
bir vekil bırakarak kendisi buradan firar etmiş. 
Nereye efendiler? Türk'ün, islâm'ın sinesine 
kurşun atmak için Yunan'a iltihak etmiş. Gittiği 
vakit burada mevcudolan malını muhafaza et
mek için bir de vekâletname uydurmuş. Bizim 
yakın tarihimizde bu vakayi o kadar çoktur ki; 
biz Rumeli halkı bunu fevkalâde iyi biliriz. Biz
de isyan eden Bulgarlar memleketten tamamiy-
le gider. Kimisi italya'ya, kimisi Fransa'ya ka
çar. Emvali mevcude ve metrükesini idare et
mek için tebaai Osmaniyeden birisine vekâlet ve
rir. Herif gider. Koca bir devletin aleyhinde, 
dünyanın her tarafında harekâtına devam eder 
ve onu yıkmaya çalışır, beri tarafta Hükümet, 
adalet yapacağım fikriyle onun malını muhafa
za eder. tyi bilirim ki, 1329 senesinde (Gladiyef) 
namında bir Bulgarin Karaağaç; Iskeçe, Dedo-
ağaç gümrüklerinde ve reji ambarlarında tütün
leri var idi ve milyonlara baliğ olur idi. Hükü
met işte o zaman bu mesele karşısında müşkül 
mevkide kaldı. Çünkü baktılar, bir Musevinin 
elinde bir vekâletname var. Mahkemeye müra
caat ettik. Bu tütünlerin kâffesi memlekete is
yan etmiş bir herifin idi, memleket bunun malı
nı vermek için o âsiye iştirak etmesi lazımdı. 
Binaenaleyh burada düşünülecek mesele kanunu 
çiğnememek şartiyle onun hakkı, kanunen hak-
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ki kazaya malik olan kadının karşısında mute
ber midir? Değildir. 

• OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — imama 
göre muteber değildir. 

ŞEREF B. (Devamla) — Ha : Binaenaleyh 
biz burada ruhsat ararken ruhsatı lehte değil ta
mamen aleyhte arıyacağız, çünkü maslahatı 
âmme vardır. 

ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Maddei ulâyi 
okumamışsınız. 

ŞEREF B. (Devamla) — Maddei ulâyi arz 
ediyorum. Binaenaleyh Şer'iye Encümeni de bu 
ruhsatı geçen sene düşünmüştü. Ruhsat vardır, 
çünkü raiyet üzerinde hüküm vermek icabeder. 
Hüküm verirken ruhsat meselesini düşünüyor
sunuz ve bu ruhsatı düşünerek hüküm veriyor
sunuz. Şimdi hükmü düşünelim. Birisi vekâleti 
aldı geldi, herifte Pontüs teşkilâtından dolayı 
bugün Paris'te filân sokakta Hükümeti Milliye 
aleyhinde teşkilât yapıyor ve onun da burada şu 
kadar emlâki vardır. Bu herif orada benim aley
hime teşkilât yaparken; şu kanunla onun yap
tığı vekâletin hükmü burada caridir, binaen
aleyh ben bunun malını teslim edeceğim; para
larını ona teslim edeceğim; o paralarını alacak, 
gidecek ve o para ile kurşun alacak, Türk'ün si
nesine atacak.. Efendiler; böyle bir kanun mev
cut ise ben o kanuna bu memlekette paydos de
rim. Binaenaleyh bu yapılan kanun şeriata da 
muvafıktır, akla da muvafıktır, maslahata da 
muvafıktır. Bu kanunun kabulünden başka yo
lumuz yoktur. 

REİS — Efendim birinci maddenin müzake
resini kâfi görenler lütfen el kaldırsın, müzake
re kâfi görülmüştür. 

Tadilname yok. Yalnız maddenin tayyı hak
kında Konya mebusları Ömer Vehbi Efendi ile 
Musa Kâzım Efendinin iki takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Gaybubet eden eşhasın emvali metrûkeslnin 

menkulât kısmını Hükümet tarafından bey'il e 
esmanı hâsılasının malikleri nam ve hesabına 
mal sandıklarında hıfzına dair olan maddei ulâ 
hükmü mahakimi şer'iyece el'an icra edilmekte 
olan mefkut hakkındaki mesaili şer'iyeden iba
ret olduğuna göre bu madde müstağnianha olup 

I mecellei ahkâmı celilenin birçok maddelerini 
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zirüzeber etmekten başka faydası olmadığından 
bu maddenin tayyını teklif ediyorum. 

20 Nisan 1338 
Konya 

Ömer Vehbi 

REİS — Efendim, maddenin tayymı Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın; kabul edilmedi. 

Tay hakkında bir de Musa Kâzım Efendinin 
bir'takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Emvali Metruke Kanununun birinci madde

sindeki firar ve gaybubet kelimeleri gaiplere 
şâmil olduğu gibi, idareten ve siyaseten naklo
lunan kesana da şâmil ve bilhassa veresesi mev-
eudolanların da murislerinin emvalinde tasar
ruflarını muhil ve esasatı hukukiyeye mugayir 
bulunduğundan birinci maddenin tayyını tek
lif ederim. 

20 Nisan 1338 
Konya 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim, tay hakkındaki bir tak
riri reyinize arz ettim, kabul etmediniz. Bu tak
rir ile tayyı tekrar reyinize#arz ediyorum. 

Birinci maddenin tayyını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Tay kabul edilmedi. 

Birinci maddeyi Adliye Encümeninin tertibi 
veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın, (Ka
bul, sedaları) Birinci madde kabul edildi. 

MADDE 2.— İşbu kanunun tarihi meriye
tinden mukaddem tanzim kılman vekâletname
lere istinaden usul ve teamülü dairesinde vâki 
olan ukut muteber olup kanunun tarihi meriye
tinden itbaren ukudu mezküreden mütevellit 
hukuk ile bu ukuda istinadeden vezaifi vekâ
let Hükümete intikal etmiştir. 

ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, mâ-
lûmuâliniz bir kanun tanzim olunurken ya şer'î 
olur veya akli olur. İkinci madde şer'an da 
tecviz edilmez, aklen de; maddei ulânm man-
tuku; gaybubet eden eşhasın bıraktıkları yine 
kendilerinin mülkünde dâhil, yine kendileri
nin malı addolunur. Böyle bir maddede kendi
lerini 'malik addettikten sonra, ikinci maddede 
vekâletlerini kabul etmemek demek malik adde
dilen kimselerin hürriyeti şahsiyelerine tecavüz 
hakkı tasarruflarına mâni olmak demektir. Ya 
malik addetmemek lâzımdır, yahut malik addet-

1338 6 : 1 
tikten sonra vekâleti umumiyenin kabulü zaru
ridir. Vakıa Şeref Bey biraderimiz kanunumuzu 
tanımıyan eşhasın emvalini biz bu hususta ta
nımayız gibi ifadatta bulundular. Yani malik 
addetmeyiz diyorlar. Halbuki maddei ulânm 
müfadı hilâfına der ki, kendilerinin bıraktık
ları emval ve eşya kendilerinin mülkü olduğunu 
bu kanun itiraf ediyor. Onu da itiraf (ettikten 
sonra beyefendiler, nasıl oluyor da, verdikleri 
vekâleti biz tanımıyacağız denir? Vekâletin mâ
nası şudur ki, - (hepiniz bilirsiniz - bir insan ta
sarrufa muktedir olduğu bir şeyde tasarrufu 
başka bir şahsa terk etmek demektir. Malik ol
mak hasebiyle tasarruf edebildikleri musarrah 
iken, böyle olanların vekâletnamelerini nasıl 
olur da kabul etmemelidir? Şer'i şerife de taban 
tabana zıttır. Böyle bir maddeyi şer l şerif ka
bul etmez. Meclisinize şunu arz ederim M, bura
dan çıkacak kavanin mutlaka şer'e muvafık ol
malıdır. Kuranı Âzimüşşanda musarrahtır. 
Şer'a muhalif kavanin tanzim olunursa o Hükü
metin şanı züldür. (Ketebu...) buyuruluyor ne-
uzu billahi Taalâ Hükümet beka bulmaz. Şeriata 
sahibolmıyan Hükümet terakki ve teali edemez. 
Halihazırını dâhi muhafaza edemez. Bu da zan
nederim, akıl ile müeyyettir. Çünkü kimi kanu
nu meşru görür, kimi de gayrimeşru görür. O 
ahali beyyinelerinde irtibat, intizam görülmez 
ve Hükümet ile reaya arasında irtibat olmaz. O 
Hükümete ahali ısınamaz, bu Meclisten çıkan 
kavanin şer'a muvafık olmalıdır, hilafı seri ka
vanin tanzim eden Hükümet terakki edemez. 
Halihazırını temin edemez. Onun için maddei 
ula ve maddei saniyenin tayyını teklif ederim. 
Ama kabul edilmezse o başka; benim maksadım 
kendimi vebalden kurtarmaktır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bir hadisi 
şerif okuyacağım... Müslüman kardeşlerine teş
hiri silâh eden adamların kanı hederdir, malı da 
şekerdir, mealindedir. (Menşehere liahihi müsli-
min silâhan fekad hedere demmuhu) ilâh... Me
ali şerifindeki hadisi şerif rüfekayı muhtereme-
nin hepsine cevaptır. (Saniyen Kavaninî Mede-
niyemizde, Mecellei ahkâmı adliyemizin maddei 
malûmesinde kaza, zaman, mekân bâzı hu-
susatla mukayettir. efendiler. Milletin ekseri
yeti umumiyeti bu hususu takdir ediyorlar. 
Müminlerin hasen gördüğü şey hasendir. Haram 
değildir. 
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ÖMEE VEHBİ E t (Konya) — Haramı 

istihsan etmek küfürdür. 

MUSTAFA SABRİ E*. (Devamla) — Sali
sen bu madde kabul edlimediği takdirde bu 
kanun heder olacaktır. (Minelbap ilelmihrap) 
kanun sakıt olacaktır. Çünkü şimdiye kadar 
bence sahte, mürettep, musanna, müzevver, Bo
ğuş, Kirkor vekâletnameleri kıyamet gibi mev
cuttur. Kanunun ikinci maddesi bu nokta ya
ni babı tezvir düşünülerek yapılmıştır. Sed-
dibabülfesad için bu madde ehem ve elzemdir; 
efendiler. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — 
Efendim Hoca Vehbi Efendi hazretlerinin esas 
hakkındaki beyanlarına bu Meclisten kimse 
itiraz etmez. Yani kavaninin ahkâmı şer'iye
ye muvafık olması hakkındaki fikrine muha
lefet etmez. Fakat bendeniz bu maddei kanıı-
niyede kendimce şer'a muhalefet göremiyorum. 
Çünkü (tebaa üzerine tasarruf maslahata mc-
nuttur) bendeniz bu kaidei umnmiyeyi İm 
suretle tefsir ediyorum. İhtimal ki, hata ediyo
rum. Yani tebaa üzerinde bu suretle tasarru
fu maslahata muvafıktır. Bendenizin kanaa
tim budur. Bize karşı şu vaziyette bulunan te
baa üzerinde tasarruf ancak şu maddei kanu-
niyedeki ahkâmla* olabileceğine kaaniim ve ben 
bu suretle bunun muvafıkı şer'i şerif oldu
ğuna kaani olduğum cihetle bu maddei kanu-
niyenin altına imzamı koydum. Muhalifi şer'i 
şerif olmak üzere koymadım. Muvafıkı şer'i 
olduğu kanaatiyle koydum. İhtira! ki, hata et
tim, fakat ben hata etmedim itikadmdayım. 
Binaenaleyh şimdiye kadar bütün gayrimüs
limler hakkında gelen maddei kanuniyelerin 
hiçbirisinde bu mülâhaza dermeyan edilmedi
ği halde bu maddede kılı kırk yararcasma 
mülâhazat dermeyan etmeyi de böyle sırf in
kılâpla meşbu olan bu Mecliste ben muva
fık görmüyorum. 

İkinci maddenin birinci maddeye muhale
feti meselesine gelince : Evet Hükümetin ve
sayeti âmmesi va'rdır vesayeti âmmesine vekâ
leti de iltihak ettirerek bu işi görür. Çünkü 
maslahat onu icabediyor. Birtakım kimseler 
uydurmuş oldukları vekâletnamelerle asıl mal 
sahiplerini ızrar ediyorlar. Asıl mal sahipleri
nin hukukunu muhafaza içindir ki, Hükümetin 
vekâleti âmmesi knomuştur buraya... Binaenaleyh 
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, ben bunu muvafıkı maslahat görüyorum. Onun 

için aitma da imzamı koydum. Maslahatı şer'iye 
olması matlup ise maslahatı siyasiyede, matlup
tur. 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendiler, Türk 
Milleti İslâmiyeti kabul edeli 1340 sene geçmiş
tir. 1340 senedir Türk Milleti kıstası şer'i mü-
binden hariç ne bir kanun yapmış ve ne de bir 
hareket yapmıştır. Binaenaleyh burada şer'a 
muhalif hiçbir şey yoktur. Sıra ile arz edeyim: 
Şeriatın ahkâmı mucibince vekâlet iki şeye in
hisar eder; vekâleti âmme, vekâleti hassa. Ve
kâleti âmme vekâleti hassadan akva olduğu için 
velayeti âmme de velayeti hâssadan akvadır. 
Fakat şunu daima, nazarı dikkate almak lâzım-
gelir ki; Şârii Âzam beşer üzerinde hakkı te
sis ederken hukuku umumiye üzerine tesis etmiş
tir. Hukuku şahsiyede kabul ve icap veyahut 
istihlâle binaendir. Bunun başka şekli yoktur. 
Ve başka şıkkı da yoktur. Dünyada en büyük 
kanun, hukuk fikri İvslâmiyettedir. Zira, îslâ-
miyette haktan ziyade «teklif» vardır... 

Bugün Avrupa'da hukuku âmme denilen şe
ye bizim fıkhımızın kabul ettiği esasları teka
bül ettirirseniz, «Avrupa'daki hak, müsavatı 
mutlaka, adaleti mutlaka, hürriyeti mutlaka 
üzerinedir. Lâtinlerde kuvvet ve iktisat üzerine
dir, Angiosaksonlarda fayda üzerinedir. Bizde 
ne üzerinedir biliyor musunuz? Fıkhı Şerif... 
Bizde hak, nizamı âlem üzerine gözetilmiştir. 
Bütün fıkhın gözettiği nokta, güttüğü gaye ni
zamı âlemdir. Bütün ahkâmı fıkhiye de onun 
üzerine konmuştur. Malûmuâlinizdir ki kırk se
nede öğrenilen Fıkhı Hanefî ile kırk günde öğ
renilen Fıkhı Şafiî arasında fark vardır. Kırk 
senede Fıkhı Hanefîyi öğrendim diyen adamın 
bundaki maksadı İmamı Hanefî'nin Fıkhı Hanefî 
mesailini inceden inceye leyyine doğru elemesi-
dir. Ortaya atmasıdır. Fıkhı Şafiî ahkâmı 
umumiyeden bahsetmiştir. O halde tamamiyle 
şer'a muvafık olmak üzere arz ediyorum. Hü
kümet burada maslahatı âmmeye müstenidolmak 
üzere vekâleti âmmesini istimal etmiştir. Eğer 
o adamın vekâleti hassası şer'i şerife muvafık 
olarak mevcut ise kadı ona izin verir. Ben de 
nitekim Maliye Vekiline diyorum ki; bugün 
firar etmiş olan bir firari bir kadıi meşruun hu
zurunda, mersum, mânun olarak bir vekâlet 
getirsin, hakkını ispat etsin. Sonra Hükümet 
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burada tasarrufa doğru taarruz etmiyor efen
diler. Bilâkis tasarrufu teşyidediyor. Ben di
yorum, eski şekli tasarruf üzerinde zararı âm 
var. Benim mülkümde nıevcudolan bu mal üze
rinde her ne kadar gayrın taallûk etmiş hak
kı varsa Hükümeti âmmenin de hakkı vardır. 
Ben de hakkını istifa için ona yediemin gibi 
olmak üzere elimi koyuyorum. O koyduğum 
elin üzerine hakkı teklif bana teveccüh ediyor, 
bana taallûk ediyor, vekâleti alan adam gelsin, 
benden hakkını alsın diyorum. 

REİS — Vehbi Efendinin bir tay teklifi 
var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakeresi sadedinde bulunduğumuz ikinci 

madde maddei ulâdaki tasrih olunan malikiyeti 
nakızdır. Çünkü; vekâlet, bir şahsı kendinin ve
layeti dâhilinde olan bir tasarrufu başka bir 
şahsa teffiz edip ol şahsı kendi makamına ka
im kılmaktır, öyle biri yerine muttasıl sureti 
fahişede tenakuzu müştemil olan bir kanunun 
neşri Hükümeti islâmiyeye yakışmayıp sardhan 
seri ve adle muhalif bulunduğundan tayymı tek
lif ederim. 

20. IV . 1338 
Konya 

Ömer Vehbi 

REÎS — Ömer Vehbi Efendinin takı •ırıııı 
nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Ekseriyet yok, efendim. 

Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. İkinci 
maddeyi Adliye Encümeninin teklifi veçhile 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ret, sesle
ri) Ekseriyetle kabul edildi, (Ekseriyet yok, 
sesleri) 

ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey, 
ekseriyet yoktur. îndellah dâva ederim. 

REÎS — Efendi Hazretleri, sükûta davet 
ederim. Ekseriyet vardır ve kahir ekseriyettir. 
Rica ederim sükûnetle dinleyiniz. 

MADDE 3. — Sahipsiz emval ve metrûkât 
ve mezruata fuzulî müdahale edenler idareten 
meni ve haklarında takibatı kanuniye ifa olu
nur. 

REÎS — Üçüncü madde hakkında söz isti-
yen var mı? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey, encümen mazbata muharririnden bir şey 
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soracağım. Bulada idareten menolunur ne de
mektir? Lütfen gelip cevap versinler. 

REÎS — Encümen cevap verecek mi, efen
dim? 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi
ga) — İdareten ref'i noktasından ittihaz ettiği 
kararı.... 

