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Münderecat 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

II. — EVRADI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — 1341 senesi Hariciye Vekâleti bütçesi

nin 187 nci faslına 100 000 lira tahsisatı mun
zamına ilâvesine dair kanun lâyihası. (1 /759) 

2. —• 1341 senesi öksüz yurdları Müdüriyeti 
Umumiyesi bütçesinin muhtelif fasıl ve madde
lerine (40 000) lira tahsisatı munzamma ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası. (1/760) • 

3. — Muvazenei Umumiyede dahilinde bu
lunan devair için tedariki mutkezi kâğıt vesair 
bilcümle kırtasiyenin sureti mubayaası hakkın
da kanun lâyihası. (1/761) 

Mazbatalar 
1. — Niğde Mebusu Halit Beyin; «İtfayı 

cürüm kanunu» unvanlı ve (2/489) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair lâyiha encümeni mazbatası. 

2. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Hizmeti 
mahsureye tâbi muallimlerin dokuz aylık vazifei 
askeriyelerini iki sene zarfında ifa etmelerine 
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dair (2/488) numaralı teklifi kanunîsi ve şaya
nı müzakere olduğu hakkında lâyiha encümeni 
mazbatası, 

3. — Biga Mebusu Şükrü Beyin; 11 Kânu
nusani 1339 tarih ve 295 numaralı kanunun al
tıncı maddesine bir zeyl ilâvesi hakkında (2/487) 
"numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair lâyiha encümeni mazbatası 

/ıı\ 4. — Gaziantep Mebusu Şahin Bey 
san 1334 tarihli gümrük kanununun kırfy 
maddesinin fıkrai ahireslnin tadili 
(2/485) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
zakere olduğuna dair lâyiha encümeni 
su 
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5. — Çorum Mebusu Doktor Mustafa Bey 
ve on bir refikinin «Sıhhiye ve Muavenet içti
maiye vergisi» unvanlı ve (2/486) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğana dair 
lâyiha encümeni mazbatası. 278 

6. — Kayseri Mebusu Halit ve Sabit Bey
lerin; Bankalar ve bilumum müessesatı maliye 
tarafından ikraz ve istikraz muamelâtında faiz-
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Sayfa 
den maada komisyon ve masraf namıyle veya 
diğer bir nam tahtında müstakrazalardan para 
alınmasının meni hakkında (2/471) numaralı tek
lifi kanuni'si ve şayanı müzakere olduğuna dair 
lâyiha encümeni mazbatası. 278 

7. — Konya Mebusu Refik Beyin, Ceza ka
nununun 13J nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında (2/4SO) numaralı teklifi kanunisi ve Adli
ye Encümeni mazbatası. 278 

8. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfeka-
sınm; Tekke, zaviye ve türbeler hakkında (2/478) 
numaralı teklifi kanunisi ve Adliye, Dahiliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 278 

9. — Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryol
ları idaresi, bütçesinin üçüncü faslına tahsisat 
ilâvesi hakkında (1/747) numaralı kanun lâyiha
sı ve Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 278 

10. — Ordu Mebusu Faik Bey ve altı refi
kinin, Ünye - Niksar yolunun turuku umumiye 
msyanında ithaline dair (2/394) numaralı tek
lifi kanunisi ye reddine dair Nafia ve Muvaze
nei Maliye Encümenleri mazbataları. 278:279 

11. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâ-
ziz - Keban - Arapkir ve Kemaliye - Erzincan 
yolunun turuku umumiye meyanına ithaline dair 
(2/397) numaralı teklifi kanunisi ve reddine 
dair Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları, 279 

12. — Malatya Mebusu Refik Beyin; Malat
ya - Besni - Gaziantep yolunun turuku umumi
ye meyanına ithaline dair (2/363) numaralı tek
lifi kanunisi ve reddi hakkında Nafıa ve Muva
zenei Maliye Encümenleri mazbataları. 279 

13. — Kars'Mebusu Ömer Beyin; Kars - Ka
ğızman - Kulp ve İğdır şosalarının turuku umu
miye meyanına i'thail hakkında (2/389) numa
ralı teklifi kanunisi ve reddine dair Nafia ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 280 

14. — Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında 
(1/737) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. - 280 

Sayfa 
Teklifler 280 

1. — İdare Heyetinin; istiklâl Mehakimi 
Kanununun onikinci maddesinin tadili hakkın
da teklifi kanuniei. 280 

Takrirler 280 
1. — Konya Mebusu Refik Beyin; Ruzna-

menin 10 ve 11 nci numaralarındaki teklifi ka
nunilerin müstacelen ve derhal müzakeresi hak
kında takriri. 280 

2. — Rize Mebusu Esat Beyin; Rize vilâye
tinde balık ve meyveler için konserve fabrikaları 
yapılması temenniyatına dair takriri. 280 

3. —- Rize Mebusu Esat Beyin; Rize Fidan
lığı için para irsali lüzumuna dair temenni tak
riri: 280 

4. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Rize sa
hil yollarıyle Rize - Kurrayı Seba yolunun vi
lâyet idarei hususiye varidatından yapılması te
menniyatına dair takriri.: 280 

5. — Menteşe mebusu Esat Beyin, Torbalı 
nahiyesinde vaki Cellât gölünün kurutulması 
hakkıhda temenni takriri. 280 

6. — İzmir Mebusu Osman Zade Hamid Be
yin: Düyunu umumiyenin karanyle Foça Lima
nından memlehalara kaldırılan tuz nakliyat mer
kezinin yine Foça Limanıma iadesi temenniyatı
na takriri. 280 

Rey istihsali 281 
1. — Açıkta kalan ümera ve zabıtan tahsisat

ları hakkındaki kanunun tayini esami ile ikin
ci defa reye vazı. 281 

2. — Trablusgarpy Balkan, Harbi Umumî ve 
istiklâli millî müharebatında şehit olan erkân, 
ümera ve zabıtan ile mensubini askeriyenin ba
zı borçlarının affına dair olan kanunun tayini 
esami ile ikinci defa reye vazı. . 281 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 281 
1. —• «Konya Mebusu Refik Beyin; Ceza 

kanununun 131 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında (2/480) numaralı teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 281:282 

2. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfeka-
smın, Tekge, zaviye ve türbeler hakkında (2/478) 
numaralı teklifi kanunisi ve Adliye, Dahiliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 282: 

286,287:289 
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BİRİNCİ CELSE 

Bcd'i MUzakerai; Saat : 2,20 

REÎS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Gireran), Rag?p Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

On altıncı İçtima 

28 Teşrinisani 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde biiinikat zabtı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale olundu. Kurtu
luş Bayramının dönüm yılını tesit eylediklerine dair 
Edirneden mevrut telgrafnameye divandan müna
sip cevap yazılması tensibedildi. Mahsulâtı arziye 
vergisinin mükerreren istifası suretiyle yapılan ta-
si'batın izalesi için ne gibi tedabir ittihaz olundu
ğuna dair Karasi Mebusu Ali Şuuri Beyin sualine 
Maliye Vekilinin cevabı istima olundu. 

Askerî fabrikalarına ait mevâddı inhisariyenin 
Maliye Vekâletine devrine ve 1341 senesi Riyaseti 
Cumhur 'bütçesinin bazı fasılları arasında münakale 
icrasına ve on üçüncü faslına tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair kanunlar ikinci defa olarak tayini esa
mi ile reye vaz olundu. 

Açıkta kalan ümera ve zabıtanın iktidarlarına 
göre orduda muavin olarak istihdamları veya mek
tep muallimliklerine tayinleri hakkındaki kanununun 
ikinci müzakeresi icra ve ikinci maddesi tadilen ve 
diğsr maddeleri aynen kabul ve Heyeti Um um iyesi 
tayini esami ile reye vaz olundu. 

1 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel posta ve 
telgraf hidematına dahil olan memurini muvakka-
tenin sureti tavzifleri hakkındaki kanun ile mahallî 
iskânlarını bilâ mezuniyet tebdil eyljenen muhacir 
ve mültecirlerle aşair hakkındaki kaıjıunun ikinci 
müzakeresi bilicra maddeleri aynen, Heyeti Umumi-
yeleri ekesriyetle kabul edildi. 

İttihat ve terekki cemiyetine ait emvali menku
le ve gayrımerikülen'in idarei hususİyelere devrolun-
ması hakkındaki teklifi kanuni müzakere ve red 
olundu. 

Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin «İmar 
armağanı» unvanlı teklifi kanunisinin! reddine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve 
kabul olundu. 

Traplusgarp muharebesinden muahedei sulhiye-
nin tarihi tasdikine kadar vuku bulan muharebeler
de şehit düşen erkân, ümera ve zabıtan ile mensu-
binî askeriyenin zimmetlerinin hazinece tahsil olun
maması hakkındaki, kanun lâyihası müzakere ve 
maddeleri aynen kabul ve heyeti umjumiyesi tayini 
esami ile reye vaz olundu. Müteakiben ikinci defa 
olarak tayini esami ile reye konulan kanunların ek
seriyetle kabuledildiği ve diğerlerine ait arada nisap 
olmadığı 'bittebliğ Pazartesi günü içtima edilmek üze
re celse tatil edildi. 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri.) Zaptı si'bık hulâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihalar 

/. — 1341 senesi Hariciye Vekâleti bütçesinin 
187 nci faslına (100' 000) lira tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair kanun lâyihası. (1/759) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir, 

EVRAKI VARİDE 

2. — 1341 senesi öksüzyudları Müdüriyeti Umu-
miyesi bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine 
(40 000) lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası. (1/760) 

REİS — Muvazenei Maliye Encüinenine havale 
edilmiştir. 

— 277 
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3. — Mııavzenei Umumiye dahilinde bulunan de-
vair için tedariki muktezi kâğıt v'esair bilcümle kır
tasiyenin sureti mubayaası hakkında kanun lâyihası. 
(1/761) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/ . — Niğde Mebusu Halit Beyin; «İtfayı cürüm 

kanunu» unvanlı ve (2/489) numaralı teklifi kanuni
si ve şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha encümeni 
mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Hizmeti maksu
reye tabi muallimlerin (9) aylık vazifei askeriyeleri
ni iki sene zarfında ifa etmelerine dair (2/488) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu 
hakkında lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Maarif, Müdafaai Milliye Encümenleri
ne havale edilmiştir. 

