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çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Kanuna 2/59) 457:466,466:486,486:487,492:495 

>m< 

1. — GEÇEIT TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 

görüşüldü ve Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
18 . IV . 1949 Pazartesi günü saat 14 te top-

Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtaküıç'ın, 
Seçim Kanunu hakkındaki sözlü soru önergesi, 

Raporlar 
1. — Mardin Milletvekili Dr. Azizi Uras'm, 

Dilekçe Komisyonunun 24. V . 1948 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 953 sayılı kararın Ku-

BAŞKAN -— Oturum açılmıştır. 
TİCARET KOMİSYONU ADINA CEMİL 

ALEVLİ (Gazianteb) -— Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret Komisyonu adına bir ricada bulunaca
ğım; Ticaret ve Sanayi odalariyle, Esnaf oda
ları ve Ticaret Borsaları hakkında Hükümet 
tarafından Yüksek Meclise sunulmuş olan ka-

1 anılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz C. Aksu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay ı 

Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/315) 

mutavda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/95) (Gündeme); 

2. — Vergi Usulü Kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/174)) (Gündeme). 

mın tasarılarının muhtelif komisyonlarda görü
şülmekte olduğu malûmdur. Halen meriyette 
bulunan 655 numaralı kanuna göre, bu teşekkül
lerin bu ayın sonunda seçimlerinin yenilenme
si icabetmektedir. Görüşülmekte olan kanun 
tasarıları Yüksek Meclisten çıktığı takdirde, 
bu seçimlerin tekrarlanması icabedeeeğinden, 

Soru 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

1 m ı 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Başkanvekili, Cevdet Kerim încedayı 
KATÎPLEE : Sait Koksal (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 
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bu mahzuru Önlemek maksadiyle, bu seçimleTİn 
uzatılmasına dair Hükümete yetki veren bir 
tasarı gündeme alınmıştır. 

Bu tasarının ivedilik ve yeğlikle görüşül
mesini Yüksek Heyetinizden komisyon adına 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gündemin altıncı maddesinde 
iki görüşmeye tâbi Ticaret ve sanayi odalariy-
le Esnaf odaları ve ticaret borsları seçimlerine 
ait sürenin uzatılması hakkında bir kanun tek-
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lifi var, şimdi Komisyon adına Alevli arkada
şımız bu kanun teklifinin ivedilikle görüşül
mesini teklif ediyor. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeğlikle istediniz mi? 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Yeğlikle de 

görüşülmesini teklif ettim. 
BAŞKAN — Yeğlikle görüşülmesi teklifini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, 
Üniversite ve olgunluğa dayanan okullardaki 
yatılı öğrenciler için pansiyon kurulmUsma 
dair olan kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında önergesi (4/150) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

15 . IV . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Üniversite ve olgunluğa dayanan okullar

daki yatılı öğrenciler için pansiyon kurulması 
hakkındaki 12 . IV . 1948 tarihinde verip Millî 
Eğitini ve Bütçe Komisyonlarına havale buyu-
i'ulaıı ve halen Millî Eğitim Komisyonunda bu
lunan 2/92 sayılı Kanun teklifinin geri veril
mesine müsaadelerini saygılarımla dilerim. 

Antalya Milletvekili 
Niyazi Aksu 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. —• Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
regir'in, 431 sayılı Kanunla Hazineye intikal 
eden emvalin durumu hakkındaki sorusuna Ma 
liye Bakanı İsmail Rüştü Aksal'm sözlü cevabı 
(6/289) 

BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Türk inkılâbının en büyük eserlerinden birisi 
belki de başta geleni hiç şüphe yok ki asırlardır 
Türk vatanının medenî inkişaflardan mahrum 
kalmasına hattâ vatanın elden çıkması pahasına 
da olsa sırf şahsi ihtiras ve saltanatlarını devam 
ettirmek sevdasına düşmüş ve dejenere olmuş 
bulunan Osmanlı Hanedanının memleketten çı
karılması ve Cumhuriyet rejiminin kurulmuş 
olmasıdır. 

Bu mesut neticeyi sağlamak ve idame ettir
mek için de ikinci Büyük Millet Meclisi tarafın
dan 3 . I I I . 1341 tarihinde 431 sayılı inkılâp 
Kanunu çıkarılarak tatbika konulmuştur. Ve ha
len yürürlükte bulunan bu kanunla bir zaman
lar padişahlık yapmış olan kimseler tarafından 