(İşitemiyoruz sesleri) 
REİS — Başka söz istiyen var mı? 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen

dim, cevap versin işitmiyoruz. 
REİS — Hamid Bey sözünüzü tekrar ediniz 

efendim. 
MAZBATA MUHARRİRİ HÂMİD B. (Bi

ga) — Müsaade buyurun efendim. Bir gayri
menkul tasarrufundan dolayı iş mahkemeye ak
sederse, hükme iktiran etmeksizin ref'i rnüna-
zaa zımnında meclisi idarelerin ref'i hakkında 
re'sen salâhiyetleri vardır. Binaenaleyh bu mad
de bu maksada binaen tertibolunmuştur. Fuzu
li müdahalâtı kablelhüküm, ref'etmekten iba
rettir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, encümenin verdiği cevapta diyor ki, fu
zuli vâki olan müdahalât mecalisi idarece men 
edilir. Rica ederim bu hak mecalisi idareye ve
rilmez. Bunun birtakım usulü vardır. Malûmu-
âliniz kanunlar emval ve araziye vukubulan 
müdahalâtın men'ini mahkemelere tevdi etmiş-
1 erdir. Beyefendi bugün bu iş idare meclisle
rinde değildir. O encümenin buyurduğu mu
kaddema müttehaz bir usul idi. Fakat ahiren 
emval ve araziye vukubulan müdahalât dâva
ları tamamiyle mahakimi adliyeye verilmiştir. 
Burada idareten menolunur, diyor. Bundan zu
lüm istismarcı ederim. Bendeniz böyle olmazsa 
tekrar söylüyorum. Bendeniz bundan zulüm is
tişmam ederim. • 

HÜSEYİN AVNİ.B. (Erzurum) — Efendim, 
Mazhar Müfid Bey kısmen fikirlerimi beyan 
buyurdular. Bendeniz de fikirlerine iştirak ede
rim. Maddede; «Emvali metrûkeye ve mezru
ata fuzuli müdahale edenler idareten meni ve 
haklarında takibatı kanuniye ifa olunur.» di
yor. Bunu anlıyamadım. Yani şimdiye kadar 
o gibi emvali işgal edenler fuzuli olarak işgal 
ettiklerinden dolayı bunlar hakkında takibatı 
kanuniye, hukuki mi olacaktır? Yoksa gasıp 
muamelesi mi olacaktır? Yani bu muamele ne 
telâkki olunacaktır. Efendiler Hükümetin bu-
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na vaziyed etmesi, kanunu makabline teşmil 
ederek velayeti âmme suretiyle, Hazinenin hu
kukunu muhafaza etmek suretiyle mi olacak? 
Yoksa vekillerin vekâletleri varsa onlar keen-
lemyekün mü addedilerek, fuzuli mi addedile
cek? 

MALÎYE VEKlLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, maksadnmz sarihtir. Kanunun tarihi 
neşrinden itibaren hukuk ve salâhiyet Hükü
mete verilmiyor. Hükümetin velayeti âmmesi 
dolayısiyle id.ar.eten meni ve haklarında takibatı 
kanuniye ifa olunur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bunun 
hakkında ne muamele cereyan edecek ise Adli
ye Encümeni bunu tasrih etmelidir. Bu madde 
noksandır. 

REİS — Buyurun Hamid Bey. 
MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi

ga) — Kanunu Cezanın 130 ncu maddesinin 
ilâvesinde idareten ref'iyed edilmiş olan bir 
şahıs tekrar vaziyed ederse hakkında ceza tâ
yin edilmiştir.'Binaenaleyh bu fıkra bu gibiler 
hakkında, bu husus hakkındaki ahkâmı ceza-
iyenin bu madde ile tesbit ve tâyininden iba
rettir. Binaenaleyh elde mevcut kanun ile bu
nun aîrasında bir ihtilâf yoktur. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Hükü
metle encümen arasında ihtilâf vardır. Çünkü 
hükümet bu takibat hukukidir, encümen de ce
zaidir diyor. Bu musib midir? Vekâleten biri
sine emanet edilir de o da bunu ispat edemez 
ve şahit de ibraz edemezse bunun altından müd
deiumumi çıkamaz. Bundan zulüm çıjtar zanne
diyorum. Böyle açık kapı bırakırsak çok fena 
olur beyefendi. 

HAMİD B. (Biga) — Bu husustaki encüme
nin noktai nazarını söylüyorum. Maliye Vekili 
hükümetin noktai nazarını söylemiş olabilir. Fa
kat Maliye Vekili Beyin buyurdukları mesele, 
hükümetin birinci ikinci maddeler dolayısiyle 
haiz olduğu velayeti âmmenin istimali suretiyle 
vukubulacak müdalıalâtm men'i neticesinden ta
li addüs edecektir. 

REİS — Ömer Vehbi Efendi buyurun. 
ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Üçüncü 

maddede efendim fuzuli müdahale edenler var. 
Anladığıma göre maddeteyni evveleyn karînesiyle 
meselâ gaybubet eden eşhas evine bir adamı oturt
muş, sen burada otur, muhafaza et demiş. Li-
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sanı şeride buna (müveddea) derler. Vedia 
olarak koymuş, gitmiş veyahut icara vermiş. 
Şimdi hükümet bu müveddea olan şahsa sen 
burada nasıl oturdun? Diye soracak. Şayet bir 
vesika ibraz edemiyeeek olursa fuzulî .tasamı t 
ediyorsun diye çıkaracak. Bundan bu anlaşılı
yor. Halbuki hükümet bitaraftır. Hükümetin 
maksadı teşekkülü mazlumun hakkını zâlimden 
almaktır. Böyle dâva eden olmadan kendi ken
dine hükümetin varıp da sen burada ne suretle 
oturursun? Diye suale salâhiyeti yoktur. Şayet 
hükümet böyle bir muamele yapacaksa evvelki 
tasdik olunan ikinci madde ki bunun da muga
yiri seri olduğunu ben iddia ediyorum. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Efendim 
üçüncü maddede iki fıkra vardır. Rüfekâyı Ki
ramdan bâzıları bunun tavzih edilmesini istedik
leri için bendeniz de bu kanunun müzakeresinde 
bulunmadığımdan izah edeceğim. Bu maddede iki 
nokta vardır, bunlardan birisi, emvali metrükeye 
müdahalenin idareten men'i, diğer kısım, hakla
rında takibatı kanuniye ifası meselesidir. İdare
ten men'i meselesi, evvelce liva ve kaza mecalisi 
idarelerince idare edilirdi. Ahiren vaz'edilen 
kanıjn mucibince ref'i yed dâvalarının mahkeme
lere verilmesi dolayısiyle şimdi bunlara mahke
meler bakıyor. Yani bir adamın yedinde nıâmu-
lünbih senedi bulunmadığı zamanda fuzuli ta
sarruf demek olur. Fuzuli tasarruf iso mahakinıc 
mahal kalmaksızın asıl emval kimin namına ise 
onu tanıyarak diğerinin idareten menedilmesi 
mahkemelerin salâhiyeti icabmdandır. Bu sulh 
mahkemesi kanuniyle sabittir ve elyevm mer'idir. 
İkincisi; haklarında takibatı kanuniye, ifası me
selesinde, Hamid Beyin buyurdukları gibi, evvel
den mahkemenin verdiği karara tecavüz edenler 
veyahut diğer birinin namına senedi liakani ile 
mukayyedolan bir mülke müdahale eden kimse
ler içindir ki, bu fuzuli müdahale edenlerin doğ
rudan doğruya haklarında takibatı kanuniye ifa
sıdır ki, bu kanuna, usule muvafıktır. Bendeniz 
kabulünü teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim bu madde ile pek çok suiistimale kapı açarız 
ve pek çok kimseleri de belki ızrar ederiz. Sahip
siz emvale her kim vaziyed etmiş ise bu kanunun 
tarihi neşrinden bir müddet sonra herkes teslime 
mecburdur. Şayet teslim etmezlerse ceza o vakit 
olur. Bugün bir kanun neşrediyoruz. Bugüne ka-
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dar malı kime teslim edeceğini bilmiyen bir adam 
için fuzuli filân denemez. Çünkü bir adam emva
linin bir kısmım diğer bir adama emanet eder
ken mutlaka mukavelât muharririnden tasdik et
tirmez. Binaenaleyh netice itibariyle bu şekil; her 
halde halka bir zulüm teşkil edecektir. Doğru 
bir suret değildir. Biz bunu behemehal talcyide-
delim ve diyelim ki; «bu kanunun tarihi 
neşrinden itibaren kimin yanında menkul 
ve gayrimenkul emval varsa onu, bir haf
taya kadar ciheti maliyeye teslim etmiyen-
ler haklarında takibatı kanuniye ifa olu
nacaktır.» Bendeniz maddenin bu suretle tadili
ni teklif ediyorum. Bu vadiden meselenin halline 
gidersek, suiistimale kapı açmamış oluruz. 

FAHREDDlN B. (Kars) — Bir hafta azdır, 
bir ay olsun... 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Devamla) — Bende
niz bir hafta diyorum, siz isterseniz bir ay yapı
nız. 

REİS -— Bu madde hakkında müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Müzakere 
kâfi görüldü. Tadilnameleri okutuyoruz. 

Riyaseti Celileyc 
Maddeden «idareten meni» kaydının tayyını 

teklif ederim. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi âti surette tadilini 

teklif ederim. 
Madde 3. — Sahipsiz emval ve metrukât ve 

mezruata fuzuli müdahale edenler hemen Hükü
mete teslim etmiye mecbur olup işbu kanunun 
tarihi neşrinden bir hafta sonraya kadar Hükü
mete teslim etmiyenler haklarında takibatı kanu
niye icra olunur. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

REÎS >— Efendim Süleyman Sırrı Beyin tak
ririni reyinize arz edeceğim, encümen namına 
bir mütalâa var mı? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ad
liye Encümeni Reisi var efendim. Bu madde bun
dan evvelki maddenin mütemmimidir. Bundan 
evvelki madde ile, Vekâleti âmme Hükümete dev-
rolundu. Meselâ sahipsiz emvale birisi girmiş, te-
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gallüben oturuyor. Mahkemeye müracaat edip de 
onu oradan çıkartıncaya ve meseleyi intacedince-
ye kadar da aradan daha iki sene geçeeek ve o 
adam da daha iki sene çıkmıyacak. Mahakimi 
sulhiyenin ise zaten vazıyed ve refiyed ve zilyed 
usulü vardır. Bu suretle bu usulleri biz bu ka
nunla Hükümeti idariyeye vermiş oluyoruz. Ta-
ınamii tasarrufu değil, ref'iyedir... Yani o adam 
böyle bir yerde oturuyor ve bir akitten mütevel
lit bir hak iddia ediyorsa mahkemeye müracaat 
eder. Mahkemeden hüküm istihsaline kadar tabiî 
elinde kendisinin bu bapta bir vesikası yok ise 
oraya tasarruftan idareten menedilir. Böyle mi
saller gözümüzün önünde yok mudur? Meselâ, 
bu filânın malıdır diye biri girmiş oturmuş, elin
de akdine ve hakkı tasarrufuna dair de hiçbir 
şey, vesikası, senedi yok, tegallüben oturuyor, 
Hükümet de çıkaramıyor ve bundan Hazine mu
tazarrır oluyor. Bu yüzden hâsıl olacak paranın 
Hazineye mi girmesi daha iyi olur? Yoksa onu 
işgal eden adamın kesesine mi girmesi iyi olur? 
Tabiî Hazineye girmesi faydalıdır. Bu madde, 
sahipsiz mallar yüzünden hem Hazinenin men
faati ve yine hem dolayısiyle sahiplerinin men
faati için konulmuştur. Bu madde ile hem bey-
tülmalm ve hem de sahibi malın hakkı gözetil-
miştir. Bu gibi emvale fuzuli tegallübedenlerin 
süratle o maldan ref'iyedleri için de bu «idare
ten meni» kaydı vaz'edilmiştir. Yani bu husus
ta bundan evvel mevzu kaideler bu kanun ile de 
tekrar vaz'edilmiş oluyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim maddeyi - bendeniz mütalâamı arz etmez
den evvel - okuyorum. «Sahipsiz emval ve met
rukât ve mezruata fuzuli müdahale edenler ida
reten meni ve haklarında takibatı kanuniye ifa 
olunur.» Maddenin «fuzuli» kaydı kaldırılmalıdır. 
Çünkü malûmuâliniz, takibatı kanuniye ifa olu
nur demek; her halde mülkiye memurları, zabı
ta memurları böyle bir şeye, fuzuli müdahaleye 
muttali olurlarsa evvelemirde onu idareten men-
ederler ve bilâhara Hükümet \reya mahkemei 
aidesi de meseleden haberdar edilerek lâzımge-
lenler haklarında takibatı kanuniye ifa olunur. 
Takibatı kanuniye kaydında idareten meni kay
dı da dâhildir. Maddeye ayrıca «idareten meni» 
kaydını koyacak olursak bu kayıt doğrudan 
doğruya suiistimal edilir ve mahkemenin hükmü 
olmaksızın bu yüzden birçok kişiler mutazarrır 
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olur. Bendeniz takibatı kanuniye fıkrasında, 
idareten meni kaydı da dâhildir diyorum. 

R E İ S — Süleyman Sırrı Bey takrirlerini 
izah ettiler. Bu takriri kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar. Kabul edilmedi efendim. 

Hüseyin Avni Beyin tadilnamesini reyi âli
nize vaz'ediyorum. 

(Hüseyin Avni Beyin tadilnamesi tekrar 
okundu) (Bir ay sesleri) (Bir hafta azdır sada-
ları) 

REİS — Efendim Hüseyin Avni Beyin tadil
namesi hakkında encümenin bir mütalâası var 
mı? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ha
yır, yok. 

REİS —O halde takriri reyi âlinize arz edi
yorum. Hüseyin Avni Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar ellerini kaldırsınlar. (Bir ay 
kaydiyle sadaları) Efendim takrir nazarı dik
kate alındı; kabul edildi. Müddetin bir ay olma
sı için ayrıca teklif ve rey ister. Hüseyin Avni 
Beyin takririyle bir hafta müddet kabul edildi. 
Bir ay için ayrıca tadilname verirseniz onu da 
reyinize arz ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey
efendi ; Heyeti Celile bir ay derse bendeniz de 
bunu kabul edebilirim. 

REİS — Bir ay için ayrı bir tadil teklifi yok 
ki, reyinize arz edeyim. Efendim Hüseyin Avni 
Beyin teklifi üçüncü madde oluyor. * Üçüncü 
madde olmak üzere Hüseyin Avni Beyin takriri
ni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Ka
bul edilmiştir. 

MUSTAFA HÎLMİ Ef. (Niğde) — Efendim 
l)iı madde hakkında bir kelimeye müsaade buyu
rur musunuz, arz edeyim ? 

REİS — Buyurun. 

. MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Efendim 
Süleyman Sırrı Beyin takririnde «İdareten 
meni» tâbirinin tayyı teklif edilmiştir. Reye arz 
edildiğinde bu teklifi Meclis kabul etmedi. Hü
seyin Avn Beyin teklifleri de, haklarında taki
batı kanuniye ifası lâzım gelenlere ait bir hafta 
müddet hususundadır. Yoksa idareten meni tâ
birinin maddenin evvelinde kalması lâzımgelir. 

REİS — Efendim idareten meni kelimeleri
nin tayyı hakkındaki takriri kabul buyurma di
niz. 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 

şekil ve mahiyet itibariyle mesele değişmiştir. 
Bendeniz idareten meni hakkındaki ahkâmı bu 
bir hafta müddet ile telâfi ettirmiş oldum. Yani 
bu kanun neşrolunur, ilân edilir, bir hafta zar
fında bu gibi emval ve eşyayı ciheti maliyeye 
vermiyenler haklarında doğrudan doğruya ta-
kibatı kanuniye yapılır. Teklifimin kabulü iıze
rine ayrıca idareten bir muameleye lüzum kal
mıyor. Mesele artık cezaidir, yalnız hukuki de
ğildir efendim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — «İda
reten ineni» kaydı, maddede müııderiçtir, bunun 
tayyı hakkındaki teklif kabul edilmedi, bu ta
bii* yine maddede mevcuttur. Yalnız Hüseyin 
Avni Bey; bu fıkrayı kendi tekliflerinin, yani 
teklifleri veçhile kabul edilen maddenin neresi
ne yakıştırıyorlarsa oraya koysunlar. 

REİS — Efendim, idareten meni kelimesi
nin, kabul edilen Hüseyin Avni Beyin tadilna-
mesine ilâvesini kabul buyuranlar ellerini kal
dırsınlar. Efendim ekseriyet vardır, kabul edil
di. Yani tayyı ekseriyetle reddedildi. 

Abdullah Azmi Bey, lütfen bu Maddeyi tas
hih ediniz 1 

Efendim dördüncü maddeye geçiyoruz. Ev
velâ Saruhan Mebusu Reşad Bey dördüncü mad
de olmak üzere ayrıca bir teklifte bulunuyor, 
o okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Madde 4. — Emvali metrtükeden mektum 

olanlarını ihbar edenlere meydana çıkan malın 
bedelinin yüzde onu ihbariye olarak verilir. 

Balâdaki maddenin dördüneü olarak kabulü
nü teklif eylerim. 

Saruhan 
Reşad 

REİS — Efendim, bu takrir hakkında söz 
istiyen var mı? ... (Yok sadaları) Efendim Sa
ruhan Mebusu Reşad Beyin şimdi okunan tak
rirlerini dördüneü madde olmak üzere kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiş
tir. (Ekseriyet yok, sesleri) Efendim, aksini 
reye koyuyorum. Takriri nazarı dikkate almı-
yanlar ellerini kaldırsınlar. Takrir dördüncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Efendim, dördüncü madde beşinci madde 
oluyor. 
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MADDE 5. — İşbu kanun ahkâmı ahvali 

harbiye ve siyasiye ilcasiyle sair mahallerde fi
rar veya gaybubet edenlerin emvali menkule ve 
gayrimenkule ve mezruatları hakkında dahi ca
ridir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
bu beşinci maddede gayet muğlâk ve mühim bir 
nokta var; (işbu kanun ahkâmı ahvali harbiye 
ve siyasiye ilcasiyle sair mahallerde firar veya 
gaybubet edenlerin evmali menkule ve gayri
menkule ve mezruatları hakkında dahi caridir.) 
deniliyor... Halbuki bundan evvelki maddede 
(idareten meni) kaydı da kabul buyurııldu. 
Şimdi bu gaybubet ve firarın da mahiyetini 
idareten mi anlıyacağız? Eğer idareten anlıya-
cak olursak bu gayet muzır ve tehlikeli bir 
madde olur. Bu çok muğlâktır. Ahvali siya
siye ilcaatı; bu ne demektir? Yani vatani bir 
cürüm işlemiş olanlara ait ise her halde tasrih 
edilmeli. Bu bir. 