3. —'• Biga Mebusu Şükrü Beyin; 11 Kânunusani 
1339 tarih ve 295 numaralı kanunun altıncı maddesi
ne bir zeyl ilâveis hakkında (2/487) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha 
encümeni mazbatası. 

REİS — "Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

4. — Gaziantep Mebusu Şahin Beyin; 14 Nisan 
1334 tarihli gümrük kanununun (43) ncü maddesinin 
fıkrai ahireslnin tadili hakkında (2/485) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair lâyi
ha encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

5. — Çorum Mebusu Doktor Mustafa Beyin ve 
on bir refikinin; «Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaîye 
vergisi unvanlı ve (2/486) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha encümeni 
mazbatası. 

REİS — Sıhhiye, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havale edilmiştir. 

6. — Kayseri Mebusu Halit ve Sabit Beylerin; 
Bankalar veb ilumum müessesatı maliye tarafından 
ikraz ve istikraz muamelâtında faizden maada ko
misyon ve masraf namıyle veya diğer bir nam tah
tında müstakrazalardan para alınmasının meni hak
kında (1/471) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müazkere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sı. 

REİS — Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 
7. — Konya Mebusu Refik Beyin; Ceza kanunu

nun (131) nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(2/480) numaralı teklifi kanunisi ve Adliye Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Ruznameye havale edilmiştir. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, ruznamenin 
(11) nci maddesinde de bir teklifim vardır. Bununla 
onun, Heyeti Celileden müstacelen ve derhal müza
keresinin kabulünü istirham ediyorum. 

REİS — Şu halde tahrirî bir teklif yapınız. Mü-
zakerata geçmeden evvel takririniz okunur kabul edi
lir, müzakereye başlarız. 

8. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının; 
Tekke, zaviye ve türbeler hakkında (2/478) numaralı 
teklifi kanunisi ve Adliye, Dahiliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

9. — Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryolları 
idaresi bütçesinin üçüncü faslına tahsisat ilâvesi hak
kında (1/747) numaralı kanun lâyihası ve Nafia ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
10. — Ordu Mebusu Faik Bey ve altı refikinin, 

Ünye - Niksar yolunun Turuku umumiye mey anına 
ithaline dair (2/394) numaralı teklifi kanunisi ve red
dine dair Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Ünye - Niksar şosesinin turuku umumiye meya-

nına ithali hakkında Ordu mdbusu Faik Beyle rüfe-
ki sının 18 . 12 . 1340 tarihli teklifi kanunisi Nafia 
Encümeninin mazbatasiyle birlikte tetkik ve müzake
re edildi. 

Mevzubahis şosenin mükellefiyeti bedeniye kanu
nîyle daha seri inşa olunacağı Na'lıa Encümeni maz
batasında beyan edilmektedir. Şu sebeple Encümeni-* 
mizce bir muamele ifasına lüzum görülmeyen işbu 
teklifin reddine karar verilerek Heyeti Umumiyeye 
takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye Mazbata 
Encümeni Reisi Muharriri namına 

Çankırı İsparta 
Mustafa Ahdülhalik Mükerrem 

Aza Aza 
İstanbul Diyarbekir 

Ali Rıza Bey Şeref 

278 
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Hini imzada bulunamadı 
Aza 

Sivas 
Rasim 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
t 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Niğde 
Galip 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el
lerini kaldırsın, kabul etmeyenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

/ / . —Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz - Ke
ban - Arapkir ve Kemaliye - Erzincan yolunun tu-
rüku umumiye meyanına ithaline dair (2/397) numa
ralı teklifi kanunisi ve reddine dair Nafia ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri mazbatası. 

REİS — Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
- Elâziz - Keban - Arapkir ve Kemaliye - Erzincan 

şosesinin turu'ku umumiye meyanına ithaline dair 
Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin 22 . 12 . 1340 tarihli 
teklifi kanurtisi ile Natıa Encümeninin mazbatası tet
kik ve müzakere oluridu. 

Mevzubahis şosenin ikmali inşası için takriben 
bir buçuk milyon liraya ihtiyaç olduğu ve bu meblâ
ğın kudred ve istitaati mahdut bulunan Nafia Büt
çesine tahmili gayri mümkün bulunduğu cihetle tek
lifi vakiin kabulüne imkân görülemediği Nafıa En
cümeni mazbatasında beyan edilmektedir. Şu sebep
le encümenümizce bir muamele ifasına lüzum kalma
yan işbu teklifi kanuninin reddiyle Heyeti Umumiye-
ye takdimi kararkir oldu. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çanikın 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza Bey 
rii imzada bulunamadı 

Aza 
Sivas 
Rasim 

-Mazbata 
Muharriri namına 

İsparta 
iMükerrem 

Aza 
Diyarb'ekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
-

Aza 
Niğde 
Oalin 

Aza 
Mf.raş 
Mithat 

REİS — Encümen mazbatasını kabpl edenler el
lerini kaldırsın, Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

12: — Malatya Mebusu Reşit Beyin; Malatya -
Besni - Gaziantep yolunun turuku umumiye meya
nına ithaline dair (2/363) numaralı teklifi kanunisi 
ve reddi hakkında Nafia ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbataları. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Malatya - Besni - Gaziantep yolunun turuku umu

miye meyanını ithaline dair Malatya Mebusu Reşit 
Beyin teklifi kanunisi Nafua Encümeni mazbatasiyle 
birlikte tetkik ve müzakere edildi. Natıa Encümenin
ce reddedilen işbu teklifi kanuni üzerine encümeni-
mizce yapılacak bir muamele kalmadığından teklifi 
mezkûrun encü'menimizce de reddiyle Heyeti Umu-
miyeye takdimi kararkir oldu. ? 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza Bey 

Aza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Galip 

Mazbata 
Muharriri namına 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Dİyaıfbekir 

ş< 
/ 

Ko 
Kâzirr 

ref 

za 
riya 
Hüsnü 

Aza 
M^raş 
Mithat 

REŞİT BEY (Malatya) — Teklifindi geri alıyo
rum. 

REİS — Pekâlâ efendim, teklifi geri alıyorlar. 

— 279 
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13. — Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars - Kağız
man - Kulp ve İğdır şoselerinin turuku umumiye me-
yanına ithali hakkında (2/389) numaralı teklifi ka
nunisi ve reddine dair Nafıa ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Kars - Kâğızlman - Kulp ve İğdır şoselerinin tu

ruku umum'iye meyanına ithaline dair Kars Mebusu 
Ömer Beyin teklifi kanunisi Nafia ve Müdafaaı Mil
liye Encümenleri mazlbatalariyle birlikte tetkik ve mü
talâa edildi: Mevzuubahis şoselerin mükellefiyeti be
lediye kanunu ile d&ha ziyade muhafaza edileceği Na
fia Encümeni mazibata'sında beyan edilmektedir. Bu 
sebepten naşi encümenimizce bir muamele ifasına 
lüzum görülmeyen işbu teklifi kanuninin reddiyle He
yeti Umumiyeye takdihmi kararkir oldu. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza Bey 
Aza 

Sivas 
Rasim 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Mazbata 
Muharriri namına 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzın.; Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Niğde 
Galip 

ÖMER BEY (Kars) — Ruznameye alınmasını tek
lif ediyorum. 

'REİS — Söz mü söyleceksiniz? 
ÖMER BEY (Kars) — Evet. 
REİS — Şu halde ruznameye alıyorum. 
14. — Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında (11737) 

numaralı kanun lâyihası ve Kavanîni Maliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Efendim, Muvaze
nei Maliye Encümeni tarafından müstaceliyet teklifi 
vardır. Müstaceliyeti kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, etmeyenler ellerini kaldırsın. Ka'bul edilmiş
tir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Tabı ve tevzi edilme
miştir. 

REİS — Müstacel ruznameye alınmıştır. 

Teklifler 
1. — İdare Heyetinin; İstiklâl Mehakimi Kanu

nunun oniklnci maddesinin tadili hakkında teklifi, ka
nunisi. (2/491) 

REİS — Adliye ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Konya Mebusu Refik Beyin; Ruznamenin 

10 ve 11 nci numaralarmdaki teklifi kanunilerin müs-
tacelen ve derhal müzakereleri hakkında takriri. 

REİS — Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin 10 ve 11 nci nıımaralarındaki ka

nunların müstacelen ve derhal müzakeresini teklif 
ederim. 

Konya 
Refik 

REİS — Efendim, bugün ruznameye aldığımız 
yeni kanun hakkında Refik Bey müstaceliyet teklif 
ediyor. Müstaceliyeti kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, kabul etmeyenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

2 .— Rize Mebusu Esat Beyin; Rize Vilâyetinde 
balık ve meyveler için konserve fabrikaları yapılması 
temennlyatına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyorum . 

3. — Rize Mebusu Esat Beyin; Rize fidanlığı için 
para irsali lüzumuna dair temenni takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoıuz. 

4. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Rize sahil yol-
lariyle Rize - Kurrayı Seba yolunun vilâyet idarei hu
susiye varidatından yapılması temennlyatına dair tak
riri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

5. — Menteşe Mebusu Esat Beyin; Torbalı Nahi
yesinde vâki Cellat gölünün kurutulması hakkında 
temenni takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

6. — İzmir Mebusu Osman Zade Haindi Beyin; 
Düyunu umumiyenin karariyle Foça Limanından 
memlahalara kaldırılan tuz nakliyat merkezinin yine 
Foça limanına iadesi temennlyatına dair takriri. 

I 
280 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
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Rey İstihsali 

1. — Açıkta kalan ümera ve zabıtan tahsisatları 
hakkındaki kanunun tayini esami ile ikinci defa reye 
yazı. 

REİS — Geçen defa reye konulmuştu .Nisap hâ
sıl olmadığından dolayı ikinci defa reye, konulacaktır. 

2. — Trablusgarp, Balkan, Harbi pmumi ve İs
tiklâli Millî muharebatında şehit olan erkân, ümera 
ve zabitân ile mensubini askeriyenin bazı borçlarının 
affına dair olan kanunun ikinci defa r/ye vazu 

REİS — Geçen defa nisap olmadığından ikinci 
defa reye vaz olunacaktır. Lütfen reyinizi istimsal bu
yurunuz. . j 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim, ruznamede müzakere edilecek 
îki madde vardır ki ikinci defa müzakeresi için kâ
fi miktarda zaman geçmemiştir. Yalnız bugün derhal 
müzakeresini kabul ettiğiniz iki kanun vardır. On
ları müzakere edeceğiz. 