cebren, zor ile milletten gasbedilmiş bulunan 
emvalin de millete iadesi kararlaştırılmış ve bu 
hüküm de yerine getirilmiş bulunmaktadır. Fa
kat son yıllar zarfında müsamaha göstermek ve 
taviz vermek politikasından cesaret almış olan 
birtakımları, memleket menfaatlerinden ziyade 
maddi menfaatlere dayanarak ve onun tesiri ai-
tında bulunarak ve büyük inkılâbı anlamamış 
görünenlerle el birliği edilerek ( ve esasatı huku
kiye ) nazariyesine dayanılarak 431 sayılı Inki-
lâp Kanununun katiyet ve sarahat arzeden hü
kümleri hiçe sayılarak Hamit II veresesini haklı 
çıkaracak kararların verilmiş ve tenfizi cihetine 
gidilmiş bulunduğu esefle müşahede edilmiştir. 
Bir inkılâp Kanunu ile ve çok haklı olarak mil
lete iade ve intikal ettirilmiş ve değerleri yü^ 
milyonları aşmış bulunan Hamit II. ye ait emva
lin esas sermayesinin ancak gasp ve zor kullan
maya dayanan (irade-i seniyeler) olduğu da apa
çık meydanda iken bâzı tufeyli insanların meşru 
bir hakkı ihkak derecesine en yüksek daire ve 
müesseselerdeki en salahiyetli kimselerle bu gibi 
yerlerde köprü başı kurarak bu dâvayı kazan
mak hususunda rol oynadıkları da tevatüren şayi 

- m-
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olmuştur. Ve bu dedikodu maalesef bütün mem
leket efkârında çalkalanıp durmaktadır. Şimdi 
hükümetten şunları öğrenmek istiyorum : 

1. — Bugüne kadar Hamit II. veresesi tarafın
dan hükme bağlanmış ve Hazineden geri alınmış 
emval sayısı kaç parçadır ve bunların değeri ne 
tutmaktadır ? 

2. — Muamelesi derdest olan emval miktarı 
kaç parçadır, ve bunların da bedeli ne tutmak
tadır ? 

3. — Millet Hazinesi hakkının zamanında 
müdafaa edilmesinde neden ihmalkârlık gösteril
miştir. Ve bu kanunsuz halin zuhuruna neden 
sebebiyet verilmiştir ? Ve bunun müsebbipleri 
hakkında ne muamele yapılmıştır ve ne netice 
alınmıştır ? 

Sayın Maliye Bakanı tarafından Kamutay 
önünde sözlü olarak açıklanmasını riea ederim. 

Seyhan Milletvekili 
A. Remzi Yüreği r 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; aynı mevzu dâ
hilinde 4Î)1 sayılı Kanunun <S nei maddesinin uy
gulanması tarzı hakkında bir soru daha var. 
Her iki soru, mevzuu başka başka zaviyelerden 
mütalâa etmektedir. Tensip ederseniz ikincisi-
de okunsun, her ikisine birlikte cevaplarımı ve
reyim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı, müsaade buyu
rursanız sırası gelince onu da ayrıca okuyaca
ğız. (Şimdi okunsun sesleri) O halde okuyalım. 

2. — istanbul Milletvekili Osman Nuri Ko
ni'nin, 431 sayılı Kanunun ft nei maddesinin uy
gulama tarzı hakkındaki sorusuna Maliye Bakanı 
İsmail Rütüstü Aksal'in sözlü cevabı (6/298) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların Meclis huzurunda. 

sözlü olarak cevaplandırılması için işbu takrir 
takdim kılındı: 

1. —• Hilâfetin ilgasına ve Osmanlı Haneda
nı azasının millî hudut haricine çıkarılmasına 
dair olan 431 sayılı Kanunun sekizinci maddesi 
mânalandırılıp o zaman hayatta bulunan yal
nız bir padişahın istisnası suretiyle bu kanunun 
tanzim ve meriyetinden evvel ölen diğer padi
şahların bütün gayrimenkul emvalinin ahkâmı 
medeniye mucibince vârislere intikal etmiş bu
lunduğu nokta i nazarı galip gelerek bu mahi
yetteki içtihadı hukuki ve kanaati kanuniye 

20 sene evvel Maliye Bakanlığınca ve Hükümet
çe ve mahkemelerce ve Yargıtayca kabul edildi
ği ve sonra Yargıtay Birinci Hukuk Dairesinde 
doğan ihtilâl' üzerine Yargıtay tevhidi içtihat 
Umumi Heyetince de iki reyi muhalife karşı ol-
veçhile karara bağlanmış olduğu ve içtihat te
essüs ettiği müşahede kılınmaktadır. Şimdi Hü
kümetin Komisyonlardan geçirip Meclise getir
diği kanun tasarısı da velevki kısmen olsun bu 
içtihadı makbul görmektedir. 

Şu hale nazaran bir içtihat ve kanaatte bu
lunmak zahiren ne f i Hazine mülâhazasına mu
gayir ise de hak ve adalete uygunluğu hasebiy
le yerinde bir fikir olmasına rağmen bunda ada
letsizlik ve yolsuzluk tasavvur olunabilir mi? 
Vaktiyle bu mütalâa ve fikirde bulunan erkâ
nı Devletin her hangi birinden veya hâkimler
den yahut Tevhidi İçtihat Heyetini teşkil eden 
zatlardan şüphe ediyor musunuz? Ediyorsanız 
onlar kimlerdir'? Yine samimiyetle bu işte ma
kûs içtihatta bulnuan hâkimlerden şüpheniz 
var mı? 