Saniyen firar ve gaybubet meselesi de ida
reten değil, hükmen sabit olmalıdır. Böyle sair 
mahallere firar ve gaybubetleri hükmen sabit 
olanlara tatbik olunabilir. Aksi takdirde suiis
timale bir kapı açarsak 'herkes istifade eder; bu 
yanlıştır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bendeniz Maliye 
Vekiline bir sual soracağım : 

Arkadaşlar, mevzuu müzakere olan emvali 
metruke üzerinde gayet mühim bir mesele var
dır. Bakınız, hepiniz iyi bilirsiniz ki, memleke
timizde iktisadiyatımızı elde etmiş olan ermeni-. 
ler bizden musaddak senedat ve saire ile res
men aldıkları paralarla ticaret yapıyorlar. Hat
tâ 'Erzurum'dan firar edenlerden bir kısmının 
(220) bin lira tahakkuk etmiş tüccara, serma-
yedarana borçları vardı. Bu meyanda Cibril 
Efendi namında birisi iki bin- altın bendenize 
medyundur. O 'adam da firar etti. Ve o adamla 
beraber bu gibi pek çokları da firar ettiler. Şim
di böyle birçok alacak sahipleri vardır. Bu bir 
meseledir; yani bunların elindeki sermayeyi siz 
zannetmeyiniz ki, başka bir paradır. Biz, eli
mizdeki paralarla ticaret yapmıyorduk, fakat 
paralarımızı hüccet üzerine, karzı hasan aıamiy-
le, yüzde iki faizle bu adamlara veriyorduk, 
bunlar ticaret yapıp para kazanıyorlardı. Ne 
yaptılarsa (müslüman paralariyle yapıyorlardı. 
Rica ederim, buna mukabil ashabı matlûbun pa-
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raları ne olacaktır? Bunları düşünmek lâzım
dır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Bendeniz zannediyorum ki, Salih Efendi Hazret
lerinin noktai nazarları kanun ile de haklıdır. 
Gerek vekâleti hususiyesi ve gerek vekâleti umu-
miyesi itibariyle Hükümet dâvaya hasım olsun. 
Burada bulunmıyan ve mallarının muhafaza ve 
sıyaneti, Hükümetin uhdesine müterettip bulu
nan eşhasın aleyhinde her kim bir alacak dâ
vası ikame ederse bu turku kanuniyeden 'geç
tikten sonra vekili hususisi olduğu zaman nasıl 
onun mahkemede müddeaaleyh sıfatiyle bulun
ması lâzımgeliyorsa, bu defa vekâleti âmmeye 
istinaden Hükümetin o adam namına müddea
aleyh bulunması lâzımgelecektir ve idare ettiği 
emvalden o zatın düyununu vacibüttediye borç
larını ödemek 'mecburiyetindeyiz. 

BEHÇET B. (Kanığın) — Bir sual sorma
ma müsaade buyurulur mu? Bu muhakematın, 
bu- tahkikatın cereyan ettiği zamanda mevkii 
dâvaya gelen kimse dâvasını ispat edemediği ve 
Hükümete yemin teveccüh ettiği takdirde Hü
kümet yemin edebilecek midir? 

MALtYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Hükümete yemin teveccüh eder mi? Etmez mi? 
Onu bilmiyorum. Bu hususta erbabı hukuk mü
talâasını dermeyan buyursunlar. Fakat her 
halde müddeaaleyh için biri mahkemeye müra
caat ederse, ispatı vücudetmeye, hukukunu mu
hafaza etmeye mecburum. Mahkûm olursa yine 
bizim mahkememizin, ilâmıdır. Mevkii icraya 
konulur, ben de müekkilim namına onların 'borç
larını ödemeye mecburum. 

RAGIB B. (Amasya) — Hasan Beyefendi 
bunların 'gayıp hükmünde olduğunu kabul edi
yor. Vesayeti âmme itibariyle Hükümetin bu 
paraya vazıyed etmesini de kabul ediyoruz. Fa
kat 'bunların muhtacı iaşe eytam ve eramilinin 
nafakai mukadderesini temin etmek lüzumunu 
Hükümet düşünmüş mü? Düşünmemiş mi?.. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bunların şer 'an nafakası müekkilimi-
zin üzerine vacibolanların nafakasını malının 
nemasından veya, resülmalinden vermek mec
buriyetindeyiz. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Em
val sahiplerinin alacakları olursa ne olacak? 
diye bir sual iradedildi. Hükümetin hasım 
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olacağı söylendi. Hükümet emvalden mütevel
lit daavide hasım olur. .Ondan başka sair ala
caklarda hasım olmaz. Olur ki, başka bir şey
de mutazarrır olabilir. Yalnız bu emvaldan 
dolayı bir alacağı olursa onda hasım olur, yok
sa umumi alacaklarda hasım olmaz... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trab
zon) — Efendim, bendeniz adliyeci ' değilim. 
Kaıvaninin teferruatını bilemem. Amkâmı ka
nuniye neyi âmir ise o olur. 

RAGIB B. (Amasya) — Ashabı matlup 
emvalini haezedemez mi? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trab
zon) — Başka bir şey olacağı yoktur. Ahkâmı 
kanuniyemiz haczediyorsa eder; etmiyorsa et
mez. Başka mütalâam yoktur. Vereceğim cevap 
da budur 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ka
nun bu hususta sâkittir, hasım olanlar ve olmı-
yanlar hakkında ahkâm mevcuttur. Emvalin
den dolayı alacağı olursa hasım olur. Başkala
rında olamaz. 

RFİS — Müzakereyi kâi'i görenler lütfen' 
el kaldırsın, kâfi görüldü. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) -
Beşinci maddenin ibaresi düşük. 

REİS — Tadiller okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin bervetjıi âti tadilini tek

lif ederim. 
Madde 5. — îşbu kanun ahkâmının ahvali 

harbiye ve siyasiye ilcasiyle memleket hari
cine firar ve gaybubetleri hükmen sabit olan
ların evmali memkule... İlâh. 

Suretinde tadilini teklif ederim. 
Erzurum 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Emvali metruke Kanununun dördüncü mad

desinin berveçhi âti şekle ifrağini teklif eylerim. 
Kütahya 

Cemil 

Madde 5. — îşbu kanun ahkâmı ahvali har
biye ve siyasiye ilcasiyle sair mahallerde fi
rar veya gaybubiyet edenlerin emvali men
kule ve gayrimenkule ve mezruatları hakkında 
caridir. 
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Riyaseti Celileye 

Beşinci madde olarak âtideki maddenin ka
bulünü teklif eylerim. 

Maraş 
Hasib 

Madde 5. — Kontratoya veya senedi res
mîye merbut icra veya isticar mukavelena
meleri müddeti icarın hitamına kadar muteber
dir. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci madde ibare itibariyle düşüktür. 

«Ahkâmının» yerine ahkâmı kelimesinin kon
ması bu düşüklüğü izale edeceğinden ona göre 
tassihini arz ve teklif eylerim. 

20 . 4 . 1338 
Dersim 

Abdülhak Tevfik 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum )— Efen
dim, bir noktaya işaret edeceğim. Efendim da
ha hukuki olabilmek için (veya siyasi ilcaatla 
sair mahallere) müphem bir kelimedir. Bu 
bir. Buna (firar ve gaybubet edenler) denilme
lidir. Bunların firar ve gaybubet ettiklerinin 
mahiyeti bilinmelidir. Bu elzemdir, iki. Bunlar 
her halde müstacel mevad ve mesailden de
ğildir. Bunlar her hangi bir mahkemenin hük
mü ile gayıptır denmelidir. Yoksa bu gaybu
bet nasıldır? Bunu kim tefrik edecektir? Ben 
zannediyorum ki, netice itibariyle birçok ada
letsizlikler husule gelecektir. Onun için bura-

. ya hükmen kaydının ilâvesini teklif ediyorum. 

HAMİD B. (Biga) — Hüseyin Avni Bey
de n bir şey soracağım. Lütfen izah buyurur-
musunuz? Mahkemeye nasıl ve ne suretle mü
racaat edilirse bir şekil hâsıl olur? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müd
deiumumi sahipsiz olanları haber verir. Malû-
muâlileri, kayıp budur. 

HAMİD B. (Biga) — Kim ikaınei dâva 
edecek? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — De
minki idareten buyurduğunuz mesele bura
da... 

HAMİD B. (Biga) — Vekâleti alamadı ki 
hakkını müdafaa etsin.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efen
dim idareten buyurduğunuz veçhile burad* 
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kayıt vardır. İdare yerine muhakeme kaim ol
maktadır. Siz ne salâhiyetle gidip filânın, 
evinin eşyasını atacaksınız? Veyahut da şu 
eşya Hükümete" aittir, gaibindir, diyeceğiz.' 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 
Efendim bir şey arz edeceğim. Bu kayıttan 
neden ihtiraz ediyorsunuz? Bir kayıt konur; 
ya efradını cami olmak için veyahut ağyarım 
mâni olmak için konuyor. Ne gibi şeylere mâ
ni oimak için konuyor? Gaybubetin mahiyeti
ni idareten yapmamak için. Bu adam gaiptir 
diye Hükümet iddia ederse ve şu kanunun ru
huna tevfikan hareket ettiği zaman gayrika-
nuni olamaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Mahke
me tahtı karara almalıdır. İdareten olursa he
pimiz gayibolımız. Hepimizin malı heder 
olur. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Si
zin mütalâamzca gaybubetin hükme iktiran 
etmesi lâzımdır. Yani mevcudolnnyan gay
bubetinin tâyini mahkemeye bağlıdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaa
denizle bir daha maddeyi okuyayım, tenevvür 
edemiyorum. (Maddeyi tekrar okudu.) Bir adam 
buradan kalkıp Kângırıya giderse firar etmiş 
olur mânasında bu kayıt konmuş. (Hayır sesleri) 
Bunu kim tâyin eder? Mahkeme tâyin eder. 
bu tâyini mahakeıııe yapar. Bu firar ve gay
bubet bu kanunun maksadını teinin ediyorsa 
bunu idareten yapamaz. Bu suiistimal kapısı
dır. Bunu mahkeme yapar. Mahkeme şu ka
nuna tebaan onun malına vazıyed eder. Yoksa 
sellemehüsselâm idareten derseniz suiistimale 
kapı açarsınız, çok fena olur. 

REİS — Efendim, takrir sahibi takrirlerini 
izah ettiler. Encümen reisi de encümenin noktai 
nazarını söyledi. 

HAMİD B. (Biga) — Usulen, kaideten bir 
hüküm, hasmı cahit karşısında bulunması lâ-
zımgelir. Cereyan eden muhakeme neticesinde 
(Hızlı söyleyin sesleri) yani usulen, kaideten 
hüküm lâzımdır. Firar veya gaybubet etmiş olan 
bir şahsın emvali menkule ve gayrimenkulesin-
de Hükümet kanun mucibince vazıyed etmedik
çe ve sahibolmadıkça firariliği hakkında bir hü
küm sudur edebilmesi için, bir hüküm istihsal 
edebilmesi için esasatı mülkiye, esasatı kanuni
ye imkanbahş olamamaktadır. Sonra bir diğer 

takrir mesakin hakkında cari icar ve isticar mu
kavelelerinin meriyetini teklif ediyor. Halbuki 
dördüncü madde, uhudun muteber olduğunu za
ten kabul etmiştir. 

REİS — Efendim, yalnız Hüseyin Avni Bey
efendinin takriri üzerine söyleyiniz. 

HAMİD B. (Biga) — Binaenaleyh Hüseyin 
Avni Beyefendinin tekliflerinin tervicine im
kânı kanuni yoktur. Reddini teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Encü
men noktai nazarımı anlıyamamış; encümen nok
tai nazarımı belki kabul edecektir, fakat iyi an
lamamıştır. Kendi iddialarına göre, bugün 
- misalle arz edeceğim - Zeyd'in malına el sürmek 
için gaybubeti esastır. Bu gaybubeti tatbik için 
idareye verirseniz suiistimal olur. Kimsenin em
valine vazıyed edilemez; bunun hakkında cevap 
vermediler. Gaybubet hakkında karar, hüküm 
çıkmadıkça kimse buna bir şey diyemez. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — Memurlar 
emindir, suiistimal etmezler. 

REİS — Efendim, bir takrir üzerine on defa 
izahat olmaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bir nok
tayı daha izah edeyim. Şimdi bunun vârisi de 
vardır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ve
yahut mevcut değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bunu 
mahkeme tâyin eder. Yoksa zulüm yapmak için 
burada oturmuyoruz. Efendiler, burada noksan 
vardır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, bir adam ya gaiptir veya mevcuttur. 
Eğer mevcut ise sahibolur, malına kendisi ta
sarruf eder. Mevcudolduğu halde o adama ga
ip denirse mevcudolduğunu ispat eder. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Değil 
efendim; Kastamonu'ya gider gaiptir, Sivas'a gi
der gaiptir, Trabzon'a gider gaiptir. Efendim, 
idareten olursa daima suiistimale müsaittir. 
Mahkemeye verirseniz ne kaybedeceksiniz? Ya 
evlâdı varsa ne yapıyorsunuz, bütün esasatı yı
kıyor musunuz? 

REİS — Hüseyin Avni Beyin tadilnamesini 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Lüt
fen ellerinizi indirin efendim. Hüseyin Avni 
Beyin takririni nazarı itibara almıyanlar lütfen 
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el kaldırsın. Efendim, takrir nazarı dikkate alın
mıştır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, Hüseyin Avni Beyin teklifleri kabul 
edildi. Nazarı dikkate alındı. Fakat; bendeniz 
zannediyorum ki- encümenin noktai nazariyle 
Hüseyin Avni Beyin noktai nazarı arasında, 
esbabı mucibe itibariyle bir fark vardır. Onun 
için bu encümene gitsin. Hüseyin Avni Bey de 
hazır olduğu halde, yekdiğerlerinin fikirlerini 
anlasınlar, diğer tadilnameleri de okuyalım da 

» encümen ona göre maddeyi tashih eder. 

REÎS — Maraş Mebusu Hasib Beyin takriri 
tadilname değil, ayrıca bir madde tedvini şek
lindedir. Kabul buyurursanız okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci madde olarak âtideki maddenin ka

bulünü teklif eylerim. 
Maraş 
Hasib 

Madde 5. — Kontratoya veya senedi resmî
ye merbut icar mukavelenameleri müddeti icarın 
hitamına kadar muteberdir. 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim, ikinci mad
de bunu kâfildir. 

REÎS — Efendim, Hasib Beyin takririni 
madde olarak nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın; 

HASÎB B. (Maraş) — İzah edeyim efendim 
anlaşılmadı. 

REÎS — Rica ederim bir daha okuyup. 
(Hasib Beyin takriri tekrar okundu) 

REÎS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

Riyasti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbabı, mucibe doiayısiyb 

âtideki maddenin işbu kaunna beşinci madde 
olarak ilâvesini teklif ederim. 

20 Nisan 1338 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Madde 5: — Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
nin teşekkülünden evvel meyane senediyle biliş-
tira tasarruf edilen ve vergi ve tekâlifi emiriyei 
sairesi mutasarrıfı hazırı tarafından tediye 
olunan emvali gayrimenkul e, emvali metrukeden 
madut değildir. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Arka 

daşlar bendenize bu teklifi yaptıran saik, bizzat 
Maliye Vekili Beyin de şahidi olduğu bir me
seledir. Geçen gün Maliye Vekâletine bir istida 
getirdiler. Urgancı Ali Efendi namında bir fa
kir adam, Hükümeti Milliyenin teşekkülünden 
evvel bir hiristiyandan üç yüz liraya bir bağ al
mış; ferağın icrası sırasında Hıristiyan berayı ti
caret buradan gitmiş. Sonradan ahvali hazıra 
dolay^siyle gelememiş ve yahut mahsus gelmemiş. 
Bu adam beş yüz lira sarf etmiş, bağı fevkalâde ih
ya ve imar etmiş. Geçen sene bunu hükümet emvali 
metrukedendir diye müzayedeye vermiş bilmem 
kaç bin kuruş icar ile de başkasına havale etmiş. 
Fakat bu adam mülkünü ahar yedinde mahv ol
maması için isticar eden adama bedeli icari ver
mek suretiyle kurtarmış. Bu sene de yine geçen 
soneki isticar eden adamlar senesi geldiği için 
geçen senekinin üç misli bedel ile satacağız diye 
tohdidediyorlar. Bir istida yazıyor, diyor ki: 
Ben bu bağı Hükümeti Milliyenin teşekkülünden 
evvel satınaldım. Beş yüz lira da sarf ettim. Ver
gisini de veriyorum. Elinde makbuzu var. Mahal
lesi heyeti ihtiyariyesi de diyor ki evet Millî Hü
kümet teşekkül etmezden evvel bu adam bu bağı 
iştira etti ve beş yüz lira vermek suretiyle 
imar etti, vergisini de veriyor, elyevm muta
sarrıftır. Belediye heyeti de bunu tasdik edi
yor. Bu suretle belediyeden mıısaddak şaha
detnameyi ve mahallenin şahadetnamesini, ver
gi koçanını rabtederek Ankara Muhasebecili
ğine bir istida veriyor. Bu sene benim mülkü
mü müzayede etmesinler diyor. Maliye Vekili, 
senin malın değildir, diyor. Maliye Vekilinijn 
bu cevabı tabiî kanunidir; Fakat vicdanen dü
şünülürse bu bağın sahibi burada olsaydı Ha
zinenin bundan alacağı ne idi? Yalnız vergi
si idi. Şu halde bu adam vergisini verdikten 
sonra üç yüz liraya aldığı mülke beş yüz lira 
sarf ederek mamur bir hale getiriyor. Şimdi, 
bunut elinden almak ve bunu sahibi tagayyüb-
etmiş gibi emvali metrukeden addetmek doğ
ru değildir. Bendenize muvafıkı mâdelet de
ğildir. Bu sebepten dolayı bendeniz diyorum 
ki, Hükümeti milliyenin teşekkülünden evvel 
meyane senediyle alınmış ve vergisini, tekali
fi sairesini vermiş ve elyevm zilyed bulunan
lar emvali metrukeden addedilmesin, Yani 
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onun hakkında ahkâmı umumiye cari olsun I 
diyorum. 

REÎS — Efendim Süleyman Sırrı Beyin 
takriri üzerinde encümenin mütalâası var mı
dır? 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim Heyeti 
Celilenize arz edilen şu kanunun hedefi, gaye
si fuzuli tasarrufata mâni olmak emelinden 
başka bir şey değildir. 1319 senesinden evvel 
meyene senediyle alınmış senedata müstenit 
bey'ü şira muhteber ise de, ondan sonra me
yane senedine müstenidolan tasarrufat mute
ber değildir. Binaenaleyh Süleyman Sırrı Be
yin vuku bulan teklifleri ahkâmı esasiyemize 
katiyen muhalif bulunmuş olduğundan reddi 
muvafık olur. 