1. — Konya Mebusu Refik Beyin; Ceza Kanu
nunun 131 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(2/480) numaralı teklifi kanunisi ve Adliye Encüme
ni mazbatası. (1) 

REİS — Okunacak. (Okundu) 
Efendim, Heyeti Umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Yalnız şekil noktasın
dan bir iki tadilname vafr 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
encümende asıl tadil teklifi kabul edildikten sonra 
kanunun usulü dairesinde tanziminde kâtip sehvetmiş-
tir. Sonunda (bu kanun tarihi neşrinden muteberdir) 
demek lâzımdır. 

REİS — Efendim, bir tadilnamedir. Herhangi ta
rihten muteber olacağının tasrihi lâzım gelir. 

'Bir de hangi ve'kâlötin bu icra edeceği tasrih edil
mek lâzımdır. Binaenaleyh Ahmet Hamdi Bey usu
len 'bunu hir şekle koyuyor. O şekilde okunacaktır: 

Riyaseti Celil'eye 
Madde 1. — Kanunu cezanın 131 nci maddesi 

'berveçhi zir tadil edilmiştir: 
Türkiye Devleti tarafından... İlâh. 
Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute

berdir. 
Madde 3. — İşlbu kanunun icrasına Adliye Veki

li memurdur. 
Mezkûr 131 nci maddenin tadilini havi teklifin 

balâda muharrer olduğu veçhile üç madde olarak ka
bulünü arz ve teklif eylerim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

(1) Zabtın sonuna merbuttur 

REİS — Heyet'i Umumiyesi hakkırjda söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere ^seçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul ^toıey^nler lüt
fen el kaldırsın. 

Maddelere geçilmiştir. 

Ceza Kanununun 131 nci maddesini n^uaddel Kanun 
Madde 1. — Kanunu cezanın 131! nci maddesi 

berveçhizir tadil edilmiştir: 

Türkiye Devleti tarafından na'il ve mezun olma
dığı nişanı takan ve kendi rütbesinin mafevkinde el-
bisei resmiye veyahut hiçbir rütbe ve jmemuriyeti ol
madığı halde üniforma telebbüs eyleyen ve Diyanet 
İşleri Riyasetine merbut dinî memurla|ra Hükümetçe 
tespit edilen kıyafeti hilafı salâhiyet ve mezuniyet 
iktisa eden eşhas üç aydan bir seneye hapsolunur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim, Meclis (Diyanet İşleri Riyaseti) şeklini kabul 
etmedi. (Diyanet İşleri Reisliği) tarzında kabul et
miştir. Bu suretler tashihini rica ederim. 

REFİK BEY (Konya) — Biz kabu^ ederiz. 
REİS —- O suretle tashih ediyoruz;. Maddeyi re

yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. 
berdir. 

İşbu kanun neşri talihinden mute 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsijn. Kabul edil-
mitşir. 

Madde 3. 
li memurdur. 

İşbu kanunun 'crasın^. Adliye Veki-

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyetini rey<s vazediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... K[abul etmeyen
ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. . 

— 231 
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2. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının, 
Tekke, zaviye ve türbeler hakkında (2/478) numaralı 
teklifi kanunisi ve Adliye, Dahiliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Şimdi bunun bugün müstacelen müzake
resi kabul edilmiş idi. Binaenaleyh bunun müzake
recine geçiyoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
'heyeti muihtîeremenize takdim ettiğim kanunun mü
dafaası için tasdik etmek üzere kürsiye gelmiş deği
lim. Çünkü kanunun esıbabı mucibesi kâfi derecede 
izahatı camidir. Esasen türbeler, tekkeler ve zaviye
ler gibi evlerin asırlardan" beri şurasını kaydetmek 
mecburiyetindeyim ki - mensupları arasında birçok 
masum vatandaşlar olmasına rağmen - bu evler mem
leketin içinde vasıtai idlâl ve iğfal olmuştur. Memle
ketin içerisinde birer fesat menbağı olmuş ve zaman 
zaman memleketin, milletin azamî zararlarını icap 
edecek hainane ifsadata zemin teşkil etmiştir. 

Kanunun eslbaibı mucibes'ini bu nioktai nazardan 
IdaJha ziyade tavzih ederek ıheyeltii oeiilenizi Itasdli elde-
oek değilim. Kanun 'okunurken merakla dinlediiım. 
(Kürsü milleti suiistimal ile, Ikendisine siper ittihaz 
•ederek buradan milletin aırasına nifalk ve şitoalk saç-' 
malk isteyen ve ıgeçenfci kanun (münasebetiyle milleti 
iizlMe saî fikirleri Ikürsü mıilleltiten neşretmek: isteyen 
Nurettin Paşa kendisi için müsait olan Ibu kanundan; 
iistifade ederek yine 'kürsü millete sığınarak yine mil
leti narasına ıbomlba atacak mıdır? Fakat (baktım 
paşa yapacağını yapmış, maksadın istihsal etmiş, 
milletin kabul ettiği, hırzıcan ederek giydiği şapka
yı 'bahane ederek milletin arasındaki toiritakım gafil 
ye masumları ifsat ve rzlâl elîlmek için yapacağını 
yapmıştır. iBügünkü halkimiyelfci milliye gazetesinin 
neşrettiği giibi Sivas'da ve Erzurum'da şurada bura
da bazı masumlar, sırf (burada yapılan tahrik âmiz 
irticalkâr fikirlerin itesiriyle ıZlâl edilerek ahkâmı ka-
nuniyeye karşı hareket eder'k m'üçrim vaziyetine 
düşmüşler, mahkûm olmuşlar, bunlardan 'bazıları 
idam (bile 'edilmişlerdir. Nuettıin Paşada maksadını 
(bu suretle istihsal eifemişlür. İşte buradan soruyorum 
•Paşa, ttekkeieriin, zaviyelerin, türbelerin şedidini 
(teklif eltltiğim kanunda ıbu maksadı irticakârraneniz 
(için çok müsait ıbir zemini talkfiilktoir. Niçin çıkıp da 
Ikenldinlzii ıburada Ibu vesileden 'bilistifade bir daha 
(göster miy orsunu z? 

Arkadaşlar, çok açık söylemek mecburiyetin
deyiz. Zaman Zaman miilletin tozur ve sükununu 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

ihlâl elden vekayi ve hadisat işte 'böylece tahrikat 
neticesi olmuştur, îşlte (burada, bu Ikürsüde söyle-' 
nilen sözler olmuşHur* Bu kürsüde kastı ün'tica ile 
söylenen sözler muhakemesi noksan vatandaşları 
ı-ziâl ve ifa! etmiştir.. Ne igünalhı vardır Sivas'da taisı-
lan Necati'nin, ne günahı vardır Erzurum'da asılan 
bir kaç masumun? Doğrudan doğruya 'Nurettin Pa
şa tarafından verilen takrir memleketin dört köşesi--
ne yayılmış ve efendiler ıgörüyorsunuzya, bu kanun 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafidtr, bu kanuni 
'hürriyeti vicdana münafid'ir, fakat ne yapayım ka
bul etmişlerdir, giyiyorlar denmiştir. Paşa milletin 
'içine nifak ikundağı sollcmuşjtıır, İrtica fikrini neş-
ıreiSmiştir. Bu kümü milleti suiistimal etmlişıtir. Geli
niz Paşa, sizden sual ediyorum, sizimle (konuşa-1 

cak, milletlin dökülecek kanl'arunı soracak zamanda
yız. Geliniz, cevap veriniz. (Bravo sesleri, aLİ'uşlar) 

EKREM BEY (Rize) — Şüphesiz bugün Cumıhu-
rfiyet tarihine mühim bir ikanun daha ilâve ediliyor. 
Aritiik bundan sonra şeyh ve tökıke isimi ikaılmayacak-
ıtır. Bunu görmekle mesuidum. Tekkeler şimdiye 
Ikadar en iğrenç içtimaî sahnelere yuva olmuş, mem-1 

']lek)etin en buhranlı za'manlarınıda meşulm ve siyasî 
tahribat yapmışlar, ırollîıer oynamışîıardiır. . Bunlar 
padişahlara diyorlardı İki; biz senin bendeniniz. Se
nin iiçtı Iher şeyi yaparız. Senin kulıunuz, sana hiz
met etmeye amadeyiz. Padişah onlara diyordu ki; 
evet siz Allah'ın muteber ku'Maraınuz.* Binaenaleyh 
her iki taraf da yekdiğerini memnun edecek cinayet 
işkımetkite idiler. Tarih bunların en meşum cinayet--
terlini kaydeder. Arkadaşlar, bundan dolayı mesu
dum. Lâkin asıl mesut olduğum diğer bir dlheıt 
vardır ki, o da fikri taassup denilen bu yılanın Itama-
mlyîe bugün paralanmış olmasıdır. O evvelice ne 
ise bugün o değildir, o uzun müddet daha hürriyet 
havası içinde yaşamıyaeaikti'r. O şimdi kıvranarak, 
'hırlayarak can çekişiyor. Bununla bsraırber 'tehlike
sini biraz daha muhafaza ediyor. Fakat Cumhuri
yetin çıkardığı kanunların satırı İle onu ıtamarnıiyle 
öljdüreeeğiz ve bu suretle Itaassup içinde yaşayan 
milletlere misal olacağız. Fikri taassup en maisum 
milletlerin kanını içmiş içtimaî en meşum liş-Ter gör
müş ve tarihin sayfalarını oinayetlerlyle lıelkekmişitir. 
Asıl ben ıbu sözleri söylemek için kürsüye gelmedim.; 
Geçen defa Şapka Kanunu dimağımda çok fena bir 
tesir (bıraktı. Çünkü sizin bir inklâp meclisi olma-' 
tuzda 'tereddüd ediyorum., Şimdiye kadar mebus 
olduktan sonra Mecliste yegâne takrir vermek fırsatı
nı Şapka Kanununda bulan Nurettin Paşayı burada 
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ısalburane dinlediniz arkadaşlar eğer siz 'bir inkilâp 
meclisi olsaydınız burada tmlalî "Ibir kanun münakaşa 
eder gibi »onunla münakaşa eltmeyecek, o adamı 
söyletmeyecek ve Idernal içinizden kolundan tutarak 
atacaktınız ve sonra da mebusluktan çıkaracaktınız. 
Erzurum'da ıbir 'hâdise vukua geldi, birkaç kişi şap
ka giyilmesine itiraz etfltî  İsyan oıldu, bunlar ne 
oldular? Müşeıvikleri asidi.. Fakat karşınızda bu
nu bilen ve yapan bir aidam vardır. Bu alenen 
şapka giyilmez, Şapka Kanunu olimaz diye, haliyle, 
lisaniyle, takririyle sizi teşvik eîdljyor.. Siz de bunun 
fikirlerini kemalî sükûnetle diniyorsunuz. Bu ası
lan adamlar ile ıbunun 'arasındaki faik, onların calhil 
köylü, (bunum okumuş paşa oöması mıdır? Öyle me
saili vardır ki milletler münakaşa ötmez, muhakeme 
etmez, yıldırımlar saçarak hükmünü verir. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, (bende
niz şu zemine İlâve edecek bir şey bulmadım, Yal
nız İstiklâl Mahkemesinin idamına karar verdiği bir 
adama resmî bir kürsüden söylenilen (masum) keli
mesini taisihih için kürsüye geldim. 

Evet Ibıı adamlar Mecliste bu maksatla verilen 
takrir üzerine yapılan iritica narekeitinden evvel ma
sum ildi.) Tam şapka meselesi devri sükûnete gir
dikten sonra )bu takrir onu alövliyor, O masumu 
(ifsat ederek cezayı sezasını ıbuliduaııyor, Yalnız biir 
fark vardır. Burada Meclisin sıyanet ve himayeltû-
ne bürünen if salkârlar kalıyor, millet /onun kanını 
(ödüyor.< İçinizde oturan ve Ihiyanet ile fesat saçan 
bu adamlardır. Ben bunu ilâve etmek işitiyorum. 

REFİK 'BEY (Konya) — Efendim, llyas Sami 
Bey arkadaşımız ihaMkaten çok esaslı bir noktaya 
temas eititıilen Esasen burada yapılan tahrikat neti
cesi olarak ahkâmı mevcudei kanuniyeye muhalif 
hareketinden dolayı tecziye edilen bir adam için bit
tabi masum demeğe imkân yoktu. Masum kelime
si cürfmün ikamdan evvelki vaziyete aittir. Nurettin 
Paşanın ıtakriri, o gibi saf, biçare, hakikati görmek-
smek'ten âciz,, vatandaşlarımızı o derekeye sürükle
miştir.; Onun müsebbibi, onun doğrudan doğru-. 
ya şeriki Nurettin Paşadır. Arkadaıtar, o cinayeti, 
irtikâp eden adam buradan aldığı İham ile Nurettin 
Paşanın takririnden aldığı cesaretle o cürmü İrti
kâp elt'miiştir. Şu halde doğmdiaın doğruya o cürmün 
faili Nurettin Paşadır. Memleketin huzur ve sükû
nuna kasıt eden takrir sahibi Nurettin Paşadır. Eğer 
(Nurettin Paşada zerre kadar vicdan, zerre kadarı 
insaf, zerre kadar memleket duygusu, zerre kadarı 
haya olsıaiydt şimdi çıkar kendisini .müdafaa ederdik 

Cevap vermediği takdirde ©azam millette tamamen 
mücteihim bir vaziyettedir. Böyle müttetön vaziyet-< 
te olan bir adam miemlekeltıi mütemadiyen kundakla-' 
yan, mütemadiyen körükleyen adamlar, miietin 
ıhisısiiyaitına tercüman Olan Büyük MilM Mecİsinkıl 
hariımi ismeti arasında duramaz. Bunun yeri bura
sı değildir. İstiklâl Mahkemesildir, Zindandır. Ne-: 
calti'nin yanıdır. Açık Söylüyorum Sivas'ida, Erzu-< 
rum^da Idökülen kan Türk kanıdır.; O Türk kanının 
akması doğrudan (doğruya Nurettin Paşanın verldiğlil 
takrirden olmuştur, (Bu itibarla o zavallıları bu 
kürsüden masum diyerek müdafaa etmek mecburi-ı 
yetini ihliss-etitlm.ı Onlar iğfal ve tahrik edilmiş za-> 
vallı insanlardır. Nurettin Paşa, tekrar ediyorum, 
siz bu cürümleri ihzar etmiş, Meclisin Iharimıi (isme
tine sığınarak memleketi mütemadiyen kundakla-ı 
makla mültt'elhimsiniz. Çıkınız cevap veniniiz., 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — O suikastın, 
sahtekârlığın saati ıgeçtî  

REİS — Efendim, Ibaişlka söz isteyen var mıdır? 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) ~- Bir arkadaş ne 

olursa olsun itham eidiilmlisttir ve en azamî Ihir cürmü 
vatanî Oe (itlhaim edilmişti^ Çok rica dderim Mec-* 
•İlsin nezalhetini muhafaza edelim, Kendiine müdafaa! 
vaziıyeliüni. verdik, söylemiyor.. Binaenaleyh kendi
linin sükutu Meclisi Aliye yalnız bri yol bırakmış-ı 
tır, o da kendisini kolundan tutup kapı dışarı etn 
mdkltir. Ya kendisini müdafaa etmelidir, yabuıt 
başka yolu yoktur* Dürüst, mertçe (hareket budur. 

REİS — Efendim, bidayeti müzakerede kendisi 
burada idi, Şimdi görmüyorum, 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Meclis sükut edi
yor. . 

REİS — Kanunun Heyeti Umuımıiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı efendim? (Hayır sederi). 
Maddelere geçıilmesıinii kabul edemler el kaldırsın, ka
bul etımeyen'ler lütfen el kaıMırsın. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedar
lıklarla bir takım unvanların ilgasına dair kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuibyetıi dajhÖJİnde gerek 
vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhinin tahtı ta
sarrufunda gerek süveri aharla tesis edljlmiş bulunan 
bilumum tekkeler ve zaviyeler, sahiplerinin diğer 
şekilde takı temellük ve tasarrufları baki kalmak ' 
üzere kamilen sed edlJimi'.ştir. Bunlardan usulü mevzu-
ası dairesinde filhal cami veya mescüt olarak istimal 
edilenler ilbka edilir. 
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. • . AMumum .tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, mıüriilûk 
gibi unvan ve sıfatlar ve bu sıfatlara ait hizmet Mâ 
ve kisve liktisaşı memnudur. Türkiye CuımİTuriyelıi da
hilinde isalatine ait veya bir taırl;kada veyahut cerri 
menfaate müotenlt olan türbeler dahi dahil olduğu 
telde biluimıum türbeler meslud vs tü'Fb&darl fjlar 
mülgadır. Seddeidilmüş olan tekke veya vaziıyeleri veya 
türbeleri açanlar veyahut bunları yenliden ihdaz eden
ler veya ayini tarikat icrasına mahsus olarak velev 
imuıvaikkaten olsa bile yer verenler şeyh, derviş, miirid, 
tünbedar unvanlarını tanıyanlar veya bunlara mahsus 
hidemlatı iifa veya kıyafet lilkllsa eyleyen klımusler üç 
aydan eksilik olmamak üzere hapis ve elli il;nadan aşa
ğı olmamak üızere cezayı nakdî İle Cezalandırılır. 

SAFFET ©EY (örfa). — •Bilinci madde! kanuni -
ye hakikaten adaleti (istihdaf edercık taazmıadllımlştir. 
Fakat burada bir cümle vardır. O cümle iB'Jlhdaif et
tiği adaletli sure'i sarlhada beyan ©demiyor. Bendeniz 
mühim gördüğüm için tadıjllrii teklif ediyorum. Blinci 
maddede denlliiyor ki (-sahiplerinin diğer şekilde 
hakkı temellük ve tasarrufları balki ıkaîmaik üzere) 
'bundan malksat şudur: Tekâya İlci (kısma ayrılıyor. 
'Bir (kıısmı nııülktiür, bir Ikıısmı vakıftır. Vakıflar zaten 
seddolumduıktan sonra ernıvaıli umumiye sırasına geçer, 
mülke gelnee: • ıMülkde sahibinin halkla tasarrufunun 
ibaki kalması lâzım gelir. Faikat vakıfta bir de îıeikkele-
•rtin şeyhlerime tahsis etmıls ımebaniıi 'meşrula vardır. 
Meıbanliıi meşrutada madamüihayat 'buniarın kalması 
zarurîdir. Bu fıikra onu istihdaf ediyor. Diğer sikli
de hakkı tasarruf ve hakkı temellükün İblkası mana
sınadır. Fakat bu ibare bu maksadı İfade edemediği 
İçin bunu daha sarih İfade etmek zannedersem doğ
ru olacaktır. Onun dçıin bu cümle yerine sahiplerinin 
(mefcanlli meşrutalarında hakkı temellük ve tasarruf
ları baki kalmak üzere) (hayır sesleri) tekâya baki 
kalmaz, tekâya seddedilir. Fakat tekâyanın şeyhlere 
meşrut mebanisii vardır. 

HASAN FEHMİ ©EY (Gümüşhane) — Meşru
tanın yaşaması teıkâyanm yaşamasıdır. 

SAFFET BEY (Devamla) — Bugün bu enzlyade 
İstanbul'da nazarı dikkate çarpar. İstanbul'da üç yüz 
kadar dergâh vardır. Bu dergâhların ekserisinin meş
ruta evleri vardır. Bu evlerde şeyhin alkım ikamet 
ediyor. Takkesi serdedılliyor, pekâlâ seddedûlsin, ka
pansın, ifalkat onun meşruta olan hanesinde çolulk ço
cuğu İle barınıyor. O vakit bunların dışarı çıikmıası 
Scabeder, zaten bu maddei kainuniyedikii '«şekli diğer 
de hakkı tasarruf ve temellük» dedliği de buıdur. Şeık-

11 diğerin bu olması lâzım gelir. Binaenaleyh bir tak
rir veriyorum. Kalbuilünü rica ederim. 