REÎS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin 
teklifini nazarı itibara alanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Nazarı itibara alınmadı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Yazık 
oldu, ben vebaldan kurtuldum. 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi âti maddenin kanuna ilâvesini tek

lif eylerim. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

işbu kanun mucibince tasarruf ve muhafa
zası Hükümete tevdi olunan emvali gayrimen-
kuleden mesken ittihaz edilmiş mebani hakkın
da Süknâ Kanunu ahkâmı câridir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim müsaade buyurun. îzah edeyim. Efendim 
malûmuâliniz geçen sene Hükümet birtakım 
mebani ve bağhanelerini icar etti. Ve bunların 
içerisine birtakım zâbitan ve süknasız olan kim
seler girdiler. Bu kanun mucibince şimdi bun
lara çıkınız, denecek. Ailesini şehir dâhilinde 
iskân edecek yer bulamamış, gitmiş, harap bir 
yer bulmuş, orasını az çok elinden geldiği ka- I 
dar imar etmiş, ailesini orada bırakmış ve ken
disi düşman karşısına gitmiş şimdi bu kanun 
mucibince bunları çıkarmak zannederim pek 
müşkül olacak. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — I 
Çıkarmıyacağız onları, efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
gibi mesken ittihaz edilen yerler, zaten mes
ken buhranı da vardır, Sükna Kanununa tâbi 
olsun. j 
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ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Za

ten bu kanunun sebebi vaz'ı onun içindir. Ar
kadaşımız cepheye gitmiş olanlar için hissî bir 
söz söylüyorlar. Onlar için can da feda olsun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yarın 
bu kanunu tatbik edemezsiniz. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Ede
mezsek burada oturmıyalım. (Gürültüler) 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Heyeti 
aliye her şeyi yapar ve ser şeye muktedirdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Cephede bulunan mücahidinin, başkasına aid-
olan bir malda fuzuli oturmak emelinde olduk
larını arz etmek bir kere doğru değildir. On
lar namına bu sözü reddederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Onlar 
orada oturmasa idi şehir de yer kalmıyacaktı. 

MALİYE VEKlLl HASAN B. (Trabzon) — 
öyleleri varsa bunların dışarı atılması mevzuu-
bahis değildir. Bunlar hakkında mâkul bir be
deli icare raptan başka yapılacak bir şey yok
tur. Cephede değil nerede olursa olsun, başka
sının malına fuzuli olarak vazıyed etmek isti-
yen de içimizde yoktur. Bedeli icare raptı ile 
herkes emin olarak, hak ve şer'e müstenid ola
rak orada oturabilir. (Aferin, aferin, sesleri) 

RElS — Süleyman Sırrı Beyin takririni na
zarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın
lar. Nazarı dikkate alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
I Maddei âtiyenin altıncı madde olarak kabu-
: lünü teklif ederim. 

Madde 6. — Sahibi emvalin ailesi mevcut 
ise süknaları istisna ve nafakai mukaddereleri 
işbu emval ve nemasından tesviye olunur. 

Amasya 
Mehmed Ragıb 

REÎS — Bunu da Maliye Vekili Bey beyan 
buyurdular. Mehmed Ragıb Beyin takririni na
zarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Nazarı dikkate alınmadı. 

Muş Mebusu Hacı Ahmed Efendinin de bir 
takriri vardır. Fakat bu maddeye ait değildir. 
yeni bir madde mahiyetindedir. Kabul edildiği 
takdirde kanuna yeni bir madde olarak ilâvesi 
lâzımgelir. Yani bu maddeye ait değildir, öyle 

I mi Hacı Ahmed Efendi? 
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Riyaseti Celileye 

Birinci maddede muharrer sahipsiz emvali 
gayrimenkule arsaları üzerinde alman mezuni
yete müsteniden keşfi evvel ve sani muamele
leri yaptırılmak suretiyle tamir ve inşa edilmiş 
mebani mecellei celile ahkâmına tevfikan he
men keşfedilerek mebani arsa kıymetinden faz
la ise arsa kıymetinin ahzi ile binanın inşa eden
lere temliki ve şayet arsanın kıymeti mebani 
kıymetinden ziyade ise o halde mebani kıyme
tinin ahziyle raebaninin arsa sahibine temliken 
namına kaydının nci madde olarak kabu
lünü teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

REİS —• Efendim; tensip buyurursanız en
cümene verelim. Ayrı bir maddedir, ayrıca mü
zakere açarız. (Ret sadaları) 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Reis 
Bey müsaade buyurun izah edeceğim efendim. 
Bu maddeyi teklifimden maksadım şahidi oldu
ğum bâzı ahval dolayısiyledir. Bilirsiniz ki, dai-
rei intihabiyem Muş'tur. Muş ve civarı Bitlis; 
Van, bunlar düşmanın ayağı altında payimal ol
du. Keza, hele dairei intihabiyem ebniyesi ker
piçten ibarettir. Bu kasaba üç sene mütemadi
yen düşmanın ve bilhassa ermenilerin istilâsın
da kaldı. Kimini ihrak ve tahribettiler. Muş ka
sabası 6 000 haneden ibaret iken badel'istihlâs 
gerek ahalinin ve gerek Hükümet memurlarının 
ricatında 13 haneden başka sağlam bir hane kal
mamıştır. Bunlar hepsi yerle yeksan ve harabc-
zar oldu. Bilûmum ahali ve memurin nerede 
yatsın? Bu kadar halk gelmiş, jandarma ve me
murin gelmiş, zarureti sükna noktasından müz-
tar kaldılar. Hükümete müracaat ettiler: Dedi
ler ki, biz me'vasız kalıyoruz. Mezuniyet verir
seniz emvali metrukeden tamire kabiliyeti olan 
haneleri tamir ederiz. Hükümet de buna muva
fakat etti. Hattâ hatırımda kaldığına göre o va
kit İstanbul Hükümetine Bitlis vilâyeti tarafın
dan arz ettiğim cihetler yazılmıştı. Alman ce
vaplarda evet bu keşif muameleleri yaptırıla
cak olursa iyi olacak deniliyordu. Hattâ emrin 
suretini müsaade ederseniz okuyayım. (Lüzumu 
yok sesleri) Hülâsa verilen mezuniyete müsteni
den herkes kendine bir arsa intihabetti. Hükü
mete müracaat etti ve Hükümetin müsaadesiyle 
badelkeşif şu kadar kuruşa çıkar denildi ve bu 
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suretle inşa ve tamire başladılar. Tamir hitam 
bulduktan sonra ikinci defa tekrar Hükümete 
müracaat edildi. Keşfi sanisi de yapıldı. Meselâ 
şu kadar bin kuruş ile bu hane meydana gelmiş
tir. Şimdi bu kabul olunan kanun mucibince 
bunlar da tabiî Hükümetçe idare edilecek. Ba-
dessarf esmanı sairosi irat kaydolunacak filân... 

Şimdi bunların haneleri tahribedildi. Eşhas 
zaten hali firarda ve gaybubettedir. Doğrusu 
âdeta muharebe yaptılar. Orada topu ile, tüfeği 
ile mütemadiyen bir hafta geceli gündüzlü aske
re karşı muharebe ederek tahribettiler. Evleri 
hâk ile yeksan ettiler. Şimdi bunların arasında 
yapılmış bir hane için bendeniz bu takriri veri
yorum. 

Uğer münasip görürseniz ahali beyhude mağ
dur olmasm. Çünkü en ziyade zavallı kalacak bu 
civar ahalisidir. Bugün bunların hiçbir şeyi kal
mamıştır. (6) bin haneden 13 hane sağlam kal
mıştır. 

(Muş Mebusu Hacı Ahmed Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim takrir okundu. Hacı Ah
med Efendi de takririni izah buyurdular. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Nazarı dikka
te alınmadı. 

Beşinci maddeyi encümene gönderiyoruz. 
Üçüncü madde encümenden gelmiştir. İdareten 
kelimesi ilâve edilmek suretiyle tashih edilmiş
tir. Okuyacağız. 

Üçüncü maddenin musahhah şekli 
MADDE 3. — Sahipsiz emval ve metrukât 

ve mezruata fuzuli müdahale edenler işbu kanu
nun tarihi neşrinden bir hafta sonraya kadar Hü
kümete teslim etmeye mecburdur. İmtina eden
ler idareten meni ve haklarında takibatı kanuniye 
ifa olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi encümenin tesbit 
ettiği şekil veçhile kabul buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Beşinci madde nazarı dikkate alman takrir
ler mucibince tadil edilerek encümenden gelmiş
tir. Okunacak. 

MADDE 5. — İşbu kanun ahkâmı ahvali har
biye veya siyasiye ilcasiyle sair mahallerde firar 
veya gaybubet ettikleri hükmen sabit olan eşha
sın emvali menkule ve gayrimenkule ve mezruat-
ları hakkında dahi caridir. 
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REİS — Beşinei maddeyi encümenin tesbiti 

veçhile kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. 

ALİ SÜRURİ B. (Karahisarı Şarki) — Firar 
veya gaybubet olacak. 

REİS — Evet firar veya gaybubet... Kabul 
edilmiştir. Efendim madde firar veya gaybubet 
şeklindedir. Yanlışlık olmasın. 

MADDE 6. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı

na Maliye, Adliye ve Dahiliye Vekilleri memur
dur. * 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esamiyle 
reye vaz'ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmi-
yenler kırmızı rey versinler. (Tâyini esamiye lü
zum yoktur sesleri) 17 imza ile bir takrir veril
miştir. 

Efendim; âra tasnif edilinceye kadar on 
beş dakika teneffüs. 

(Hitamı celse; saat : 3,30) 

»>•« 

Î K İ N C Î G E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 3,45 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celse küşadedildi. 
Memaliki müstahlasadan firar veya, gay

bubet eden ahalinin emvali menkule ve gayri
menkul elerinin idaresi hakkındaki Kanunun 
netieei arasında reye iştirak eden zevatın adedi 
178, muamele tamam, 37 redde, 26 müstenkife 
karşı kanun 115 reyle kabul edilmiştir. 

2. — Malatya'da Sultansuyu Çiftliğinin. )ü-
ruhtu hakkında kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Sultansuyu Çiftliğinin füruhtu hak
kındaki Kanunun müzakeresine başlıyoruz. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Bin iki yüz seksen altı tarihinde ciheti as

keriyece tesis edilmişken bilâhara Hazinei Has
saya intikal ve üç yüz yirmi beş senesinde de 
Maliyece devredilerek bilâhara malûm olan ka
nunla Hazinei Hassaya irtibatı iade olunmuş 
ve ahiren de diğer emsalleriyle beraber Mali
yece idaresi takarrür etmiş bulunan Sultansu
yu Çiftliği hududu dâhilinde kırkar, ellişer 
haneli elli bir karye mevcudolup bunlar müza-

raa suretiyle kadimden beri çiftlik arazisini ek
mekten ve tohum ve diğer masarif atı kendile
rine aidolmak üzere çıkan hâsılatın rub'unu 
çiftlik idaresine vermektedirler. Üç yüz yirmi 
bîr senesinde arazii mevcude mezkûr züraa tak
sim ve tevzi olunarak yedlerine muvakkat bi
rer kıta müzaraaname ita kılınmış ve ahiren ih
ya edilenlerle beraber çiftliğin mezru kısmı yüz 
bin dönümden fazla tahmin edilmekte bulun
muştur. Çiftlik derunundaki karyelerde mes
kûn ahali senelerden beri tahtı ziraatlerinde bu
lunan araziyi satınalarak bütün bütün sahibol-
mak arzusunu izharla Hükümete müracaat et
mektedir. Mezkûr araziyi ebaancet alıp ihya 
ederek hane ve sair ihdası suretiyle de orada 
katiyen temekkün etmiş olan ahalinin bu arzu
larını kabulle bedeli mukabilinde tahtı ziraat
lerinde bulunan mahallere sahibetmek pek mu
vafık görüldüğü gibi bu suretle elde edilecek 
mebaliğin bütçenin bir buçuk milyonluk bir 
masrafını kapıyabileceği de mahallinden alı
nan malûmattan anlaşılmış olmakla menafii Ha
zine noktai nazarından da musip görülmekte
dir. Çiftlik arazisinden her karye hududu da-
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hilinde bulunan kısmı yalnız o köy ahalisi ara
sında müzayede edilerek takarrür edecek bedel
le hemen teff iz olunacak ve karyeler hududu 
haricinde kalan aksamı da hariçten tâlibolan-
lara satılacaktır. Bu bapta mezuniyet itasına 
dair tanzim olunan lâyihai kanuniye teffen tak
dim kılınmıştır. 

16 Mayıs .1337 

Kanun lâyihası sureti 

MADDE 1. — Malatya'da kâin Sultansuyu 
Çiftliğinin derunundaki müzarilere ve hariçten 
tâlibolanlara füruhtu için Maliye Vekâletine 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

îşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — îşbu 
ye Vekili memurdur. 

îcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekâleti V. 
Mehmed 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

kanunun icrasına Mali-

15 . V . 1337 

Şer'iye Vekili 
Fehmi " 

Maarif Vekili 
Hamdullah Subhi 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekâleti 

Vekili 
Fevzi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Maliyeye ait emlâkin şeraiti münasibe ile 

müzarilere ve hariçten tâlibolacaklara kuyudu 
münasibe ile füruhtu ümran ve serveti milliye-
yi tezyide hadim olacağından Malatya'da kâin 
Sultansuyu Çiftliğinin, derunundaki müzarilere 
ve hariçten tâlibolanlara füruhtu hakkında Hü
kümetin teklifi encümenimizce muvafık görü
lerek tasdik edilmiş ve yalnız Hazineden maaş 
alan mütakaidini mülkiye ve askeriye ve ma-
zulin ile açıktaki memurinden Hazinedeki mat-
lubat ve muhassebatı emîriyelerinin bir kısmı
na veya tamamına bedeli araızii emîriyeden iş
tiraya tâlibolanlar hakkında da müsaadenin 
diriğ edilmemesi ve senevi beş milyon liraya 
varan muhassasatı zatiyeden bir kısmının em
lâki emîriye mukabili olarak müstehlik mevki-
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inden müstahsil mevkiine geçirilmesi ve bu bap
ta ayrıca da menafi ve teshilâtı lâzime ibrazını 
hadim tekâlifi kanuniye tanzimi ile bir an evvel 
encümenimize tevdii hususunun Maliye Vekâle
tine tebliği cümlei mukarrerattan olmakla He
yeti Um um iyeye takdim kılındı. 

26 Şubat 1338 
Reis Mazbata Muharriri Kâtip 

Saruhan Menteşe Bilecik 
Reşad Dr. Tevfik Rüşdü 

Âza Âza Âza Âza 
Üsküdar Mersin Bolu 

Mehmed Neşet Salâhaddin Şükrü 

REİS — Geçen gün mazbata okunmuş ve te
hir etmiştik, heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Efendiler, Sultan
suyu Çiftliği Malatya'da bulunuyor. Bu arazinin 
pek çoğu ahalinindir. On beş, yirmi sene evvel 
birtakım askerler gelirler, şunun bunun malını, 
arazisini alırlar, bir çiftlik yaptırırlar, devri 
Hamidî olmak dolayısiyle kimse bir şey söyli-
yemezdi. Batapu köylülere dedelerinden, baba 
larmdan kalmış koçanları olan araziyi dahi be
nim çiftliğim diye alırlar. İlânı Meşrutiyeti mü
teakip bu adamlar İstanbul'a birçak telgraf çek
tiler. Bunun üzerine memurlar gitti, tahkikat 
yapıldı, neticesi hâlâ gelecek. Elhâsıl bu arazi 
iki kısımdır. Bunlardan birisi susuz, diğeri sulu
dur. Susuz kısım için bir cetvel açtılar. Bir amele 
beş kuruşa işlediği zaman bu cetvele otuz bin lira. 
masraf yapmışlardı ve cetvel tamamiyle ikmal 
edilmemiş ve daha açılacak yeri vardır. 15 - 20 
bin lira daha sarf edilirse bu çiftlik beş kat daha 
fazla kıymette olacaktır. Halbuki bu susuz yerde 
kimsenin hakkı yoktur. Hakikaten Abdülhamid 
namına yapılan bir çiftliktir. Evvelemirde su
suz olan arazinin satılmaması lâzımdır. Çünkü 
sulu olan araziyi ahali eker, biçer. Lâkin susuzu 
ahali alıp da bundan sonra 15 - 20 bin lira sar-
fiyle o suyu katiyen oraya getiremez. Fakat hü-

" kümet getirebilir. Onun için bu arazinin iki su
retle satılması lâzımdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler şimidi-
ye kadar yaptığım ariz ve amik tahkikat ve öte
den beri bildiğim birçok mesele vardır ki Ma
latya Mebusu Lûtfi Beyefendi de hakikaten bu 
meselenin hakayikme vâkıftır. Hattâ bu çift
likte birçok zamanlar, müdiriyette, muhasebeci-
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likte bulunmuş olan arkadaşlar pekâlâ biliyor
lar ki bıı çiftlik Sultansuyu Çiftliği namiyle 
altmış dört tarihinden tâ 93 tarihine kadar as
kerler eliyle imar «dilmiş bir arazidir. Hükü
metin tensibiyle şuradan buradan gelmiş bir
çok adamlar toplanarak yine 'Hükümetin ımua-
venetiyle orada elli bir kadar köy ihya e tmiş
lerdir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — 150 köydür bey
efendi. 

SALİH Ef. ('Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. Elli bir köy Hükümete aittir. Bu elli 
bir köyün arazisinden maada Sultan Abdülba-
midisani zamanında yine asker himmetiyle ve 
Hükümetin muavenetiyle ve birçok paralar sar-
fiyle obalarda birçok Çiftlikâtı Hümayun na-
miyle bir şeyler yapılmıştır ki, Çiftlikâtı Hü
mayun esasen orduya ait bir şeydi. Erzurum'
da, Erzincan ve sairede bulunan on bin kadar 
süvari hayvanatı tâ üç yüz on beş tarihine ka
dar o Çiftlikâtı Hümayun denilen yerde yazın 
râyolunur, kışın mahallerine gelirdi. O köyler 
arasında Çiftlikâtı Hümayun namiyle ve iki yüz 
bin liradan fazla para sarfiyle inşa edilmiş muh
teşem binalar, ambarlar, ahırlar, elhâsıl ve saire 
ve saire her şeyler mevcuttu. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Yalnız otuz tane 
cami yapıldı. 