NURİ BEY (Kütahya) — Efendim, tekkelerle za
viyelerin şedidi hakkındaki Jcanunum hirıinoi maddesin
de - flıkni acizanemce - ibiır nolktanın unıutuknuş oldu
ğunu zanediyomm. Malürnuâlinliz büyücüler, falcılar, 
üfürükçüler, ellinde bir tabla içinde otuz kırk şişe hacı 
yağı, kalemis yağı diğer yağlar ve daha ıkannica duası, 
Uğru Abbas duası gibi şeyler satarlar, bunlar seyyar 
türbe ha'linıdediirlier. Seyyar dervişler sokak solkaik do
laşırlar, hem halkı ızrar ederler ve hem de yanlış 
yola sevk ederler, bu yüzden bir çak cinayet olmuştur. 
Bundan dolayı bunlar hakkında da bu kanuna bir 
fıikranın lilâvesıinıi teklif edeceğim. Sonra ikayıp'tam 
haber verenler vardır. Herhangi bir köye meselâ 
nuranî bir kıyafette gelirler. Yol uğrağı olmayan 
yerlerde dolaşırlar, filan yerde bir hazine var gibi 
güya kayıptan haber verirler, kendisini malûmatdar 
gibi göstererek bilmem köylüden sekiz tane horuz, 
on tane delikli beyaz mecidiye alır ve sızdırır. Sonra 
onlarla bir kaç gece uğraşır, bir şeyler yapar üç gece 
sonra firara kadem basar gider, bunları hükümet 
takip etmek mecburiyetindedir. Ve takip etmelidir 
takibi içinde en münasip şey - yazdığım takrir muci
bince - bu kanuna ilâve edilmesi lâzımdır. Bunlara 
ait ceza encümence tezekkür edilir ve o suretle ilâve 
edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Bendeniz 
Hacı Bektaş nahiyesinde iki sene müdürlük yaptım, 
orada dergâh namı altındaki mezellegâhın halini ya
kından gördüğüm için gönlüm isterdiki burası bir 
Darülfünun olsun. Bu günü gösteren Cenabı Hakka 
binlerce şükrolsun. Yalnız bu kanunda bir fıkra var 
«Hakkı tasarruf ve temellük meselesi» dergâhın bir 
takım nezirlerden hâsıl olan paralariyle, haneberduş 
olarak birtakım tufeyli babalar, dedeler oraya gel
miş, emlâk ve arazi almışlardır. Bugün de «Madem
ki tekke ilga edilmiştir, kendi namımıza tapumuz 
vardır bu mülk bize intikal eder» diye bir hakkı ta
sarruf ve temellük iddia ederler. Bu. nokta ihmal 
edildiği için bendeniz bunu itham etmek üzere şöy
le bir madde teklif ediyorum, kabulünü rica ediyo
rum. 

REİS — Kaçıncı madde olacak? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bundan 

sonra bir madde efendim. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bendeniz 

kısa bir şey arz edeceğim. Encümenden bir sual ka-
ı bilindendir bu, tekkelerin şeddi meselesinden ziyade 



t : 17 30 i 11 . 1341 C : 1 

ortada dedeliğin, şeyhliğin ''"kaldırılması demektir. 
Hâlbuki bu bir ruhiye! ve zihniyet meselesidir. Eğer 
hafi teşkilâtla hafi dervişlikler yapılırsa ne olacaktır. 
Üç ay gibi bir ceza katiyen üç gün gibi gelmeyecek
tir, Hiç mesaibeslki'deidir. Binaenaleyh encümen bu 
babta ne düşünüyor? Bunu münasip görüyorlar mı? 
Bence madde Adliye Encümenine verilme, burası 
âriz ve âmik tezekkür edilmelidir ve ve ayrıca mad-
demsi bir şey ilâve edilmelidir meselenin bütün teh
likesi bu noktadır. 

REİS — Ayrı bir teklifiniz var mıdır? 
TUNALI HİLMİ (Zonguldak) — Bendeniz Ad

liye Encümenine iadesini teklif ediyorum. 
REliS — Adliye Encümeni bir şey söyleyecek 

mi? (hayır sesleri). Zatı âliniz kanunun Adliye Encü
menine iadesini teklif ediyorsunuz. Kanunun madde
lere geçilmesi kabul edildi. Tahrirî bir teklif yapınız. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz 
uzun bir maruzatta bulunmayacağım. Yalnız temel
lük ve tasarruf meselesi vardır. Bu tekkelerin kısmı 
azâmi vakıftır, diğer kısmı da halktan toplanan pa
ra ile yapılmıştır. Hiç kimsenin malı değildir. Nadir
dir ki şeyhin kendi kesesinden tekke yapılsın, hiç 
kimsenin tasarruf ve temellüke hakkı yoktur. Daima 
halktan toplanan paralarla yapılmıştır. Bir kısmı da 
vakıftır. Tasarruf ve temellük meselesinin tayyını 
teklif ettim, kabulünü istirham ederim. Bir de yalnız 
buraya dedelik meselesini ilâve etmelidir. Dedelik, 
şeyhlik ilga edilmelidir. Binaenaleyh bunu da teklif 
ederim. 

RAHMİ BEY (Sivas) — Bendeniz encümenden 
bir sual soracağım. Sahibi takrirde cevap verebilir. 
Efendim, madde (Türkiye Cumhuriyet dahilinde ge
rek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhin tahtı 
tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulu
nan bilumum tekkelere ve zaviyeler sahiplerinin di

ğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları vaki kal
mak üzeer kamilen sed edilmiştir. Bunlardan usulü 
mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak 
istimal edilenler ibka edilir. 

Alelumum tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müritlik 
gibi unvan ve sıfatlar yebu sıfatlara ait hizmet ifa ve 
kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti da
hilinde selâtine ait veya bir tarikata veyahut cerri 
«ıenfaata müstenit olan türbeler dahi dahil olduğu 
halde bilumum sair türbeler mesdud ve türbedarlık
lar mülgadır... ilâh.) diyor. Türbeler meyanında hi-
ristıyanlar tarafından aizze namına açılmış olan ayaz
malar da dahil midir? Oralara İslâmlar da, Hiristi-

yanlar da gidip para döküyorlar. Binaerialeyh, türbe
ler tabirinde ayazmalar da dahil midir?r Bunu anla
mak istiyoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, Umnu kast et 
medik. Tüfbe tabiri sarihtir. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Bazı 
takrirler vardşr. 

RASİH BEY (Antalya) — Söz istiyorum efen
dim. | 

REİS — Buyurun. 
RASİH BEY (Antalya) — Efendim» Heyeti Ce-

lileniz bu kanunla çok esaslı bir meseleyi hal edi
yor. Yalnız bazı arkadaşların temas ettiği noktaya 
bedeniz de temas edeceğim. Hakkı terhellük, hakkı 
tasarruf mübhem -Jcalacak olursa âtiyen halledilme
yecek bir şekil içinde kalınacaktır. Bu kanunu tatbik 
edecek gerek mahakim, gerek evkaf tatbikte müşki-
lâta uğrayacaktır. Onun için bu fıkra daha ziyade 
tasrih edilse muvafık olur kanaatındaytm. Bir defa 
bu müesseseler ya vakıftır, yani meşrutu sahih va
kıftır veyahut lalettayin birisinin yaptırdığı bir bi
nadır. Bunlar tespit edilerek tefrik edilebilir. Vakıf 
ise doğrudan doğruya evkaf vaziyed eder onlardan 
alacağı varidatı ciheti hayriyeye sarf eder. Değilse; 
avarız katbilinden ise Heyeti Celilenin tensip edeceği 
bir şekilde ya maarife verilir, yahut yine o da ev
kafa bırakılır, müessesatı diniyeye tahsis edilir. 
Mübhem bir şekilde kalacak olursa an: ettiğim gibi 
kanunun tatbikatında müşkilât çekilecektir. 

Diğer kısımda; tarikatlar lağvediliıtken, Heyeti 
Celilenizin tamamen malumudur ki memlekette mes
kenet, ilim düşmanlığı, sây düşmanlığı ortadan kal
dırılıyor demektir. Çünkü muhterem arkadaşlar, ta
rih karşısında bu kanunu kabul ederken şunu itiraf 
edeyim ki: On, bir asırdan beri müsiümanlık bu 
âfetle malûl olmuş ve bu âfet yalnız Türkiye'yi değil 
bütün müslüman âlemini yıkmıştır, bütün müslüman 
âlemini meskenete doğru götürmüştür, bütün müs-
lman âlemini zillete, cehle sevk etmiştif ve bu âfeti 
müsiümanlık şimdiye kadar - âdeta mpkaddes bir 
şekil halinde - muhafaza etmiştir. Halbuki' esas mez-
hebler ve tarikatlar tarihini tetıkik edecek olursanız, 
eski Hindlilerin Buda ve Bırahmanların, dinî hususat 
hakkında düşündükleri ne ise, felsefeleri* ne ise ta
savvuf namiyle müslümanların başına çjöken bu belâ 
da ancak odur. Meskenet, zillet, cehli 
Hatta o derecededir ki; Bırahmanlar 
sa'bahtan akşama kadar araibaya koşup 
landıkları hayvanları Allah addedecek 

tamim eder. 
ve Budaların 
ve binip kul-

kadar, dü§-
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küıılüğe, mahviyete, meskenete, mezellete sevk eden 
fikrin intişarından başka bir şey değildir. 

Onun için bugün bu kanunu kabul ederken mil
yonlara bağli olan müslüman kitlesine karşı bir inti
bah dersi, intibah devresi veriyorsunuz, onun için 
şayanı takdirsiniz. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. Ta
dil takriri okunacak: 

Riyaseti Celiyeye 
Âtiyülarz nikatın tekke ve zaviyelerle türbelerin 

şeddine dair olan kanuna ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Falcılık, büyücülük ve üfürükçülük ile kayıptan 
haber vermek ve murada kavuşturmak üzere nusha-
cılık ve buna mümasil dalaletkâr işlerle iştigal mem
nudur. 

Kütahya Mebusu 
•Mehmet Nuri 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, müsaade buy-
rulursa bu takrir ve diğer takrirler - varsa - encüme
ne havale buy urubun, encümenince yeniden tetkik 
edelim. 

REİS — Efendim, encümen takrirleri istiyor, bir 
defa daha tetkik edelim diyor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Yalnız nazarı dikkate alınanlar gitsin 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Okunsun, 
nazarı di'kkate alınanlar gitsin. 

REİS — Hayır, şimdi encümen maddeyi yeniden 
görmek için istemezse nazarı di'kkate alınan takrirler 
verilir. Fakat encümen takrirleri istiyor, maddeyle 
beraber takrirleri istiyor. Yeniden bakacak, buraya 
getirecekler. Arzunuza muvafık değilse yeniden iade 
ederler. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
bendenizin de bir takririm var, bir defa takrirler 
okunsun, Heyeti Umumiye muttali olsun. 

REFİK BEY (Konya) — Okunsun efendim, bir 
defa. 

REİS — Pekâlâ takrirleri okuyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Haikkı temellük ve tasarruf kelimesinin tayyını 
teklif eylerim. , 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede (sahiplerinin diğer şekilde hakkı 

temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere) fıkrası 

yerine (sahiplerinin mebanii memluke ve meşrutala
rında hakkı temellük ve tasarrufları baki kalma/k üze
re) cümlesiyle tadilini teklif eylerim. 

Urfa 
Saffet 

(Kütahya Mebusu Mehmet Nuri Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunla türbe ve tekkeler ilga ediliyor. Aynı 

isabettir. Ancak bu tekkelere hane berduş olarak yer
leşmiş babalar ve dervişler ve tekkelerin parasiyle 
kendi namlarına batapu alınmış emlâk: ve arazi var
dır. Binaenaleyh kanunun ilga ettiği vaziyetten bilis
tifade o gibi emlâk ve araziyi tasarruf ve temellüke 
yeltenecek babalar dervişler bulunacağından milletin 
teberruatı ve parasiyle alınmış olan bu gibi emlâk ve 
arazide bir hakkın temellük ve tasarruf iddia edil
memesi için kanuna berveçhiati bir maddenin ilâve
sini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Madde 2. — Bu kanunla ilga edilen tekkelerde 
bulunan baha ve dervişler namına mukayyet emlâk ve 
arazi hazineye intikal eder. 

Riyasete 
Birinci maddenin (şeyhlik, dervişlik, müritlik) ke

limelerinden sonra (dedelik) kelimesinin ilâvesini; 
En aşağısında (elli liradan) kelimelerinden sonra 

(fakat hangi bir mahal veya binada gizlice tarikat 
esaslarını ihya ve icra edenler, yahut ihya için gizli 
teşkilât yapanlar üç seneden aşağı olmamak üzere 
ilâh...) cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasının ber

veçhiati tadilini teklif eylerim. 
«Alelumum tarikatlarla, şeyhlik, dervişlik, mürit

lik, dedelik gibi unvan ilah...» 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, bu takrirlerle beraber maddeyi 
encümene veriyorum. 

Beş dakika istirahat etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse; Saat: 3,20 

23ö — 
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ÎKİNCÎ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat: 4,00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâzım Bey (Giresun) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim, encümene 
verdiğimiz madde encümenden geldi. Yalnız iki fık
rasını encümen tadil etmiştir. Encümenin bu tadilâ
tını okuyoruz : 

Riyaseti Celbeye 
Telkâya vie zevayanın şeddi hakkındaki kanunun 

ımiüzakeresi esnasında 6ta edilen takrirlerle beraber en-
tiülmenimİze iade. buyurulan birinci maddenin ikünci 
fıkrası berveçlhiâti tespit edilmiştir. 

«AÖelramum tarikatlarla, şeyhılıik, dervişlik, mürit-
îiık, dedeiilk, seyylidiiık, çefebilik, balbaUk, emirlik, na-
kiıpiHk, haliif'clk, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve 
gaipten halber ıvermck ve murada kavuşturmak mak-
•sadıyie nufihacılık gibi ünlvan ye şifalılar ve bu. sıfat
lara ait hizmet ifa ve Iküsive iıkfeası memnudur. Tür-
Ikiye Cumhuriyeti dahilinde selâteitine ait veya bir ta
rikata veyahut cerri menfaate müstenit oîanıîaria bi
lumum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülga
dır, 

Adliye EneÜhıenıi Mazbata Muharriri 
'Reh Vekilli 'Namına 

' Refik Yozga't 
Ahmet Hamdi 

Aza Aza 
Antalya Saruhan 

Ahmet Saki Kemal 
Aza 

İznılir 
iNeoat'i 

RBÎS — Efendilim, maddenin ikinci fıkrası Encü
mence ıbu tarzda tadil edi'îmİşti'r. Evvelce verilmiş olan 
ıtaikrfrlerden Urfa Mbbusu Saffet Beyin takririni Enıdü-
men nazarı dikkate almamıştır. Binaenaleyh takriri
niz hiaikikrnda mütalâanız var mı Saffet Bey? 

SAFFET BEY (Urfa) — Bu takrir hakkında En
cümenin mütalâası nadir? Encümenden sual e di yo-
raim, 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HAİMOÎ BEY (Bozck) — Efendim, tasarruf ve te-
mıdllük 'halkkında Heyeti Vekile tarafından ittihaz: bu
yurulan kararnamede sarahatti kâfiye vardır. Encü
men birinci maddenin birinci fıkrasını kararnameyi te-

yiden tanıziım etimiştİr ve ayrıca burada tekrarında ve 
yeniden (meselenin hailine lüzuîm görmemiştir. Bun
dan dolayı da takriri kabul etmemiştir. 

REİS — Saffet Bey, takririnizi geri alıyor musu
nuz? 

SAFFET BEY (Urfa) — İzahatı kâfi görüyorum. 
Takriri geri almıyorulm. Çünkü tefsir ; mahiyetinde
dir, 

REİS — Safet Bey izahatı kâfi görimüştür. 

IReşüt Bey, zatıâılinizin takririnizi de Encünüen na
zarı itibara almamıştır. Geri alııyor musunuz, yoksa 
musir mısınız? 

REŞİT BEY (Malatya) — Geri almıyorum mu-
sırrım, reye koyumuz. 

REİİS — Efendiim, Reşit Beyin talkıiiri okunacak
tır. 

i(Malatya Mebusu Reşit Beyin takriri1 tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın, nazarı dikkate almayanlar ellerini 'ikaüdır-
sım. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Tunalı Hilmi Beyin takriri var okunacaktır. (Tek
rar okıundu) 

REÎS — Bu takrir halkkında Encümenin müta
lâası var mı? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HAMDÎ 'BEY (BöZok) — Efendim, zaten Cemiyet
ler Kanunu vardır. O kanun mucibince ıgizü cemiyet
ler memnudur. Bu sarahat karşısında bu; takriri nazarı 
itibara almaya lüzum görmedik^ j 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanüar el kal-
dırsın, nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın. Nazarı 
dikkate alınlmamıştır. 

Kütahya Mebusu Nuri Beyin takriri; vardır. (Tek
rar okundu) 

| 
REİS — Bu takrir nazarı dikkate ̂ alınmış ve o 

surc'ie tadilât yapılmıştır. Naim Hazım Beyin de bir 
takriri vardır. Okunacaktır : 
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ıRîyas'efii CelJkıye 
Bininci maddedeki (ürtvan ve sıfatlar) cümlcsi-

riin (ünivan ve sıfatların is'tiiimaliyle bu ün'van ve sıfat
lara ait biizirnet ilâh...) şeklinde tashihini teklif ederim. 

Konya 
'Na'im Hâzi'm 

NAIİIM HAZIM BEY (Konya) — Unvan ve sı-
fatların istimaliyle bu ün!van ve sıfatlara ait hizmet 
şeklinde ımaddenin tasbJhinli rica ediyorum efendim. 

REİS — Encümen kalbul edtyo'r mu? 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA REFİK BEY 
(Konya) — Encümen kalbul ediyor efendim. 

RlBİiS — Encümlen de kabul ediıyor. «Unvan ve 
sıfatların i's,ti<maûiyle bu ünMan ve sıfatlara alt hizmet 
Mâlı...» şeklinde madde tashih olunmuştur. Süleyman 
Sırrı Beyin bu kanuna ıbir madde dlâvesCne datir takri
ri vardır. Encümen nazarı dikkate almamıştır. Oku
nacaktır. 

(Bozıok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin talkriri tek
rar dkundıı.) 

SÜLEYMAN SIRRI ©EY (Bozrak) — Takririmi. 
'izah edeyim efendim. Eğer bu Ikanun çıkar da böyle 
Ibi'r madde kalbul edilımezsie bu kanundan muntazar 
'olan fayda hâsıl olmaz. Berideniz arz elStiim. Hacı Beik-
•tıaş naihiyeisinde Arnavutluktan gelm'iş, birtakımı katil 
cani adamlar yerleşmiştir. Etraftan oluk gibi akan 
rniieltıirı paralafıyle tarlalar almuşlar, değirmenler al
ınışlar, tapularını kendi namlarına çıkarmışlardır. Şiüm-
di tekâya ve zevayayı ilâblr »ilga ettiniz mi; ben'im ba-
ıtapu müY.riiimdür, verin diyecdk. Zaten içinde kendi 
parası yclktur, hane (berduştur. Sıfatı, hüviyeti meç
hul kimselerdir. Böyle bir kanunu, bu maddeyi ilâve 
•etlmeden çılkarmaik doğru değildir. Hatta burada bu
nun iiçjn dolaşıp uğraşanlar vardır. Bendeniz müza-
:kere edilmekîtie Olan maddeden sonra 'bu maddenin 
ilâves'irii ıtelkllf. ©diyorum, 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
•HAMDİ BEY (Bozjok) — Efendllm, bu ayrı bir tek
liftir. Tapu Encümeninde tetkik edilmesi lâzım ge
len bir meseledir. Bu kanunla bunun şimdli derhal 
çılkmlasını Encümen münasip görmedi < 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Boz'cık) — Bu takrir 
reddedilirse yarın tasarruf iddiasına kalkışacaklardır. 
Belktaşl misin nerin? 

REİS — Süleyman Sırrı Beyiin teklllini nazarı 
dilkikatıe alanilar ellerini kaldırsın, 'kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın, kalbul edilmeimişür. 