SALİH Ef. (Devamla) — Esasen ıSultansu-
yu namiyle yâdedilen bu arazi iki yüz otuz bin 
dönümü tecavüz eden bir arazi iken, 'bunun 113 
bin dönüm kısmı ihya edilmiş, ölçülmüş, zeri 
A7e imar edilmiştir. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — 'Beş yüz bin dönüm 
arazidr. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Müsaade buyurur
sanız bendeniz tetkikatımı 'söyliyeyim de ondan 
sonra siz söylersiniz. 'Bendeniz bir cetvel üze
rinde söz söylüyorum. Bu arazi iki kısma ayrı
lıyor ki, mâmur ve 'gayrimâmur. Gayrimâmur 
olanı Balyanova namiyle yâdolunur. Bu arazi 
henüz İska ve ihya, imar ledilmemiş. Feyzi Efen
di Hazretlerinin söylediği veçhile bu Sulta/nsuyu 
Çiftliğine ait bir akar su vardır iki, o su elli kö
yü ihya ediyor ve diğer köyler de bu su ile ara
zilerini sâkyediyorlar. Fakat orada yine Sul
tansuyu ınamiyle bir su dahi vardır ki, vaktiy
le yine Sultan Hamidisani zamanında birçok pa
ralar verilerek bu sudan kanal açılmış ve ora
lar imar 'edilmiştir. Bundan on beş kilometrelik 
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•bir kanal kalmıştır ve bu on beş kilometrelik 
kanal da açılıp Sultansuyu Çiftliğine katılırsa 
o zaman o araziyi tamamen ihya edecek ve Hü
kümet 'bundan daha ziyade istifade edecektir. 
Bittabi isimdi kuvvti maliyemiz müsaidolmadığı 
için Hükümet para vererek on beş kitometre-
lik bir kanalı açamıyacaktır. Yalnız Müda-
faai Milliye Vekâleti himmet buyurur da bu 
yazm oraya iki amele taburu gönderir, onları 
oraya hasrederse, bu iki amele taburu bu on 
beş kilometrelik kanalı açar ve mesele de ka
panır ve orası da ihya edilmiş olur. 

FEVZİ Ef. (Malatya) — Salih Efendi bi
raderimizin fikri çok muvafıktır. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Bendenizin şim
di arz edeceğim bir mesele varsa ben bunu 
yapmış olduğum tetkikata istinaden soyuyo
rum. Farzedelim ki şu elli bir meskûn karye
nin ehli zürraa verilmesi her ne kadar doğru 
ve münasip ise de bunun gayriınezru aksamı
na gelince; bu doğrudan doğruya ordunun 
malıdır ve hakikaten ordu orasını ıslah etmiş, 
yapmış, yakıştırmış bir arazidir. Hepimiz bi
liyoruz ki mütekaidini askeriyenin terk et
miş olduğu tekaüdiyeler bir hukuku müktese
bedir. 

Hattâ bunların miktarı bu harbden sonra 
o kadar çoğalmıştır ki varidatı Devleti doğ
rudan doğruya bilûmum mütekaidini askeri
yeye versek yine bunların hakkı tekaüdiyele-
rini tesviye edemiyeceğiz. Şu elli bir köy üze
rinde bir şey söylemiyorum. Yalnız Fevzi 
Efendi biraderimizin işaret ettiği bir nokta 
vardır ki henüz imar edilmemiş araziye çabuk 
el atmıyalım. Gerçi meskûn olan köylerin ara
zisini köylülere Verelim. Çiftliğin birçok tar
la, çayır ve sairesi vardır. Mebanisi vardır. 
Onları da Hükümetin bir ziraat mektebi na
miyle şimdilik elinde tutması lâzımdır. Di
ğer araziye gelince: Zeredilmemiş, imar edil
memiş, ihya edilmemiş olan bu araziyi de mü
tekaidini askeriyeye bir kanun dairesinde ve
rerek bunların bu seretle ihya edilmesini tek
lif ediyorum. Hattâ bu meseleyle alâkadar 
uzun bir teklifimiz de vardır. Onu da ayrıca 
takdim edeceğim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
diler bu mesele malî bir kanundan ziyade 
adlî bir kanundur. Şimdi esbabı mucibeyi oku
duğumuz zaman her halde Adliye Encümeni-
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nin bu hususta tamik etmesi lâzımgelen bir
çok hus-usata tesadüf ediyoruz. Bir kere Mali
ye Vekâleti, bu çiftlik filân tarihte ciheti as
keriye tarafından tesis edilmiştir diyor ve bit
tabi bunun sutreti teessüsü nasıldıjr? Sonra 
Hazineye nasıl geçmiştir? Bunu. bilmek lâ
zımdır. Şimdiki mutasarrıfları kendilerinde 
bir hak telâkki ediyorlar. B'ba an cet orayı 
ihya, hane ve saire inşa etmek suretiyle imar 
eden elli bir köy halkının azîm bir hak sahibi 
olduğuna bendeniz kaani ve sahiboluyorum. 
Her halde taallûk eden hukuklarının dere
cesi nedir? Ve müracaat edenler kimler
dir? Bunlar bilinmelidir. Zannediyorum ki, 
müracaat edenler birkaç mütegallibe olup 
kendilerinin eba ancet hakları taallûk eden 
kimseler ise yine mahrum olacaktır. Müzaye
dede diğer kimseler alacaktır. Bu hali Hükü
met biliyor mu? Ve satılması lâzımgeldiği tak
dirde kimler alabilir? Yoksa bedeli misille mi ver
mek adalete muvafık olur? Çünkü eba ancet ihya 
ettiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar diyor. Bu 
hakkın tahakkuku efendiler, adlî mühim mesail 
tevlidetmektedir. Bunların şeysini Adliye En
cümeni uzun uzadıya tetkik edip usulü salimeye 
raptetmez ve biz de oradaki adamların hakkı
nı vermezsek veya aramıyacak olursak zannedi
yorum ki, yarın hem Hükümet müşkül bir mev
kide kalacak ve hem de büyük bir adaletsizliğe 
sebebolacağız. Müsaadenizle istirham ediyorum, 
Adliye Encümeni bu meseleyi biraz tamik buyur
sun. Bilâhara bunu burada müzakere edelim. 
Eğer öyle yapmazsak sonra yanlış bir şey yapmış 
oluruz. 

RASÎM B. (Elâziz) — Zaten Hükümet bunu 
kanuni bir şekle ifrağ etmezse satsa bile istifade 
edilemez. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendi
ler, buradaki köylüler elli senedir burasını zere-
diyorlar. Bunlar tetkika şayandır. Böyle ceffel
kalem vardır diye hüküm veremeyiz. Yanlıştır. 

REİS — Efendim Mazbata Muharriri Bey 
Adliye Encümeni namına söz istedi. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Söylenilen söz esasa 
taallûk etmiyor Reis Bey. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Mazbata 
Muharriri izahat verecek. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HAMİD B. (Biga) — Bu layihai ka-
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miniye mahiyeti itibariyle hukuku tasarrufiyeye 
müessir olduğundan dolayı Adliye'Encümenin
den ziyade Emvali Gayrimenkule Encümenine 
taallûku olduğundan oraya havalesi lâzımgelir 
zannındayız. Binaenaleyh oraya gitmesi lâzımdır. 
Bendeniz teklif ediyorum. Oraya havale edilsin. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Şimdi efendim bu 
Sultansuyu Çiftliğinin ahvali hakkında biraz size 
malûmat vermek istiyorum. Bu Sultansuyu Çift
liği esasen ne suretle teşekkül ve teessüs etmiş? 
Buna dair biraz izahat vereyim: 1286 tarihinde 
Akçadağ kazasında vukua gelen bir hâdisei isya-
niye üzerine oraya bir kuvvei tedibiye sevk 
olunmuş ve bu kuvvei . tedibiyenin vüru-
dunu mütaakıp orada bulunan ahalii kadîme 
askerin vürudundan dolayı tehaşi ederek, kor
karak emlâk ve arazilerini terk edip kaçmışlar. 
Şimdi bunun üzerine arazi muattal kalmıştır. Bu 
askerin Rahmi Bey namında hakikaten afif, din
dar ve mütedeyyin bir kumandanları varmış. 
Bu adamcağız bakmış ki bu arazi mahvoluyor, 
muattal kalıyor, ashabına ıha'ber göndermiş. Hü
kümetten korkmasınlar, herkes gelsin, malına 
ve kendi arazilerine mutasarrıf olsun diye. Bu
nun üzerine bir kısmı gelmiş, bir kısmı gelme
miş. Bu çiftlik bugün elli bir kura ve takriben 
yüz bin dönüm araziyi muhtevidir. (Yüz elli 
bin dönümdür sadası) Yüz bin dönümden fazla 
değildir. Her tarafım bildiğim için söylüyorum. 
Şimdi bu çiftliğin arazisinin kısmı âzami susuz
du. Su yoktu. Ahalisinden bir kısmı gelme
yince arazi muattal oluyor. Bunun üzerine Rah
mi Bey buraya vazıyed etti. Muattal kalan ara
ziyi asker vasıtasiyle imar etmek istedi ve ima
ra başladı. Fakat su olmadığından dolayı o çift
liğin garbı-cenubisinden Sultansuyu gelir, şi
male doğru cereyan eder. Bu epeyce büyük bir 
sudur. Bu sudan bir cetvelle bu arazinin bir 
kısmı mühimmi üzerine asker vasıtasiyle su çı
karıldı. Bunun üzerine vâsi miktarda arpa ve 
buğday gibi zahire ekilmeye ve yetişmeye baş
ladı. Sonra Rehmi Beyi istihlaf edenler, yani 
sonradan gelen çiftlik müdürleri Rehmi Beyin 
zamanında ihya edilen araziyi o rençberin elin
den alıyorlar. Başka bir rençbere veriyorlar. 
Halbuki renç/ber birkaç sene o araziyi imar et
miş, ihya etmiş. Elinden alınması onu müteessir 
ediyor. Bundan dolayı arazi imar edilemiyor
du. Çiftlik idaresi tuttu, bunların ellerine bi
rer vesika verdi. Bu rençberlerin ekseriyeti şu-
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radan, buradan toplanmış adamlardı. Bu elli bir I 
köyde meskûn olan ahali bugün ahalii kadîme 
değillerdir. Etraftan toplanmıştır. Rençberlik 
etmek için oraya gelen insanlardır. Çiftlik ida
resi bunların orada iskânlarını temin edip bu 
araziyi mahvetmemek ve imardan mahrum bırak
mamak maksadiyle bu vesikaları vermiştir. Bu 
suretle herkes elindeki vesikaya istinadederek 
elinde bulunan araziyi hakkiyle imar ediyor. 
Çiftliğin şeraiti ziraiyesi neydi? Hükümet to
hum vermiyor. Hükümet hiçbir şeye karışmıya-
cak. Çiftçi ekecek, biçecek hasılatı vakıanın ruhu
nu Hazinei askeriyeye, yani ciheti askeriyeye 
verecek. Bu esbabı mucibe mazbatasında 
diyor ki; «Hazinei Hassaya intikal etmiştir.» Bu 
yanlıştır. Bu çiftlik hiçbir zaman Hazinei 
Hassaya intikal etmemiştir. Bu, tâ bidayeti te
essüsünden ilânı Meşrutiyete kadar askerin elin
de idare edilmekteydi. Şimdi efendim bu vesi- I 
kaya müsteniden ahali hanelerini imar ettiler ve I 
bâzıları da müceddeden inşa ettiler. Bu suretle 
araziyi imara başladılar. Fakat bu su, araziyi 
İskaya kifayet etmiyordu. Çünkü aşağıda bulu
nan köylerin bir kısmı bu sudan istifade etmek I 
imkânını bulamadılar. Çünkü su idare etmiyor. I 
Ciheti askeriye bu çiftliğe sekiz saat mesafede 
Sürgü karyesi var. Bu karyede Sürgüsuyu na-
miyle gayet vâsi bir nehir var. Bu nehri bir cet
velle Sultansuyuna dökmek ve bu sudan istifade I 
etmek istediler. Meşrutiyetten evvel ciheti as- I 
keriye bunun için on beş bin aded madenî lira I 
sarf etti. Sürgü'de muntazam ve mükemmel ve I 
kesme taş ve kireçle bir bent yaptı ve buna da I 
yalnız beş bin lira sarf etti, bu cetveli açtı. Fa- I 
kat cetveli ikmal etmeden Meşrutiyetin ilânı I 
üzerine bu böyle yüzüstü kaldı, bitmedi. Çiftlik I 
idaresipin bu cetveli açmaktan maksadı yalnız I 
İska değildi, bu çiftliğin şarkında Baryan na- I 
miyle bir ova var. Bu ova hâli ve muattal bir I 
ovadır. Gerçi etrafındaki köylüler gelip birkaç I 
yerini sürüyorlar. Ama hiçbirinin elinde tasar- I 
rufu mübeyyin bir senedi yoktur ve sonra hiç- I 
birisi mütemadiyen bir yeri süremiyor. Boş bul- I 
duğu mahallerden sürüp mahsul alıyorlar. Bu I 
arazi susuz fakat tahminen altmış bin dönümü I 
havidir. Bu araziye Sürgüsuyu celbedildiği gibi I 
Sultansuyuna dökülecek cetvelle bu arazi de is- I 
ka edilecekti. Bu, on beş bin lira sarf edilerek I 
açılan cetvelin takriben 1 - 2 kilometre mesafesi I 
kalmıştır, açılmamıştır ve su isale edilmezden I 
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evvel muattal kalmıştır. Şimdi bu suyun isalesi 
için mamur bulunmıyan mahallere de toprak fi
lân dolduğu için ve bir kısmı da kar, yağmur 
dolayısiyle bozulmuş olduğundan bunların yeni-
baştan tathir edilmesi elzemdir. Bu böyle oldu
ğu için şimdi Sürgüsuyu Sultansuyuna döküle
cek. Bu su Sultansuyu Çiftliğinin sudan mah
rum olan arazisini tamamen İska edeceği gibi 
Baryan arazisine cetvelle bu su çıkarılacak olur
sa bu çiftlik üzerine bir çiftlik daha ilâve edil
miş olacaktır. Şimdi zaten*ciheti askeriye bunu 
böyle düşünüyordu ve açacaktı. Mademki bu 
çiftliği satmak için Maliye Vekâleti bu kanunu 
yapmış, buraya sevk etmiştir. Evvelce arz etmiş
tim ki; buranın ahalisi burayı terk etmiş ve bilâ-
hara da gelmemiştir. Fakat bir kısım ahalinin de 
batapu tahtı tasarrufunda bulunan arazi bunun 
içerisindedir. O arazi ki, sahipleri orada değil
dir. Malatya civarında Molla Çırpık dedik
leri bir köy vardır ki, Malatya'ya iki saat me
safededir. Bu karyeden pek çok kimselerin 
bu çiftlikte vâsi mikyasta arazileri vardır. 
Ellerinde tasarrufu mübeyyin Senedi Hakani 
vardır ve o zamandan beri vergilerini bu adam
lar veriyor. Hükümeti müstebide zamanında 
bir istibdat ve gadirle öyle bir şekilde bu 
arazi onların elinden gaspedilm iştir ki, har
manını, buğdayını kaldırmadan menetmişler, 
asker vasıtasiyle bunları götürü]) hapsetmiş
lerdir, sonra harmanı kaldırmışlar. Arazisini 
de bu suretle zaptetmişlerdir. Meşrutiyetin 
zamanı ilânına kadar bu kabilden olan ashabı 
arazi Hükümete bile müraeaatten korkuyor ve 
çekmiyorlardı. Yani Hükümet bütün mâna-
siyle istibdat ve tagallübünü gösteriyordu. 
Meşrutiyetin zamanı ilânında bu ahali tek
rar müracaat ettiler. Gerçi ciheti askeriyenin 
zaptı tarihiyle Meşrutiyetin tarihi ilânına ka
dar takriben yirmi, otuz sene kadar bir zaman 
geçmişse de bu müruruzaman kanuni değildir. 
Çünkü istibdat vardı. Şimdi bunlar Hükü
mete müracaat ettiler. Hükümet güya bunlara 
acıdığı için, merhamet ve madelet yapacağım 
diyerek, bunlara mahkemeye müracaate lü
zum yoktur, sizin hakkınızdır, biz sizin hak
kınızı idareten tensip ve teslim edeceğiz de
diler. Bunun üzerine Malatya Müftüsü Hacı 
Osman Efendinin riyaseti altında Mamure-
tülâziz vilâyetinin Maliye Mümeyyizi ve Har-
put mebuslarından Mustafa Efendiden mü-
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rekkep bir komisyon teşkil ettiler. Mahalline I 
gittiler, birer birer her arazinin dönümünü, I 
ashabı olup olmadığını ve ashabı yedinde tapu 
bulunanları, bulunmıyanları ayrı ayrı munta
zam defterle tesbit ettiler. Defter mucibince 
halkın arazisi kendilerine iade edilecekti. Bu I 
defteri Maliye Nezareti aldırdı. İstanbul'a 
gitti. Senelerce bu defter üzerine ses çıkmadı. I 
Fakat Meşrutiyetin ilânını mütaakıp oradan | 
artık askerî idaresi ref 'edildi. Maliyeye devret- fl 
tiler. Bir çiftlik haline ifrağ edilerek bir mü
dür tâyin ettiler. Maliye vasıtasiyle idare 
olundu. Yalnız bu araziden ciheti askeriyenin 
elinde bir parçası kalmıştır. O parça da tay i 
deposu için tefrik edilmiş, kışlalar civarında 1 
oldukça vüsatli birkaç yüz dönüm araziden 1 
ibarettir. I 

Bu kısmı bunlara terk ettiler. Ciheti as- I 
keriyenin kemafissabık elinde kaldı. Fakat I 
diğer 48 - 49 parça köyün arazisi kamilen ma- I 
liyeye devredildi. Maliye şimdi bunu bir çift
lik müdiriyeti vasıtasiyle idare ediyor. Bu I 
çiftlik teşkilâtı zait bir masrafı istilzam edi- | 
yor. Ne çiftlik müdürüne, ne de muhasebe I 
memuruna, ne kâtibine, ne kolcusuna ihtiyaç I 
yoktur. Sebebi; çünkü bu zaten bir öşrü mu- I 
zaaftan ibarettir. Zaten bu çiftlik ciheti aske- I 
riyede iken Hükümet yüz kuruş almıyor, bun- I 
lar dörtte bir ciheti askeriyeye hisse veriyorlar- I 
di, ama öşür yoktu. Şimdi bu dörtte birin nıs- I 
fi öşür olduğuna göre demek ki, sekizde bir ve- I 
riyorlar. Ciheti askeriye bunu iearei zemin ol- I 
mak üzere alıyordu ki, bunun nısfı yani sekiz- I 
de biri Hükümetin zaten hakkı meşruu olan I 
öşürdür. Onu vermediği için rubu veriyor. Son
ra çiftlik ciheti askeriye elinde iken bu arazi I 
dâhilinde olan ahali askerlikten de muaftı. As- I 
ker de vermiyorlardı. Vergi zaten yok, çünkü I 
arazi, emlâk kamilen ciheti askeriyenin, öşür I 
yok, askerlik yok. Yalnız, ekilen mezruattan I 
dörtte bir suretiyle Hükümete bir şey veriyor
lardı. Maliye idaresine geçtikten sonra diğer I 
kuranın aşan gibi aynı, şerait dâhilinde aşarı I 
mültezimlere satılıyordu. Şu halde bu kadar I 
seneden beri orada iki bin kuruş maaşla bir 
çiftlik müdiri ve bin kuruş maaşla bir muha- I 
sebe müdiri, veznedarı velhasıl bilmem nesi I 
bunlar bilkülliye zait bir masraftır. Çünkü, I 
bunun aşarı da diğer köylerin aşarı gibi doğ- I 
rudan doğruya tarafı Hükümetten ihale olu- | 
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I nuyor. Paralarını yine Hükümet, malsandığı 
I alıyor. Çiftlik idaresine yalnız bir vazife kalı

yor, mültezim mal dairesine çiftliğe ait ne ka
dar para getirmiş ve aşarın ne kadarı satılmış, 
ayniyattan ne kadarı kalmış ve Hükümete tes-