Şimdi maddeyi son şekliyle okuyup reye vaz ede
ceğiz. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ge
rek vakıf suretiyle gerök mülk olarak şeyhlinin talhtı 
tasarrufunda gerek suveıii aharla tclss edilmiş bulu-
nan biluımulm telklkeler ve zaviyeler, • sahiplerinim diğer 
şekilde hakkı temdlülk ve tasarrufları baki kalmak 
üzere, kamilen siedd'ediknCşjti'r. Bunlardan usulü mev-
zuası dairesinde fiihal cami veya mescit olarak isti-
rndî edilenler it ika edilir. 

Aklumu'm tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, mürid-
lOk, dedeliik, seyyidlik, çelebilik, babalıîk, emirlik, na-
klbllk, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve 
kayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak mak
sadıyla nüshacılık gibi unvan ve sıfatların is'Imaliyle 
bu ürJvan Ve sıfatlara ait hizmet ve iklsve üktüsası mem
nudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde seiâletine ait 
•veyahut bir tarikata veyahut çeri menfaate müsitenlt 
olanlarla bilumum sair türbeler imeodüt ve türbedar
lıklar mülgadır. Sed edlilmılş olan fckke ve zaviyeleri 
veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas 
edenler veya ayini tarikat icrasına mahsus olarak ve-
Dev muvakkaten olsa bile yer Verenler, şeyh, derviş, 
mürit, tüıbedar unvanını taşıyanlar veya bunlara mah
sus hidematı ifa veya kıyafet iktlsa eyleyen kimseler 
üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan 

• aşağı olmamak üzere cezayı nakdî ile cezalandırılır. 

'REİS —Efendim, maddenün heyeti umumlycdini 
kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el 
baldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
'kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaHdırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler 'lütfen el 
(kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bı»! ed'lrriişitir. -

ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Efendim, kanunun 
sebk ve raptına ait söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
ŞİİKLF PEY (Diyarbekir) — Efendim, (kanunun 

son fıkrası bu unvanları istimal edenler için ceza ta
yın ediyor. Halbuki orada, yalnız dönt sıfat sayılı
yor, diğerleri cezasız kalıyor. Yani cezaya maruz ka-
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îacalk bu dört sıfatı taşıyanlar oluyor. Onun içiin oraya 
bir pâh...) veya (gibi) bir sıfat körsalk, hepsine ce
zayı teşmili etmiş ve kanundaki bir noksanı da itmamı 
etaıiiş oluruz, 

ıREt'S — O halde nereye konacaktır? 

AHMET HAMDİ DEY (Bozrak) — Veya ayini 
ta'ı'ilkat ücrasına malhsus olaraik velev muvakkaten ol
sa hile yer verenlerden sonra (ve batâdalki ünivanîarı 
taşıyanlar) şieMıimde olacak'tır. (Şeyh, derviş, müıüit, 
tüıbedar) kelimeleri kalkacaktır. 

IRBİS 

C : 2 

Maiksadınız bu rnu idi efdndüm? 
bu idi efen-ŞERBF BEY (Döyartbeikiir) — Evet 

dJm. (Balâ yerine yukarıdaki sesleri) 
REİS — Pekiyi efendiim. (Balâdafci]> yenine (yu-

karıda'kıi) deriz. Madde o şetkdlde tashihi edilmiştir. O 
halde Ikanunun heyeti ümumiyesini reytjn'lze arz edi-
yonüm. Kalbul edenler el kaldırsın, kaibul jdemeyenler el 
kaldırsın. Kanunun heyeti umum'iyesi ıkaijml edilmiştir. 

Çarşaımlba ©ünü öğleden sonra saat; ikide içtima 
dfcmejk üzere celseyi tatil 'ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 445 

-««>»-

289 — 



^ 



_ 1 — 
CEZA KANUNUNUN 130 NCU MADDESİNE BİR KELİME VE 131 NCİ MADDESİNE BİR 
FIKRA İLAVESİ HAKKINDA KONYA MEBUSU REFİK BEY VE RÜFEKASININ (2^480) NUMA

RALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

«Kanunu Cezanın 131 nci Maddesine ilâve» 
Kanunu cezamın yiizotuz birinci maddesinin bi

rinci fıkrasının «Üniforma telebbüs eyleyen» tabi
rinden sonra âtideki fıkra ilâve edilmiştir: «Diyanet 
İşlerine merbut dinî memurlara kanunen tayin edilen 
kıyafeti hilafı salâhiyet ve mezuniyet iksa edenler.» 

Riyaseti Ceîileye 
Balâdaki tadilâtı fcanuniyeyi arz ve teklif eyle

rim. 15 Teşrinisani 1341 
Konya Mebusu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Refik 

16 . 11 , 1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatasr 
Ceza kanununun yüz otuzuncu maddesine bir 

kelime ve yüzotuzbirinci maddesine bir fıkra ilâve
si hakkında Konya Mebusu Refik Beyin teklifi ka
nunisi encümenimizce lededtetkik esas itibariyle şa
yanı müzakere görülmekle heyeti umumiyeye arz 
olunur. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
marnına 

Urfa 
Refet 
Kâtip 

Giresun 
Ali Şevket 

Aza 
'Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Mazbata 
Muharriri 

Urfa 
Refet 
Aza 

Kütahya 
Cevdet 

Aza 
Elâziz 
[Hüseyin 

Aza 
Malatya 

Reşit 

Adiye Encümenıi Mazbatası 
Konya Mebusu Refik Beyin kanunu cezanın 131 

nci maddesinin tadiline dair olan ıteklifi mütalaa ve 
tetkik olundu. 

Bir takım kimselerin öteden beri d£vam ede ge
len fena bir iteiyadın neticesi olarak &yık sarmaları 
ve dinî memurların kisvelerini ifctisa etmeleri dinî 
meslek memurinin itibarını kesr edecek ve hakiki 
din memurları ile diğerlerini tefrik edememek gibi 
bir netice tevlid eyleyecek ve bir takım muzır eşha
sın kisvelerinin halk üzerinde ika ettiği tesirden bilis
tifade telkinatta bulunmalarına ve bu j telkıinaitm re
vacına meydan verecek bir şekil ve maiyette görül
düğünden bu itiyadın meni ve yalnız dinî memurla
rın kisvei mahsuslarını iksa edebilmesji ve bunların 
haricindeki eşhasın bu kisveyi labis olimamalan için 
kanunu cezanın yüzotuzbirinci maddecine bir fıkrai 
teyidiye ilâvesi encümence de lüzumlu görülmüş ve 
teklifteki şekil üzerine bir iki kelime: tashihatiyle 
mezkûr (131) nci madde bervechizîr tadil edilmiş ol
makla heyeti umuımiiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Konya 
Refik 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Bozofc 

M$tzbata 
Mıjıharriri 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Ahmet Hamdı 

Madde 131. — Türkiye Devleti tjarafundan ttaii 
ve mezun olmadığı nişanı takan ve k^ndi rütbesinin 
mafevkinde elbisei resmiye giyen veyahut hiç bir 
rütbe ve memuriyeti olmadığı halde üniforma teleb-
büs eyleyen ve Diyanet işleri Rüyaseti$e merbut dinî 
memurlara Hükümetçe tebpit edilen [kıyafeti hilafı 
salâhiyet ve mezuniyet iktisa eden eşhas üç aydan bir 
seneye kadar haps olunur. 
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TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELER HAKKINDA KONYA MEBUSU REFİK BEYİN <2/478) NUMA
RALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE ADLİYE, DAHİLİYE VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasımın teklifinin 
esbabı mucibesi 

Tekâya ve zevaya gibi ve islâm diniştin zaıruriya-
tından olmayan müesseselerin erbabı ıtclâl altında 
teşvişi efkâra ve maksadı siyasiyeyi tervice ne kadar 
müsait olduğunu, mal ve canca bir çok fedakârlık
ları mucip olan son irtica hadisesi yeniden itifoaha vaz 
etti ve vatan ve devletin selâmet ve «utkunu ile erıdi-
şenâlk olanlarım dikkatini celp eyledik, Şark istiklâl 
Mahkemesinin bu münasebetle kemdi dairei kazası 
dahilindeki tekâya ve zevayanım şeddine karar ver
diği malumdur. Ankara istiklâl Mahkemesi dahi te
kâya ve zevayanım, şeddi lüzumuna dairei hükümetin 
nazarı dikkatini celp etmiştir. 

Bu 'kararlar ve zaten öteden beri Türk tarihinde 
tekerrür etmekte olan hâdiseler âtideki kanaaüara 
müncer olmuştur. 

Evvelâ: Mevcut tekke zaviyelere mensup ve sa
lık olanlar arasında pek çok masum vatandaşlar bu
lunuyorsa da erbabı kastın bu mıüessesat vasıtasiıyle 
masumları ızlâle fırsat buldukları şüpheden vareste
dir. Bu gibi erbabı kastın masumların telekkiyatı 
dinîyelerini ifsat ve samimi bir içtihat ve itikat na
mına makasidi muzırrai siyasiye taküp ettilkleri ve 
edebilecekleri de müstağnii beyandır. Teşkilâtı esa-
isiyemizin istikameti umumıiyesi ile maddei mahsu-
sası tekâya ve zevayanım bu vaziyeti ile bir ihtilâfı tam 
halindedir. 

Saniyen: Ulema kisvesi namiyle malum olaın İtiş* 
veyi herkes serbestçe hâmil olabileceğinden bu kis
venin halk nazarımda haiz olduğu nüfuzdan bilisti
fade efkârı ahaliyi temsil ve maksatlarıma göre ız-
lal ve teşviş için kendilerinden selahiyet gören erba
bı kastım mezkûr kisveyi suiistimal ettikleri öteden 
beri Türk tarihinde tecellî eden bariz bir hâdisedir. 
Muntazam ve müstakar, yeni ve asrî bir devlet esasla
rımı vaz etmekte olan ve birinci umdesi huzur ve sü
kûnu ütmumiyeyi temin etmekten ibaret bukmam 
Türkiye Cumhuriyetinde bu halin 'devam edemiye-
ceği bedihîdir. 

•Salisen: Devlet ve millet hayatımı muntazam ve 
«alim esaslara irca etmek endişesiyle mütehassis olan 
asrî ve medenî muhitlerin hiç birinde artık bu gibi 
kıurunu vustaî hadise ve (müesseselere taharnınıiü «di
kmediğinden merbuten takdim kılman kamunun ka
bulünü Heyeti Umumiyeye arz ve teklif eyleriz:. 

Türkiye Büyük M Met Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Karar : 5 16 . 11 . 1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Tekâya ve zevaya ve türbelere ajit Konya Me

busu Refik Bey ve rüfekasınm >tekli|i kanunisi en-
cümenimizce lededtetkik esas itibariyle şayanı mü
zakere görülmekle Heyeti Umumiyete arz olunur 
efendim. 

Lâyiha- Encümeni Mazbata 
Reisi namına Muharriri 

Urfa Urfa 
Refet Refet 
Kâtip Aza 

Giresun Trabzon 
Ali Şevket Nebi Zade Hamdi 

Aza Aza 
Konya Antalya 

Teyfik Fikret Rasih 
Aıza Aza 
Elâziz Kütahya 

HüseyiıfJ CJevdet 

Adliye Encümeni Mazbatası 
26. 7 . 1341 

Tekâya ve zevaya ve türbelerin şeddine dair 
Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasumn 15 . 11 . 1341 
tarih ve (2/478) raım^raj» teklifi kaşumisi mütalaa 
ve *es?ekfcür olundu, 

Medenî hayatm bütün iealbl&rirta mesaisini tev» 
fik etmeyi şairi hayat ittihaz etmiş olan Türk mil
letinin hatevatı sây ve ikdamı önünde bu köhne 
tasfea&ın ne büyük manilar, ne kadar korkunç uçu
rumlar ihdas ettiği, tarihen bir çok emsaliyle ve son 
vekâyıi isyanıiye ite mütehaikkik olduğundan teklife 
saik olan esbab encümenimize© de mıüsip ve muva
fık görmüştür. 

Yalnız bifimoi maddede sed olunan tekâya ve ze
vaya mebanisi üzerinde sahiplerimin temellük ve ta
sarruf ve ahar surette istimal ile intifa hukukunun 
mahfiHaiyeti cihetinin kanunda tasrihi encümence 
lüzumlu görülmüş ve yme mezkûr maddede «Ancak 
cami veya mescit olarak inşa edilmiş olup bilâhare 
tekke ve zaviye halinde istimal edilenler cami ve 
mesek olmak üzere açılabilirler» fıkrası maScsatı te
mine gayrı kâfi görüldüğü gibi saniyen bir çok ma-
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ihaziri tevlit edebileceği teemmül edilerek ibare! mcz-
ikûre makamına kaim olmak üzere «Usulü mevzua 
dairesinde filhal cami ve mescit olarak istimal edi
lenler yine camii ve mescit halinde ibka edilir» cüm
lesi vaz olunmuş fılkaratı müteakibede muhtacı tadil 
bir şey görülememiş ve bu msvad bir iki 'kelime ilâ
vesi suretiyle kabul olunmuştur, İcra kılman tadila
ta göre tespit edilen berveçhizîr mevaddı kanuniye 
heyeti umumiyenlin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Mazbata 
Reisi namına Muharriri 

Konya Sinop 
Refik Yusuf Kemal 
Aza Aza 
Karası Antalya 

Osman Niyazi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Menteşe îzmir 
Şükrü Kaya Mustafa Necati 

Türkiye Büyük Millet Meclüsi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 26 . 11 . 1341 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Tekâya ve zevaya ve türbelerin , şeddine dair 
Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasıınıin teklifi 
•kanunisi ile bunu tasvib ve teyid eden Adiye Encü
meni mazbatası ve tesbit edilen mevad mütalâa ve 
tezekkür olundu. FilhaJkika Türk milletinin teceddüıd, 
terakki ve ümran yolunda büyük hailler teşkil eden 
ve bir talkım masum halkın dimağımda öldürücü 
hurafeler yaşatan ve ferdî sayih önüne geçerek ata
let ve meskenet âmili olan bu müesseselerin birer ce
halet ve irtica merkezi olarak ika ettikleri mazar
rat namahdud ve bu hal tarihen de, halen de müs-
foet ve mütehakıkik bulunmakla teklifi mezkûr ve 
Adliye Encümenince tesbit edilen mevad encümeni-
mizce de muvafık görülmüş olduğundan heyeti umu-
mliyeye arz olunur. 

Mazbata Muharriri 
Ahmet Hilmi 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Ebubekir Hazım 
Aza Aza 

İbrahim Ahmet Münir 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

26 . Teşrinisani 1341 
Riyaseti Celileye 

Tekke ve zaviyelerin şeddine dair Konya Mebu
su Refik Bey ile rüfekasıtnııra (2/478) numaralı tekli

fi kanunisi encümenimize de havale buyurulmuş 
olmakla ıtetkilk ve müzakere oilundu. 

Adliye ve Dahiliye Encümenlerinin mütalaat ve 
tadilâtını tasvip eyleyen encümenimiz şekle ait cüzî 
bir farkla salif üzzikr teklifi kanuniyi kabul eyleye
rek Heyeti Umumiyeye talkdim eyler. 

Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi namına 

Çanları İsparta 
Mustafa Abdülhalik Mükerrem 

Aza Aza 
Hakkâri Diyarbekir 

Asaf Şeref 
Aza' Aza' 

Zonguldak Sivas; 
Rasim 

Azat Aza 
Antep Konya 
Ahmet Kâzım Hüsnü 

Aza Aza 
Kütahya Giresun 

Mehmet Nuri Kâzım 
Aza Aza 

M araş Niğde 
Mithat Galip 

Konya Mebusu Refik Beyin ve Rüfekasmın 
• • ' • . • • • T e k l i f i 

Tekâya, zevaya ve türbelere ait 'kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ge

rek vakıf suretiyle gerek mıiMlk olaralk şeyhin tahtı 
tasarrufunda ve gerek süveri aharla tesis edilmiş bu
lunan bilumum tekkeler ve zaviyeler kamilen sed 
edilmiştir. Ancak cami veya mescit olarak inşa edil
miş olup bilâhare tekke ve zaviye olaralk istimal edi
lenler yalnız cami veya mescit olmak üzere açılabi
lir. 

Alelumum tarikadlarla şeblik, dervişlik, mürit
lik gibi unvan ve sıfatlar ve bu 'sıfatlara ait hizmet 
ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriye
ti dahilinde selâtine ait veya bir,tarikata veyahut cer-
ri menfaata müstenit .olan bilumum türbeler mesdud 
ve türbedarlıklar mülgadır. 

Sed edilmiş olan tefte ve zaviyeleri veya türbe
leri açanlar yahut bunlam yeniden kuşat edenler ve
ya ayini tarikat icrasına mahsus olarak velev mu-
vakkaten olsa bile yer verenler şeyh, derviş, mürit, 
türbedar unvanlarını taşıyanlar veya bunlara mahsus 
hidematı ifa veya kıyafet ifctisa eyleyen kimseler üç 
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aydan eksik almamak üzere hapis ve elli lira cezayı 
nakdi ile reraalaindjritlır. 

Madde 2. — işbu kamın tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradıır. 

Madde 3. — İşbu kamunun icrasına Heyetti Vekile 
memurdur, 

Konya 
Refik 
Siirt 

Mahmut 
Kütahya 
Cevdet 

Sinop 
Recep Zühtü 

Kütahya 
Ragıp 

İstanbul 

İsparta 
Mükerrem 

Adliye Encümenimin tadil 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ge

rek mülk olarak şeyhin tahtı tasarrufunda gerek sü-
veri aharla tesis edilmiış bulunan bilûmum tekkeler 
ve zaviyeler sahiplerinin diğer sekide hakkı temel
lük ve tasarrufları, bakî kalmak üzere kamilen sed 
edilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası fihal camii ve
ya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir. 

Alelumum tarikatlarla şeyhifflc, devrişlik, mürit
lik gibi unvan ve sıfatlar ve bu sıfatlara ait hizmet 
ifa ve kisve iktisası memnudur.' Türkiye Cumhuriye
ti dahilimde selatine ait veya bir tarikata veyahut cer-
n menfaata müstenit olanlarla büumum sair türbe
ler mesdud ve türbedarlıklar mülgadır. 

Sed edilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya tür
beleri açanlar yahut bunlan yeniden ihtas edenler 
veya ayini tarikat i<Tasıiia mahsus olarak vefev mu* 
vakkaten olsa bile yer verenler şeyh, devrtiş, mürit, 
töirbedar ünvaniannı taşıyanlar veya bunlara mahsus 
hademat ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimse üç ay-

liradan aşağı dan eksik olmamak üzere hapis ve 
olmamak üzere cezayı nakdi Me 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi ^lesrinden itiba
ren meriyülicradır. i 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasi İcra Vekilleılt 
Heyeti memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümendnifn tadili 
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbe-

darlıklarm ilgasına dair kanun | 
Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti hıadlinde 

gerek vaktf suretiyle gereik mülk ola|"ak şeyhin tah
tı tasarrufunda gerek süveri aharla tt*sis' edilmiş bu
lunan bilumum tekkeler ve zaviyeler pahiblerinhı di
ğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları bakî kal
mak üzere kamilen sed edilmiştir. Banlardan usulü 
mevzuası dairesinde fihal cami veyaj mescit olarak 
istimal edilenler ibka edilir. 

Alelumum tarikatlarla şeyhlik, defrişlıik, müritlik 
gibi unvan ve sıfatlar ve bu sıfatlara ak hizmet ifa ve 
kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti da
hilinde salatine ait veya bir tarikata] veyahut cerri 
menfaata müstenit olan türbeler dahji dahil olduğu 
halde blumum türbeler mesdud ve) türtbedarîıklar 
mülgadır. Sed edilmiş olaıntekke ve Zaviyeleri veya 
türbeleri açanlar veyahut bunlan yenicen ihdas eden
ler veya ayimi tarikat icrasına mahsus olarak velev 
muvakkaten olsa bile yer verenler şe^h, derviş, mü
rit, türbedar unvanlarını taşıyanlar jveya bunlara 
mahsus hidematı ifa veya kııyafet iktisa eyleyen kim
seler üç aydan eksik olmamak üzere napis ve etti li
radan aşağı olmamak üzere cezayı nakdi ile cezalan-
drtrv j 

lKâ*ci Madde — İşbu kaııuM n e ^ 
baren muteberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kamumı | icrasına İcra 
Vekâleri Heyeti memurdur, | 

— tl^*t »ye-« 