I lim edilmişse bunun aynını alıp kendi defteri-
I ne yazmaktan ibaret. Daha başka hiçbir işi 
I yoktur. Şimdi madem ki, bunun satılmas1 Ma-
I liye Vekâletince tensibedilmiştir. En evvel ben-
fl denizin teklif edeceğim şey, vaktiyle yani, ilânı 

meşrutiyetten sonra tanzim edilmiş defter ki, 
- Malatya'da mevcuttur. - o defter mucibince 
Basenedi Hakani mutasarrıf oldukları sabit olan 

I ahalinin arazisi kendilerine iade edilmelidir. 
I Adalet bunu iktiza eder. Gerçi meşrutiyetin ilâ-
I nmdan sonra bugüne kadar yine arazi dâvası-
I nın kanunen istim a olunamıyacağı derecede bir 
I ikinci on senelik müruruzamanı daha vardır. 
I Bunu itiraf ederiz. Fakat bu geçen müddette 
I de istipdat, evvelki istipdada rahmet okuttura-
I cak bir derecede idi. Bunun için halk, istipdadı 
I hakikiden kurtulamadı. Bunların arazisi yani 
I Basenedi Hakani mutasarrıf oldukları halkın 
I arazisi kendilerine iade edilemedi. Sonra Hükü-
I mete sırf mahlûl olarak kaldı ve bu kadar se-
I neden beri ciheti askeriyenin ve sonra ciheti 
I maliyenin elinde bulunan dosdoğru arazii emi-
I riye makamına kaim olmuş olan bu çiftliğin 
I varidatı sırf hukuku Hazineye aittir. İstediği 
I gibi satabilir. Fakat satmak için arz ettiğim 
I gibi eğer Hazinenin menfaatini düşünerek sata-
I cak isek, madem ki, 15 bin lira sarf olunmuş 
I ve. bu cetvel açılmış ve cüzi bir şey kalmıştır. 
I Bu cetveli tathir ettirelim. Bu sürgü suyunu 

getirip sultan soyuna dökelim ve çiftlik arazi-
I sini İska edecek imkânı bahşedelim. Ve mebzu-
I len oraya bir su geldiği gibi arazinin kıymeti 
I tezayüdededer. Arz ettiğim gibi, bu sudan (Bar-

yan) ovasının İskasını da bir cetvel ile temin 
I edecek olursak, Hükümet oradan da hemen bu 
I çiftliğin nısıf bedelinde bir menfaat temin et-
I miş olur. Yok, böyle olmasa bile menfaati Ha-
I zineyi bırak, memlekete bağlık, bahçelik büyük 
I mikyasta büyük bir çiftlik daha hediye edilmiş 
I olur. Bu suretle satılırsa Hükümet tabiî bu yal-
I nız suyu getirmek suretiyle imar edilmiş bir 
I araziyi satacaktır ki, bugün o su geldikten son-
I ra orası büyük bir kıymeti haiz olacaktır. Ge

rek bu suyun getirilmesi için bugün arz etmiş 
I olduğum bu cetvelin açılması ve gerek mevcud-
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olan cetvelin tathir edilerek ikmâl edilmesi için I 
Hazine para sarf edemez. Bunu ben itiraf ede
rim. Fakat bir usul vardır. Bunu teklif ede
ceğim. Oraya amele taburlarından üç tabur ve
yahut dört tabur asker sevk etmek, (Gürültü
ler, sadede, sesleri) şimdi oraya bir iki bin ki
şilik yani iki, üç tabur sevk edilecek olursa ni
hayet iki üç ay zarfında bu nevakıs ikmal edi
lir. Nakıs olan cetvel açılmış olur. Ve bu vesi
le ile de dolan cetvel tathir edilmiş olur. Bu 
cetvelleri açalım, bu suyu isale edelim. Ondan 
sonra Hazineye aidolan kısmı müzayede edelim 
ve satalım. O zaman pekâlâ, bir diyeceğimiz ol
maz. 

Müzayedeye gelince; şimdi bu ahalinin su
reti iskânını ve ne vakitten beri gelmiş olduk
larını deminki, izahatımda arz etmiştim. Tek
rara lüzum görmüyorum. Maliye Vekâletinden 
yazılan kanunun esbabı mucibe lâyihasında 
bunların yedinde senet vardır, deniyor. Bunlar | 
senet değil, efendim. Yalnız bunlar o rençberin 
tatmini kalbi için yani; «Senin elinden alıp 
başkasının eline vermiyeceğiz.» şeklinde bir ve
sika olarak verilmiş kâğıtlardır. Tarafı Hükü
metten verilmemiştir. Ve tasarrufu havi değil
dir. Arz ettiğim gibi, bu yalnız rençberlerin 
tatmini için bir şeydir. Şimdi o ahalinin yedin
de bulunan çiftlik idaresinin verdiği vesaik za
ten vesaiki tasarrufiyeden olamıyacağından on
lar mevzuubahsolamaz. Yalnız arz ettiğim nok
ta yedlerinde mevcut Senedi Hakaniyi (haiz 
bulunanlar ki - 'halen bugüne kadar vergilerini 
veriyorlar - bu ahalinin Tıukuklarını iptal et
memek lâzımg.elir. Bu zulümdür, günâhtır. Bun
ların ellerinde bulunan senedatı tasarrufiye 
mucibince kendi haklarını verdikten sonra Ha
zineye ait şu arz ettiğim teda'birin de icrasın
dan sonra bu araziyi satarsak: bu bedelin iki 
mislini tutar. Bugün farz edelim ki, 1,5 (milyon 
lira tahmin ediyoruz. Arz ettiğim 'gibi bu nok
san kısmın suyunu ikmal ve araziyi iska eder
sek tamamiyle dört milyon lira kazanabiliriz. 
Yani imenabii Hazineyi bu suretle tezyidetmiş 
oluruz. 

Sonra çiftliğin satılıp satılmaması meselesi
ne gelince, hiçbir zaman Hükümet rençberlik 
edemez. Bu arazinin satılması zaruridir, tabiî
dir. Arazi satılmazsa böyle muvakkat rençber
lerin elinde kalacak. Arazi imar edilmiyeeek, 
bağ yapılamıyor, bahçe yapılamıyor ve bunun i 
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için kimse itimadedip de emek sarf edemiyor. 
Bunlar satılacak olursa hem o muhit tarakki ve 
teali etmiş olur, hem Hazine defaten külliyetli bir 
meblâğ almış olur. Hem de üşründen Hazine 
pek büyük istifade etmiş olur. Binaenaleyh ka
naatim bu tarzdadır. Artık hakikati halin bilmu-
hakeme tatbiki Heyeti Aliyelerine ıaittir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendiler, 
kanunun heyeti umumiyesine dair bir kelime 
söylemeden evvel arkadaşlarımın tekliflerine ce
vap vermek isterim. Arkadaşlarım Emvali Gray-
rimenkule Encümenine gitmesini talehettiler. 
Bendenizce 'buna lüzum yoktur. Çünkü çiftlik 
her ne suretle olursa olsun, bugün Hazine na
mına emvali emîriyeden maduttur ve satılmasını 
da Hükümet Hazine menfaatine olarak teklif 
ediyor ve Maliye bunu Hazinenin nef'ine muva
fık görüyor. Heyeti Celilenizin burada tetkik 
edeceği cihet bu çiftliğin satılması hususunda 
Hazinenin menfaati var mıdır, yok mudur1? Bu
nu tetkik etmek lâzımdır. 

Sonra bu çiftliğin satılmasına mezuniyet ve
rilmesine ait kabul 'ettiğimiz maddei kanuniye 
ile bâtapu mutasarrıf olan ve yedlerinde sene
datı 'mutebere bulunan zevatın hukukunu bu 
kanunla iptal 'etmiş olur muyuz, olmaz mıyız? 
Eleevap olmayız. 

TAHSİN B. (Aydın) _ Neden olmayız? 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Emvali emî

riyeden mâdut çiftliğin satılması cevazını nâtık 
bu kanun hiçbir vakit bâtapu mutasarrıf olan 
ashabı arazinin hukukunu iptal edemez. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Etmiş efendim. 
MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Müsaade 

buyurun efendim. Hududu ne kadar vâsi olur
sa olsun, ashabı arazinin arazisi de o hudut dâ
hilinde bulunsun, ashabı tapu yine hakkını mu
hafaza eder. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Yalnız 'bunu 'bir 
madde ile tesbit etmek lâzımdır. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Hiç lü
zum yoktur. Çünkü tahdidedersek bu 'gibi şey
lere cevaz Vermiş oluruz. Çiftlik hudut ile zapt-
edilmez. Çiftlik tapu ile, tasarruf ile zaptedilir. 
Eğer elinde tapusu varsa - ki vardır - isterse 
bu çiftliğin ortasında dursun. Bu kanun oranın 
satılmasına hak bahşetmez. Alan adamlar bunu 
tahtı tasarruflarına geçirem'ezler. Şu halde Em
vali Oayrimenkule Encümenine bunun havale
sine lüzum yoktur. Heyeti umumiyesi hakkında 
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söz söylemek lâzımgelirse, bunun için bendeniz-
ce, satılması muvafıktır. Çünkü 'her halde Hü
kümet bunun varidatiyle masarifatını mukayese 
etti. Senelerce yaptığı idaresini ve bütçede yap
mış olduğu masarifi tetkik -etti ve bunda zarar 
gördü ve bu zarar üzerine satılmasını teklif et
ti. (Bütçe itibariyle 'Hükümet 'bundan daima mu
tazarrırdır. iyi bilmem ya, Hükümet zannediyo
rum ki, her halde mutazarrırdır. Her ne olur
sa olsun satılması lâzım ve muvafıktır. Bunu ne 
olsa memurlariyle idare eder. Menafii şahsiye 
olmıyan işlerde ne kadar ol&a takyit yapılmaz, 
fuzuli hareketler yapılır. Betaet gösterilir. Seri 
hareketler yapılmaz ve 'bütçe üzerinde büyük 
birçok masraflar ihtiyar edilir ve Hükümet bun
dan zarar eder. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Zarar yofetur. 
MUSA KÂZIM. Ef. (Konya) — Konya hava

lisinde böyle bir çiftlik var. ismini 'Söylemeye 
lüzum görmüyorum. Her halde Hükümet bun
dan zarar ediyor. Halbuki öyle bir çiftlik ki, 
makinası var, alâtı var, her şeyi var, Hükümet 
şimdiye kadar bunu idare etmiş ve zararlı çık
mıştır. Faydası yoktur. Sattığımız zaman ne 
mahzur ve ne zararı var, acaba bu arazi satıla
bilir mi ve satılamaz mı? Bugün bir mahzur var
ılır yarın yok mudur? Yarın da vardır. Kime 
satacağız, bu milletin efradından, bu milletin 
zürraından birçok adamlara satacağız. Çiftçi 
olmak itibariyle onlar istifade edecek. Çiftçiler 
arazinin 'sahibi hakikisi olmak dolayı siy] e fazla 
arazi zer' edecek, fazla mahsul alacak ve bu
nunla beraber fazla üşür verecek, kendisi de 
millet de aşarından istifade edecek Belki bugün 
satış itibariyle zaruret olur. 50 - 100 bin lira 
aşağı satmış oluruz. Fakat aynı senenin hasılatı 
öşriyesi 100 bin lira değil, 200 bin lira fazla ve
rir. Bunun satılmasında mazarrat var demek doğ
ru değildir, satılması doğrudur. Keşke hâli arazi
leri zürraa tevzi etsek de işlense ve biz de öşrün
den istifade edebilsek. Bendeniz bu çiftliğin tam 
fiyatını buluup bulmayacağımızı düşünmeye lü
zum görmüyorum. Yalnız bir şey düşünüyorum. 
Gerçi maddeye taallûk ediyor ama esasen hepsi 
bir maddedir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Encümen namına mı 
söylüyorsun? 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Şahsım na
mına söylüyorum. Sultansuyu Çiftliğinin satılma
sı doğrudur. Maddede (Malatya'da kâin Sultan-
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! suyu Çiftliğinin denmundaki müzarilere ve ha

riçten tâlibolanlara furuhtu için Maliye Vekâle-
1 tine mezuniyet verilmiştir.) deniyor. Bendeniz 

burada müzarilere bir hak verilmesini kabul edi-
I yorum. Çünkü müzari bu araziyi icar suretiyle 

olsun, her halde ihya etmiş ve. bununla beraber 
pek çok emeği sebk etmiş, kendisi intifa ettiyse 
her halde Hükümet de istifade etti veya zarar et-

I ti. Nef'ine zürra mâlik değildir. Menafünden 
müstefidolduğu nazariyatı hukukiyesi mevcut ise 
de Hükümet hiçbir zaman araziyi ihya edememiş 
ve edemez. Demek halk bunun şüfasma mâlik ol-

ı duğu gibi almak hakkı da onundur. Islahı ona 
aidolduğu gibi tasarrufu da ona aittir, ihya et
miş, ıslah etmiş olduğu araziye az - çok bir bedel 
veremediğinden dolayı müzariin elinden alarak 

I hariçten fazla para verenlere verecek olursak ora-
I da hususi bir çiftlik ihdas etmiş oluruz. Yani 

efendiler üç, dört kişi toplanır, istifade eder. Es
babı müzarii yine onların zürraı ve müsteciri ola
rak bırakır. Bu itibarla kavga olur, münazaa 
olur, asayişsizlik olur, vukuat olur. Hükümet 
bununla çok meşgul olur. Bunda Hükümetin en 
ziyade dikkat edeceği şey nizaa ve şikaka meydan 
•vermeden herkesi memnun edecek derecede mü
zarilere verebilmektir. Temin edeceği menafi
den ziyade müzarileri memnun edebilmeyi düşün
mek hikmeti Hükümete muvafıktır. Onun için 
bendeniz maddenin şu şekilde olmasını temenni 
ediyorum. Sultansuyu Çiftliğini denmundaki 
müzarilere, mücavirlere, mücavir kuradan talip 
bulunmadığı takdirde hariçten tâlibolanlara sat
sınlar. Yani müzarilerin hakkı rüçhanı olsun, ol
mazsa satamazsınız. Hususi üç, dört adama bu 
araziyi verirsiniz. Halbuki çiftliklerin prensip 
itibariyle aleyhindesiniz. Binaenaleyh çiftlikle
rin taksimini iddia ettiğiniz bir zamanda hususi 
büyük, büyük çiftlikler ihdas etmiş olursunuz ve 
bunu ihdas etmekle birtakım mütegallibeler mey
dana getirmiş olursunuz. Binaenaleyh müzari
leri vikaye ediniz. Vakıa bu takdirde 50 bin lira 
zarar edersiniz. Fakat hiçbir ehemmiyeti yoktur. 
Zarar ediniz bilâhara çok istifade edersiniz. Bi
naenaleyh bu sureti her halde tercih ediniz. 

MALİYE MÜSTEŞARI ZEKÂ! B. — Efen-
I di Hazretleri Sultansuyu Çiftliğinin tarihçesini 
I pek güzel yaptılar. Binaenaleyh bendenize söz 
I kalmamıştır... Sultansuyu Çiftliğini esasen mü-
I zariler almaya teşebbüs ettiler. Dediler ki; biz 
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burada senelerden beri bahçe yetiştirdik, araziyi 
şenlettik, fakat biz bu araziye sahip değiliz. Biz
den öşür alıyorsunuz. Bedeli icar alıyorsunuz. Bi
naenaleyh bu araziyi bize satınız ve biz de mal 
sahibi olalım... Bize de bu mülayim geldi. Çünkü 
biz bu araziden - îşaratı resmiye ile sabittir ki -
öşür namiyle bir senede yirmi bin lira alıyoruz. 
Yirmi iki bin lira da bedeli icar alıyoruz. Senevi 
masrafımız ise bunlara muadildir. Vakıa bu sırf 
araziden ibaret değildir. Otlakıyesi, filân da var
dır. Dükkân gibi şeyler de vardır. Bunlar da dâ
hil olduğu halde senevi aldığımız 43 bin liradan 
ibaret bir paradır. Esasen bu nıüzarilerin tale
bini de Hükümet nazarı dikkate aldı. Masrafı da 
nazarı dikkate aldı. Araziyi zürra arasında tev
zi etmeyi esas itibariyle kabul etti ve bu kanun 
lâyihasını Meclisi Âlinize sevk etti. 

HÂŞÎM B. (Çorum) — Hamam, ev buyurdu
nuz. Bunlar da satılacak mıdır? 

MALÎYE MÜSTEŞARI ZEKÂ1 B. — Tabiî 
efendim, maddede musarrahtır. 

HASİB B. (Maraş) — Esbabı mucibe lâyiha
sında bütçenin 1,5 milyonluk masarif atma te
kabül edeceği muharrerdir. Bu para altın mıdır? 
Evrakı nakdiye midir! 

MALÎYE MÜSTEŞARI ZEKÂÎ B. — Ma
hallinden bize gelen işarda altın olarak bildiril
miştir. Biz evrakı nakdiyeye tahvil ederek söyle
dik efendim. 

HASÎB B. (Maraş) — Demek evrakı nakdi
yedir. 

MALİYE MÜSTEŞARI ZEKAİ B. — Evet 
efendim evrakı nakdiyedir. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Birbuçuk milyon lira 
tahmin edilmiştir. Fakat belki daha fazla verir
ler. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Belki dört milyon 
eder. 

MALÎYE MÜSTEŞARI ZEKÂÎ BEY — 
Efendim müzariler ellerindeki müzareaname-
lerle tasarruf ediyorlar. Bu müzareanameler 1321 
senesinde verilmiştir. Biz buraya resmî tahrir ve 
tetkik heyeti gönderdik. Dört koldan tahrir et
tirdik. Netayici de mevcuttur. Yani ne kadar 
dönüm arazidir. Ve kaç köydür, bu malûmdur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ne kadardır söyleyi
niz. 

MALÎYE MÜSTEŞARI ZEKÂÎ BEY .— 
Efendim dört heyetten üçü tahrir ve tetkikini 
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I ikmal etmiş, birisi henüz ikmâl etmemiştir. Bu 

üç heyetin verdiği rapora nazaran çiftlik 11 424 
dönümü âlâ, 27 843 dönümü evsat, 10 841 dönü
mü edna olmak üzere ceman 50 108 dönümdür. 
Arazii mamure 50 011 mera 55 875 dönümdür. 
Çiftliğin kıymeti muhammenesi 1 341 718 kuruş
tur. Hane adedi 11 012 dir. Sonra efendim 
291 625 kuruş kıymetinde 568 aded bağ ve bah
çe, 702 000 kuruş kıymetinde iki bap değirmen. 
Bunlardan başka Babımend karyesinde cesîm 
bir kışla ve bir bina vardır ki, malûmuâliniz bu 
da tay deposudur. 5 500 dönüm kadar da ara
zisi vardır. Ciheti askeriyenin idaresindedir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — O ciheti 
askeriyeye aittir. 

MALÎYE MÜSTEŞARI ZEKÂÎ BEY — 
Kvet efendim o hariçtir. Onu sattırmıyoruz. Bir 
aralık terk etmek istediler. Bilâhara sarfı nazar 
ettiler. Sonra efendim, bir hamam, 12 mamur 
hane ve Babımend karyesi civarında bir bina ile 
Aziziye namiyle mâruf büjnik bir kışla ve müş
temilâtı ve bu kışlalarla mebani civarında da 
çiftliğin muhtelif mahallerinde yetiştirilmiş yüz 
binlerce kavak ağacı ve mükemmel bir ormanı 
vardır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Esbabı mu
cibe lâyihasında Hazineye 15 milyon liralık bir 
menfaat temin edileceği yazılıyor. Acaba bu 
çiftlik dahilindeki 51 parça köy 15 milyon lirayı 
vermeye muktedir midirler"? Eğer muktedir de
ğilse Hükümet bu kudretin tahakkukuna,kadar 
o ınüzarilero birtakım teshilât iraesini düşün
müş müdür? 

MALÎYE MÜSTEŞARI ZEKÂÎ BEY — 
Evet efendim düşünmüştür. Bu parayı mukas-
saten almak istiyor. Hükümet ahaliye lâzımge-
len teshil âtı iraeyi esasen kararlaştırmıştır. Ve 
esbabı mucibe mazbatasında da vardır. Hattâ 
bundan dolayıdır ki, Hükümet hariçten kimseyi 

I karıştırıp da bedelin yükselmesini meni için mü
zayedenin yalnız o köydeki halk arasında cere
yanını kabul etmiş ve maddeye bu kaydı vaz'ey
lemiştir. 

i Musa Kâzım Efendi Hazretleri bunun müca-
j vir karyelere de teşmilini arzu buyuruyorlar. 
| Maddei kanuniye o yolda tadil edilirse bittabi 
j o suretle tatbik olunur. Çiftliğin mamur ve mez-
j ru aksamından mâada ayrıca gayrimezru; tıra-
j zisi de vardır. Efendi Hazretleri buyuruyorlar 
I ki; bunu ihya ediniz de satınız. îhya nakde ve 
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vakta muhtaçtır. Hükümet bu masrafı ihtiyar 
edemez. Esasen böyle müşterek menfaatlerden 
haİkın istifadesi ahkâmı mecellede muayyendir. 

Sonra efendi hazretleri ayrıca tasarruftan 
bahis buyurdular. Yani ellerinde tapu senedi 
bulunanlar... Bu husus esasen tasarruf kanun
ları ile tâyin ve tesbit edilmiştir. Hakkı tasar
ruflarını ispat ederlerse derhal hakkı tasarrufu 
eline teslim edilir. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Otuz senedir dâva 
etmemiş, eline bir şey geçmemiş. 

MALÎYE MÜSTEŞARI ZEKÂÎ BEY — 
O mahkemeye aittir efendim. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Esbabı mucibede de
niyor ki : Bedeli mukabilinde müzarilere verile
cektir. Bu bedel, bedeli mislimidir, bedeli müza-
yedemidir ? 

MALÎYE MÜSTEŞARI ZEKÂÎ BEY — 
Bedeli müzayededir. Beyim sarahat vardır. Es
babı mucibede esasen görülüyor. O köylerin mü-
zarileri arasında yapılacak ve o suretle satıla
caktır. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Hepinizin nazarı 
dikkatinizi celbederim. Hariçten pey sürecek 
kimse olmadığı takdirde aynı köyden alacaklar 
arasında kapatma olur mu? Olmaz mı? (O mad
deye ait sesleri) 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Bu çiftlik dahi
lindeki köylerde meskûn ahalinin nüfusu ma
lûm müdür? 

MALÎYE MÜSTEŞARI ZEKÂÎ BEY — 
Efendim bu iyi anlaşılamadı. Sekiz binle on bin 
arasındadır. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Efendim 
şimdi esbabı mucibe olarak beyan buyurduğu
nuz, yedlerinde tapu senetleri bulunan ahalinin 
arazisi senet mucibince kendilerinindir. Binaen
aleyh o adamlar o araziyi almakta bir hak bir 
himaye kesbederler. Kanunun esbabı mucibesin-
de bilmüzayede olduğundan kanunu arazide bu
nu haliti şerik alır, malûmuâliniz. 

Sonra zarureti olanlar ne yapacaktır? Şimdi 
bu noktaları gözetmemiş olduğunuz anlaşılıyor. 
Tapu senetlerinin ahkâmı mer'i oldukça... 

MÜSTEŞAR ZEKÂÎ B. — Efendim müsa
ade buyurun. Esasen mutasarrıf birdir. Hali
ti şerik yoktur, müstecirdir, müstecirlerin bir 
hakkı tasarrufu olamaz. 

. 1338 O : 2 
[ TAHSİN B. (Aydın) — ıBunlar müstecir 

değildirler. Bunlar hâli olan bir araziye, kim
senin rağbet etmediği bir arazi üzerine gitmiş
ler ve Hükümetin teşvikiyle orada iskân et
mişler ve orayı ihya etmişler ve kırk seneden-
beri oraya tasarruf ediyorlar. Bir adam bir 
araziyi üç sene tasarruf ederse ona sahibolur. 

MÜSTEŞAR ZEKÂÎ B. — Efendim bun
lar yarıcıdırlar. İhya etmiş değildir. Hüküme
tin arazisini ekici olarak, yaAi tohumu ve ara
zisi Hükümete aidolarak ekip biçiyorlar ve 
ona mukabil Hükümete bir bedeli icar veri
yorlar. Binaenaleyh onlar bir müstecirdir. 
Başka bir şey olamaz. Arazinin mutasarrıfı 
Hükümettir. Bunların hakkı yoktur. Muta
sarrıfı hakikisi Hükümettir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Fakat bunların bir 
hakkı imarı vardır. 

REİS — Efendim söz alan on arkadaşımız 
vardır. Kifayeti müzakere hakkında da tak
rir var. (Hayır «adaları) Efendim Heyeti 
Umumiyesi hakkında müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. (Hayır sadaları - Gü
rültüler) Efendim Heyeti Umumiyesi hak
kında müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakereye devam edeceğiz efen
dim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Beyefendiler; Malûmuâlinizdir ki Hazine ken
di uhdesinde olan araziyi âhara ferağ için 
böyle bir kanunla Meclisten mezuniyet iste
mez. Hükümet bu çiftliği âhara ferağ ede
bilmek için bir kanunu mahsus tedvinine 
lüzum görmüş. Demek ki meselenin ehemmi
yeti mahsusası vardır. Şimdi, ehemmiyeti mah-
susayı haiz olan ve milyonlarca liraya tekabül 
edecek bulunan bir çiftlik hakkında rica ede
rim, bir maddelik kanun temini maksat eder 
mi? (Doğru sesleri) Meselâ; Hükümet yazdı
ğı esbabı mucibe mazbatasının son fıkrasında 
şöyle diyor: «Çiftlik arazisinden her karye 
hududu dâhilinde bulunan kısmı yalnız o köy 
ahalisi arasında müzayede edilerek takarrür 
edecek bedel ile heman tefviz olunacak ve 
karyeler hududu haricinde kalan aksamı da 
hariçten tali'bolanlara satılacaktır.» Şimdi 
vicdanınıza müracaat ediyorum, maddei kanıı-
niyede - ki mahallî Hükümetçe mamulünbih 
olan yalnız maddei kanuniyedir. Esbabı muci-
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be değildir. Esbabı mucibe yalnız zabıtta ka
lacak ve mahallî Hükümeti için medarı amel 
olmıyacaktır. Böyle bir şey varmıdır? Şimdi 
bu fıkradan istinbat ederek bendeniz iki şık 
buluyorum. Birinci şık: Bir köyün hududu 
dâhilinde bulunan arazi o köyün ahalisi ara
sında müzayede edilecek. Hükümet esbabı mu
cibe mazbatasının mukaddemes'inde de diyor 
ki : Bunlar mezkûr araziyi eba an ced alıp ih
ya etmişlerdir. Emek çekmişlerdir. Binaena
leyh bunları o araziye sahibetnıek muvafıkı 
adalettir. Çok âlâ, güzel bir düşünce. Şimdi o 
köy ahalisi arasında müzayedeye vaz'olunan 
birkaç tarla... O tarlayı eba an ced ihya edip 
de şimdiye kadar oraya hakkı taallûk eden 
hanenin gayrıhaneler ya o ihya edenlere ga
raz saikasiyle veyahut menfaati şahsiyesini 
temin daîyesiyle bedelinden, kıymetinden faz
la para verirler ve fahiş miktara çıkarırlar
sa Hükümet kime verecektir? (Ona sadaları) 
Şu halde madem ki müzayedeye • vaz 'etmiştir. 
Her kim fazla verirse ona verecektir. Rica 
ederim, Hükümetin gayesi, düşüncesi nerede 
kalmıştır! Ve o adamın abaanced çekmiş ol
duğu meşakkat ne oldu? 

Sonra ikinci şık; İkinci ihtimal, farzede-
lim ki yalnız o köy ahalisi arasında müzaye
deye kondu. Hiç kimse kimseye de garaz ve 
husumet yapmadı. Pek güzel... Fakat arala
rında ittifak- yaptılar. Zaten her hanenin ihya 
ettiği arazi malûmya, birbirimizin arazisine 
pey vurmayalım. Şu araziyi dûn fiyatla, dûn 
bedel ile teferruğ edelim dediler. Binaenaleyh 
indelmüzayede takarrür eden miktar, bedeli 
mislin rub'u veya humsü derecesinde dun bir 
bedel oldu. O zaman Hükümet ne yapacaktır? 
İşte beyefendiler bunlar öyle noktalardır ki lâ-
yihai kanuniyede madde ile tesbiti lâzımdır. 

REİS — Usul hakkında söyleyiniz, arka
daşlarınızın hakkı takaddümü vardır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devmala) — Efendim 
usul hakkındadır. (Devam sadaları, kesmeyiniz 
sadalariı). 

REÎS — Efendim söz kesildiği yoktur. Usul 
hakkında söz almışlardır. 

ALt SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Reis Bey, 
eğer sözümün sonu usul hakkında gelmezse, mâ
ruz kalacağım muameleye razıyım. Fakat sırf 
bana söz vermemek için demin de kifayeti reye 
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koydunuz. İstirham ederim sözümü kesmeyiniz. 
Usul hakkında söz söylüyorum. 

Sonra beyefendiler Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası bir şeyden bahsediyor. Di
yor ki ; mazulin ve mütekadin de bu haktan 
mahrum edilmemelidir. 

Sorarım encümene... Acaba bu temenni encü
menin düşündüğü gayeyi temine kâfi midir;' 
Bunlar beyefendiler; kanuna metin olarak yazı
lacak ve tesbit olunacak ahkâmdır. Daha fazla 
söz söylemek istemiyorum. Çünkü Makamı Riya
set bırakmıyor. Lûtfi beyefendinin beyanatı da 
çok mühimdir. Bu çiftlik dâhilinde yedlerinde 
senedi Hakani olanlar ve iddia edenler varmış. 
Bunlar hakkında ne yapacaksınız? Eğer derse
niz ki, hükümet bunları müzayedeye versin de 
o da gitsin mahkemelerde hakkını arasın, dâva 
etsin; rica ederim, bu adalet mi? Bu zulümdür 
efendiler. 

Şu halde usul hakkında mâruzâtımın mukad
dimesini yaptıktan sonra istirham ediyorum, 
bu lâyiha; Adliye ve Defteri Hakani Encümen
lerine gitsin, müştereken müzakere etsinler ve 
ahkâmı lâzime ve şâmileyi muhtevi bir lâyiha 
getirsinler, ve ona göre müzakere edelim. (Doğ
ru sesleri ve alkışlar). 

(Müzakere kâfi, devam, devam sesleri, gü
rültüler) . 

HAŞİM B. (Çorum) — Efendim bu kanun 
şayanı takdirdir; birincisi, eşhası hükmiye diye 
bir hüküm vardır. Mademki, hükümet kendi malı 
olarak telâkki etmiş ve kanunun da buraya o 
yolda getirmiştir, hükümetin elinde niçin bir ta
pu senedi yoktur. Çünkü eğer hakikaten bu eş
hası hükmiyeden madudolsaydı ve elindeki ara
ziyi, bir tapu senediyle muhafaza ve iddia ve 
teklif ediyorum deseydi o zaman doğru olabi
lirdi, bendeniz de buraya çıkmıyacaktım. 

EMİR Pş. (Sivas) — Gelmeye lüzum yok 
zaten... 

HAŞİM B. (Devamla) — Evet gelmeğe lü
zum vardır. Esbabı mucibede üçüncü noktadan şu
nu arz ediyorum. Bütçenin ihtiyacı dolayısiyle 
bu çiftliğin müzayedeye çıkarılması gibi şöyle 
bir teklif mevzuubahsoldu. Şöyle bir zamanda 
mütekaidini mülkiye ve askeriyenin matlubatı 
mukabilinde verilmesi hususundaki teklifle şu 
Muvazenei Maliye! Encümeninin bu teklifi ka
bili telif midir? Rica ederim, bir kere Muvazenei 
Maliye Encümeninin bu baptaki noktai nazarı 
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şayanı kabul değildir. İkinci nokta da Arazi Ka
nunnamesinin maddei mahsusası vardır; bura
da eşhası hükmiyeye taallûk eder ve hukuku bey-
tülmale taallûku dolayısiyle Hazinenindir. Ha
zine, demin arz ettiğim gibi eşhası hükmiyeden 
maduttur ve kendisinin bir kere tapu senedi 
çıkarması lâzımdır. Şu arazi üzerinde elli bir 
karye vardır ve ahalinin hükmünde demektir. 
Icare ve ihale ile ahalinin tasarrufu yoktur ve 
olamaz, onların başkaca ibraz ve ispat edeceği 
tasarruflarına dair vesaik varsa mahalline gide
cek olan bir heyetin vücuduna muhtaçtır. Hat
tâ kanunu mahsusun faslı mahsusu da bunu 
emrediyor ki, bu gibi müzayedeye çıkarılacak 
arazii cesime için evvelemirde bir heyet tara
fından tahdit, harita ve krokisi tanzim ve ter
sim edilip gelecektir. Buna dair Hazinenin 
elinde bir harita yok, bir tapu senedi de yok
tur. Şu halde Defteri Hakani Müdiriyetinden 
Maliye Vekâletine bir malûmatı kuyudiye veril
miştir. Gerek ahalinin ve gerek Hükümetin ta
sarrufu hakkındaki derecesi ne merkezdedir1? 
Bundan dolayı da bir şey gösteremiyorlar. Ma
lûmat vermiyorlar. Aidolduğu daireden malû
mat istemeden Maliye Vekâleti ceffelkalem bir 
kanun teklifinde bulunuyor ki; bu şayanı istiğ-
raptır. Evet bu takdirde arz etmiştim ki esbabı 
mueibede muzariler uhdesinde birer müzaraana-
me vardır diyor. Halbuki bu, tasarrufu temin 
edecek vesaiki resmiyeden değildir. Ancak müs-
tecirler arasında Hazine yahut Hazinenin oraya 
gönderdiği memuru, şu parçayı Hasan'a - müs-
tecir - şu parçayı Hüseyin'e verdiği halde, elle
rindeki vesikalar; hakkı icarları zıyaa uğrama
sın diye verilmiş bir vesikadır. O, hususatı ta-
sarrufiyeye taallûk eder, vesaiki resmiyeden ma-
dut değildir. Binaenaleyh bir takrir takdim et
miştim. O takririmde demiştim ki; buradan 
bir heyet gönderilsin, orada tahdit ve tahrir kro
kisi tanzim edilsin. Onu rica ederim kabul edin. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Reis 
Bey, gerek encümenden, gerekse Maliyeden bir 
şey soracağım. 1326 veyahut 1327 senelerinde 
Muvazenei Maliye Kanununun bir maddei mah
susası vardır ki, bu gibi Hükümete devrolun-
muş olan çiftliklerin üzerinde bulunan aha
liye bedelleri mukassatan tesviye edilmek üze
re tevzi edilsin mealindedir. Ve bu maddei 
kanuniye ve Muvazenei Maliye kanunlarından 
olup bugüne kadar devren intikal edegelmiş- I 
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tir. Bu maddei kanuniyenin acaba ahkâmın
dan istifade edilemiyor mu da yeniden bir 
maddei kanuniye tanzimine lüzum görüldü? 
O maddei kanuniyenin ahkâmı şudur : (Üze
rinde mevcudolan ahaliye bedelleri mukassa
tan tesviye edilmek üzere tevzi olunur.) Böyle 
bir kanun mevcuttur. Ve bunun tatbiki da Çif
teler Çiftliğinde elyevm icra edilmektedir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, malû-
muâliniz Meşrutiyeti mütaakıp hakkı mülki
yeti milletin olan birçok araziyi Hazinei Has
sa, Hazinei Maliyeye devretmiştir. Bn, iki ira
de ile Hazinei Maliyeye devredilmiştir ki, bi
risi Abdülhamid hayatında, diğerini de Sultan 
Reşad merhum devretmiştir; (hakkı tasarruf
tan bahsediniz sadası) efendim ben bir kere 
hakkı mülkiyetten bahsediyorum. Ondan son
ra hakkı tasarrufa intikal edeceğim. Ârazii 
emiriyenin hakkı mülkiyeti milletindir. Yani 
beytülmalindir. Hakkı tasarruf mutasarrıf
larındır. Btı kaidei katiyedir ve Arazi Kanu
nu ile tesbit edilmiş bir haktır. Bunun üzerine 
söz söylemeye lüzum yoktur. Şimdi zaman za
man Abdülhamid'in almış olduğu bu hakkı 
mülkiyet Meşrutiyetle millete iade edilmiştir. 
Binaenaleyh bunlar kavanini mahsusa ile, ira
delerle devredilmiştir. Bunlar maliyenin elin
dedir. Bunların birisi Sultan Suyu Çiftliği
dir. Şimdi bu Sultan Suyu Çiftliğinin hakkı 
tasarrufu milletindir. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Esasen bu çift
liğe Hazinei Hassa katiyen vaziyed etmemiştir. 
Hazinei Hassaya katiyen taallûku yoktur. 

İSMET B. (Devamla) — Efendim, Hazinei 
Hassadan müdevver olmak üzere kalmıştır. 

LÛTPÎ B. (Malatya) — Yoktur efendim, 
yanlış. 

İSMET B. (Çorum) — Müsaade buyurun 
efendim. Eğer ki, Hükümeti Milliye teessüs et
meseydi... O çıkan kanunu biz biliyoruz. Bu 
defa Mecliste bize tevdi edilmiştir. (Gürültüler.) 

Şimdi efendim, arazinin hakkı tasarrufu, 
hakkı mülkiyeti milletindir; hakkı tasarrufu 
müzarilerine satmak istiyor. Bu satış nasıl 
olur? IBu arazi kanunnamesine tevfikan ve onun 
suveri tatbikıyesine aidolan nizamname muci
bince talimata tevfikan yapılır. (Binaenaleyh, 
arazi kanunnamesinde ne vardır? Orada müza-
rilerin bir hakkı vardır? Hakkı rüçhani, hak
kı mesîl ve mecrada halît ve serikdir. Burada bir 
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kelime noksan, onu ilâve ede biliriz ki - bütün 
müzarilerin hakkına tevfikan - deriz. Bütün 
müzarilerin hakkı verilmiş olur. Bittabi halît de 
temin edilmiş olur. (Olmaz sesleri) Tamamiyle 
olur efendim. Bittabi mesîl ve mecradaki halît 
ve şerik olanlarla müzariler beyninde olur ve 
köylünün arazisi bir seneye kadar harice satı
lamaz. Çünkü' Arazi Kanununda bunlar muhar
rerdir. Köylü talip iken, Hükümet bir seneye 
kadar hiçbir yere satamaz. Binaenaleyh, burada 
(Arazi Kanunnamesindeki alhkâma tevfikan) di
yecek olursak, satış muamelesi tamamen elimiz
de mevcudolan kanuna tevfikan yapılacaktır ve 
müzayede esnasında müzariin hakkı rüçhanı 
sabit olduğu zaman satılamaz. O zurnan müza
yede olamaz. Bedeli misline verilir. Hariee karışı 
da zaten müzayede yoktur. 

BÎR MEBUS — îsmet Bey, Arazi Kanunun
da müzariin bir hakkı rüçhanı var mıdır efen
dim? 

ÎSMET B. (Devamla.) — Tabiî efendim, 
bunların hakkı rüçhanı var. Efendim, arkadaş
lar bunun içinde birçok hakkı rüçhan var di
yorlar. Arazi Kanununa tevfikan dediğimiz z>a-
ımaıı bu hak ya vardır, ya yoktur. Yoksa bittabi 
yapılmaz. 

ABDULLAH AZMİ Ef. '(Eskişehir) — Elli 
birinci maddei kanuniyeden bahsettim. Cevap 
vermediniz. 

ÎSMET B. (Devamla) — Şimdi efendim, He
yeti Aliyenin geçen sene bir kararı vardır. Ha-
tırıâlinizdedir. Yani bu emlâki müdevverenin 
-Meclisin malûmatı olmaksızın satılmamasına ka
rar verilmiştir. Şimdi sırf hakkı tasarrufun sa
tılmasına mezuniyet verilmesinden ibarettir. 
Çünkü emlâki müdevveredeki tasarrufun satıl
masını Heyeti Celileniz menetmiştir. Ondan 
dolayı Hükümet Meclise malûmat veriyor. Mev
cut kavanine tebaan satılması lâzımdır. Bura
ya Arazi Kanununa tevfikan diyebiliriz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
usule ait bir takririm var. Nizamnamei Dahilî 
mucibince takdimen reye vaz'edilmesi lâzım
dır. 

REÎS — Dört tane usule dair takrir vardır. 
Onun için müzakerenin kifayetini reyinize arz 
ettim ki, usuli müzakere... 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey 
müzakerenin kifayet ve ademikifayeti mev-
zuubahsolmaz reye konmak lâzımgelir. 
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I REÎS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın

da müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın 
(Anlaşılmadı sadaları) Efendim altı takrir var, 
maddenin tadili hakkında; üç takrir var, encü
menlere havalesiyle münasip bir lâyiha gelme
sine dair, dört takrir var, maddenin reye vaz'-
ına dair. Fakat kifayeti müzakere kararı alın
madığından madde reye konamaz. Söz alan on 
bir arkadaşımız var. Evvelâ encümenlere hava
lesi hakkında söz istiyen arkadaşımız varsa bu
yursun. (Ekseriyet yok sadaları) Efendim en
cümene iadesi hususunda görüşeceğiz. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim encümene gitmek için tabiî bir esas lâzım
dır. Yani encümene niçin gitsin ? Bendeniz bu ci
heti teşrih edeceğim. Elyev'm Çifteler Çiftliğin
de tatbik edilmekte olan ve seneden seneye ahkâ
mı ipka edilen Muvazenei Maliye Kanununda 
bir madde vardır. Encümen bunu bulur. Her 
yerde siyyanen muamele yapılmak için o mad
dei kanuniyeyi alır. Eğer yeniden o maddei ka-
nuniyenin, Muvazene Kanununa baktıktan son
ra, buradan geçirilmesi lazımsa o maddei kanu
niyeyi buradan geçirir. Bugün Çifteler Çiftli
ğinde tatbik edilmiş olan usul, Sultansuyu Çift
liğinde de tatbik ediliyor. Orada tatbik edilen 
usul derecata taksim ediliyor. Birinci nevi, ikin
ci nevi, üçüncü nevi diye bedeller takdir edili
yor, o bedeller takdir edildikten sonra mukassa-
tan yani üç, beş, on, on beş sene müddetle ne 
kadar münasip görülürse o suretle üzerinde zi
raat eden adamlara bedel takdir ederekten tevzi 
ediliyor. Binaenaleyh bir taraftan bir türlü, di
ğer taraftan diğer türlü çıkmaması için bu ka
nunu encümen alır, Maliye Vekâletinde de bu 
muamelenin cereyanı hakkında evrak vardır. On
lara bakar, o suretle tesbit eder, ona göre Heyeti 
Umumiyeye getirir. (Muvafık, kâfi sadaları) 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim her sene 
Muvazenei Umumiye Kanununa dercedilmekte 
olan ahkâm bütçenin açığı içindir. Nasıl ki, bir 
avans, bir istikraz akdi için her sene Muvaze
ne Kanununa bir maddeî mahsusa dercolunuyor 
ise, Maliye Vekâletine de emlâki emîriye fu-

I ruhtu için ve buna mezuniyeti mutazammm bir 
madde derç ve ithal ediliyor. Bidayeti Meşruti
yetten beri bizim çıkan bütçelerimizde hep bu 
maddei kanuniye vardır. Fakat 1338 senesi için 

I yani senei cariye için tasdik edilmiş bir bütçe 
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yolctur. Bu itibarla ayrıca bir maddei kanuniye 
takdimi lâzımdır. 

Sonra Hükümetin esbabı mueibesinde göste
rildiği veçhile bu işin bir de hususiyeti var
dır. Çiftlik arazisinden her karyenin hududu 
dâhilinde bulunan kısım yalnız o köy ahalisi 
arasında müzayede edilerek deniyor ki, müza
yedede bir usul, bir hususiyet vardır. (Gürül
tüler) Ali Süruri Efendinin ifadatmdan, iza
hatından anlıyoruz ki; maddeye yeni bir fıkra 
dercedilmek lâzımgeliyor, gelir. Madde ikmal ve 
tashih için encümene iade buyurulursa yeni
den muaddel, musahhah olarak yaparız. 

TAHSİN B. (Aydm) — Burada müphem ka
lan bir nokta var, encümene gitsin. 

REİS —• Müsaade buyurun rica ederim, da
ha heyeti umumiyesi hakkında müzakere cere
yan ediyor. Efendim, müzakereye mi devam 
edelim, yoksa encümene mi gönderelim? (Encü-
ı.ıene gitsin sesleri) Encümene havalesi bahsine 
aidolan takrirleri reye koyacağım. Bu hususa 
aidolmak üzere müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Bu hususa ait müzakere kâfi 
görüldü. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Lâyihai kanuniyenin cere

yanı müzakereye göre ciheti hukukiye ve ciheti 
tasarrufiyesini müzakere etmek ve ona göre 
lâyihai kanuniyeyi ıslah ve tanzim ile iade et
mek üzere lâyihai kanuniyenin evvel beevvel 
Adliye Encümenine havalesini teklif eylerim. 

Bitlis Mebusu 
Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Bu lâyiha ehemmiyet ve mahiyeti mahsusa-

yı haizdir. Böyle bir maddelik bir kanun temi
ni rauloıat edemez. Lâyihaya derci lâ.zınıgclen çok 
ahkâm var ki lâyihai hâzıra bunlarda sâkittir. 
Binaenaleyh, müştereken bilietima etraflı düşü
nülerek ahkâmı lâzimeyi şâmil ve nâtık bir lâ
yiha ihzar etmek üzere, Adliye ve Defteri Haka
nı encümenlerine havale buyuru İması m teklif 
eylerim. 

20 Nisan 1338 

Karahisarı Şarki 
Mebusu 

Ali Süruri 

1338 C : 2 
Riyaseti Celileye 

Encümenler meyanmda bir de (Defteri Ha-
kani) Encümeni vardır. Bu kanun orada tet
kik edilmek lâzımdır. 

2. — Sonra metni kanun gayet müphem, 
umumi ve binaenaleyh suiidareye müsaittir. 
Bu ibhami izale ve kanunu kanun haline ifrağ 
icabeder. Şu halde Adliye Encümenine de ha
valesi faideli olur kanaatmdayım. Keyfiyetin 
o suretle reye vaz'mı teklif ederim. 

Karesi 
H. Basri 

Riyaseti Celileye 
Sultansuyu Çiftliği arazisi dâhilinde bulu

nup lâakâl on seneden beri köylü tarafından 
zer'edilen arazinin münasip bir kıymet takdiri 
suretiyle ve bedeli misli mukabilinde zilyed 
köylüye tevzii ve fazla kalan miktarının talip
lerine ihalesi adilâne olur. Binaberin bu yolda 
bir maddenin tanzimi ile kanuna ikinci bir mad
de olarak ilâvesi zımnında encümeni aidine ha
valesini teklif eylerim. 

20 Nisan 1338 
Bursa 

Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
İşbu lâyihayi kanuniyenin berayi tetkik İk

tisat Encümenine havalesini teklif ederim. 
Mersin 

Ziya 

REÎS — Operatör Emin Beyin, bu kanun 
bir maddedir. Bu kanuna ikinci bir mad
de ilâve edilmek üzere encümene iadesi mea
linde takriri var. Efendim, takrirler, ikisi 
sarahaten Adliye Encümenine, Ali Süruri Efen
dinin takriri Adliye ve Defteri Ha kani encü
menlerine diyor. Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi de encümene iadesini teklif ediyor. (Ha
yır, sesleri) Evvelâ encümene iadesini, (Hangi 
encümene, sesleri) Mersin Mebusu Ziya Beyin 
takriri de İktisat Encümenine havalesini tek
lif ediyor. (Hayır, sadalan) Kanunu tavzifti. 
için evvelâ encümene iadesini mutlak surette 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

Sonra Adliye ve İktisat encümenlerine tev
dii mevzuubahistir. Adliye Encümenine gönde
rilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır-
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sın. Kabul edildi. (Hayır, Defteri Hakaniye de 
sesleri) Adliye ve Defteri Hakani encümenle
rine müştereken gönderilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri 
veçhile müştereken İktisat Encümenine gitme
sini de kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi. Tensip buyurursanız mevcut bulunan 

Memaliki müstahsaladan firar veya gaybubet 
lelerinin idaresi hakkındaki Ki 

Hasan Fehmi B. (Trabzon), Hüseyin Hüs
nü Ef. (İsparta), Abdülhak Tevfik B. (Der-
sim), Hüseyin Hüsnü Ef. (istanbul), Rauf B„ 
(Sivas), Ahmet Mazhar B. (İstanbul), Fevzi 
Ef. (Batum), Tahsin B. (Aydın), Atıf B. (Kay
seri), Necib B. (Ertuğrul), Abdullah Azmi Ef. 
(Eskişehir), Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), 
Hilmi B. (Ardahan), Sadık B. (Kırşehir), Hu
lusi B. (Karahisarı Sahib), Yahya Galib B. 
(Kırşehir), Necib B. (Ertuğrul), Şevki B. 
(içel), Yasin B. (Oltu), Rüstem B. (Oltu), Sa
bit B. (Kayseri), Devriş B. (Mardin), Rıza Va-
mık B. (Sinob), ismet B. (Corum), Dr. Fikret 
B. (Kozan), Cemal Pş. (İsparta), Nusrat Ef. 
(Erzurum), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Halil 
İbrahim Ef. (Eskişehir), İbrahim Sürej^ya B. 
(Saruhan), Şeyh Fikri Ef. (Gene), Mehmed B. 
(Biga), Nüzhet B. (Ergani), Hüseyin Avni B. 
(Erzurum), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Riza 
B. (Kırşehir), Ali Şükrü B. (Trabzon), Ali B. 
(Karahisarı Sahib) Mahmud Saki B. (Muş), 
Mithat B. (Mardin). Ali Haydar B. (Genç), 
Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Şükrü B. (Canik), 
Rüşdü B. (Maraş), Ahmed Nuri Ef. (Batum), 
Abdullah Ef. (Sinob), Faik B. (Edirne), Tev
fik B. (Van), Hamdi B. (Gene), Hafız Hamdi 
B. (Biga), Dr. Adnan B. (İstanbul), Rifat B. 
(Tokad), Hacı Arif B. (İstanbul), Dr. Refik 
B. ('Bayezid), Yunus Nadi B. (İzmir), Emir 
Pş. (Sivas), Rasim B. (Cebelibereket), Mehmed 
Şerif B. (Sinob), Halil ibrahim Ef. (izmit), 

. 1338 C : 2 
tadilnameleri, gerçi reyinize arz edilmemiştir, 
fakat bir fikir olmak üzere, encümene iade edi
yoruz. Mevcut tadilnameler veçhile bu lâyihai 
kanuniyeyi Adliye ve Defteri Hakani encümen
lerine gönderiyoruz. Cumartesi günü öğleden 
sonra içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı müzakerat saat : D,15 

eden ahalinin emvali menkule ve gayrimenku
luna verilen reylerin neticesi 

1 

deriler) 

ismail B. (Erzurum), ismail Subhi B. (Bur
dur). Hüseyin B. (Kozan), Şeref B. (Edirne), 
Osmanzade Hamdi B. (Ertuğrul), Ali Vefa B. 
(Antalya), Hâmid B. (Biga), Mustafa B. (To
kad), Necati B. (Bursa), Arşları B. (Maraş), 
Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Hacı Mehmed Ta-
hir Ef. (İsparta), Ali Vâsıf B. (Gene), Mus
tafa Hilmi Ef. (Niğde), İzzet B. (Tokad), Ha
şini B. (Çorum), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
Mahmud Esad B. (izmir), Tevfik Ef. (Kân-
gırı), Fahreddin B. (Kars), Operatör Emin B. 
(Bursa), Ragıb B. (Kütahya). Tahsin B. (Ma
raş), Celâleddin B. (Trabzon), Dr. Mustafa B. 
(Kozan), Mustafa B. (Dersim), Mehmed Şük
rü B. (Karahisarı Sahib), Edib B. (Batum), 
Halil B. (Ertuğrul), Fikri B. (Gene), Mah
mud Celâl B. (Saruhan), Cevdet B. (Kü
tahya), Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Rasim 
B. (Sivas), Nuri B. (Bolu), Akif Ef. (Batum), 
Ali Rıza B. (İstanbul), Osman Fevzi Ef. (Er
zincan), Reşad B. (Saruhan), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird), Ha
san Tahsin B. (Antalya), Esad B. (Lâzistan), 
Dr. Suad B. (Kastamonu), Celâl B. (Gene), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Muhiddin B. 
(Elâziz), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Ruşen 
B. (Gümüşane), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), 
Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), Kadri B. (Diyarbe-
kir), Cevad Abbas B. (Bolu), Ömer Mümtaz B. 
(Ankara), Rasim B. (Elâziz). 

(Kabul 
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(Reddedenler) 

Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Besim B. 
(Kastamonu), Ziyaeddin B. (Sivas), Hasib B. 
(Maraş), Besim Atalay B. (Kütahya), Abdul
lah Ef. (Bolu), Tufan B. (Hakkâri), Hacı 
Şükrü B. (Diyarbekir), Ömer Vehbi Ef. (Kon
ya), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Hamdi Ef. 
(Diyarbekir), Lütfü B. (Malatya), Tahir Ef. 
(Kângırı), Rifat B. (Kayseri), Tahsin B. (İz
mir), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Rıza B. (Yoz
gad), Vehbi B. (Bitlis), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarki), Mehmed Ragıb B. (Amasya), İsmail 

Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Mustafa Hulusi 
Ef. (Karahisarı Sahib), Mustafa Kemal B. (Er-
tuğrul), Refet Ef. (Maraş), Ziya B. (Kângırı), 
Mustafa Taki Ef. (Sivas), Cevdet B. (Kırşe
hir), Bahri B. (Yozgad), Mustafa Lütfü B. 
(Siverek), Emin B. (Eskişehir), Mustafa B. 
(Gümüşane), Osman B. (Kayseri), Behçet B. 
(Kângırı), Sadettin B. (Menteşe), Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Şevket B. Bayezit), Dursun 
B. (Çorum). 

(Müstenkifler) 

Hasan Basri B. (Karesi), İsmail Remzi B. 
(İsparta), Hasan Ef. (Denizli), Dr. Asım B. 
(Amasya), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Veli B. 
(Burdur), Hakkı B. (Van), İbrahim B. (Ka
resi), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Hafız Ab
dullah Ef. (İzmit), Mehmed Akif B. (Burdur), 
Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Abdül-
gafur Ef. (Karesi), Ali Rıza Ef. (Amasya), 

Ömer Lütfü B. (Amasya), Ömer Lütfü B. (Sa-
ruhan), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Maz-
har Müfid B. (Hakkâri), Mehmed Nadir B. 
(İsparta), Hüsnü B. (Bitlis), Said B. (Kângı
rı), Mustafa B. (Antalya), Ali B. (Amasya), 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Ahmed B. (Yozgad), 
Süleyman B. (Canik). 

İçtimai âti Ruznamesi 

'1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
1. Ziynet eşyası hakkındaki 7 Mayıs 1338 

tarihli Kanunun tadiline dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye 

3. — Müzakere edilecek mevad : 

1. Arazi Vergisinin defaten beş seneliğinin 
tahsiline dair Kanun. 

2. Harb Kazançları Komisyonu hakkındaki 
lâyihai kanuiye 

3. Müecceliyeti Askeriye Vergisine dair 
Kanun lâyihası » 

» • • « 

T. B. M. M. Matbaa* 