2. — Bilâhara her nasılsa Hazinece İkinci 
Sultan Hamit ve Beşinci Mehmet ve A^iz'e ait 
bu kabîl gayrimenkullerin mirasçılara intikali 
yaptırılmıyarak başkalarına satıldığı anlaşıl
maktadır. Bu satış ne yolda vuku bulmuştur? 
Meselâ müzayede ile mi, pazarlık ile mi her ne 
şekilde olursa olsun satışlar hangi kanuna isti
nat ettirilmiştir? 

3. — Bu gayrimenkul malların yok paha
sına satıldığı rivayetleri musırran deveran et
mekte olmasına göre hakikaten böyle bir şay 
vâki olmuş mudur? 

4. — Bu gayrimenkul mallar ile vârislerin 
sattığı mallar kimlere satılmıştır? Ne kadar be
delle satılmıştır? İlk ve sonraki müşterilerin va
zıh isim ve hüviyetleri ve yine bu malların hâ
len kimlerin uhdei tasarrufunda olduğunun hü
viyet ve isimleriyle beraber bildirilmesi. 

5. — Gerek bu içtihadın ve gerek aksi ve 
mukabil noktai nazarın samimiyetini hiçe sayıp 
her iki fikri uluorta istismar vesilesi yaparak 
gayrimeşru surette çöplenmeğe yeltenen tufey
liler ve açıkgözler var mıdır? Kimlerdir? 

Bu soruların Meclis huzurunda Maliye Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Osman Nuri Koni 

AAA 



B : 12 18.4 
MÂLİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AI< 

SAL — Muhterem arkadaşlarım, Seyhan Mil
letvekili Sayın Remzi Yüregir'in takririyle is
tanbul Milletvekili Sayın Köni'nin takrirleri, 
takrirlerin okunmasından da anlaşılacağı üze
re, aynı mevzua taallûk etmektedir. Ancak tak
rirler bu mevzua başka başka zaviyelerden te
mas etmektedir. 

Takrirlerde mevzuubahis olan suallere ce
vap vermeden evvel bu cevapların lâyıkiyle an
laşılmasını teminen 431 numaralı Kanunun ve 
betahsis 8 nci maddesinin kanunun kabulünden 
bugüne kadar geçen safhaları hakkında kına
ca malûmat vermek istiyorum. 

Arkadaşlar; bildiğiniz gibi, hilâfetin ilgası 
ve Hanedanı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuri
yeti memaliki haricine çıkarılmasına dair 431 
numaralı Kanunun mevzuumuzu doğrudan doğ
ruya alâkalandıran maddeleri 8 nci ve dolayı-
siyle de 10 ncu maddedir. 

Kanunun 8 nci maddesi aynen şöyle demek
tedir; «Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık 
etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti dahilin
deki tapulu emvali gayrimenkulesi millete inti
kal etmiştir.» 

Bu kanunun neşri tarihinden itibaren Hükü
met, kanunun mutlak ifadesine dayanarak ka
nunun neşri tarihinden evvel ölmüş veya o ta
rihte sağ bulunan padişahların bütün emvaline 
vaziyedetmiştir. Haddizatında biliyorsunuz, o 
tarihte mevcut olan mallar, daha ziyade Sultan 
Abdülâziz ve ikinci Abdülhamit'e taallûk edi
yordu, Reşad'm gayrimenkul malı mevcut de
ğildir. Vahdettin'in ise pek az malı bulunu
yordu. Yani daha ziyade Abdülâziz ve Abdül-
hamit mallarına taallûk ediyordu. İdarenin, Hü
kümetin bu maddeyi anlayışı hayatta olsun ol
masın, tapuda padişahlar namına kayıtlı gayri
menkul malların bilaistisna millete intikali yo
lunda idi. 1934 senesine kadar bu mevzuda bir 
hâdise çıkmamıştır. Hanedan azasının burada 
vekâletini ifa eden İstanbul'daki bir zat daha 
evvel 5,7 nci maddelerdeki tasfiye dolayısiyle 
alâkadar olmuştur. Bidayette doğrudan doğru
ya 8 nci maddenin mevzuuna giren bir mesele 
ile karşılaşı İmam ıştır. 

1934 senesinde sondaj mahiyetinde bir dâva 
ikame edidiğini görmekteyiz. Abdülhamit na
mına kayıtlı olan İzzetpaşa Çiftliği namiyle ma-
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ruf çiftlik, Halepli merası ve Burunsuz mandı
rası. Bu dâvanın mevzuunu teşkil etmektedir. 
Verese namına hareket eden zat Tapuya müra
caat etmiş ve bu gayrimenkullerin intikalinin ifa 
edilmesini istemiştir. Tapu bu müracaatı yerine 
getirmemiş, bunun üzerine Tapu İdaresi aleyhi
ne dâva ikame edilmiştir. Bu dâva neticesinde 
mahkemece Tapu İdaresi aleyhine, verese namına 
kayıt tashihi talebinin, kabulünü mutazammın 
verilen karar Hazinece temyiz edilmiştir. 

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesince verilen 11 
Şubat 1935s tarihli kararda veresenin hakkı inti
kalinin tanınması lâzımgeldiği, zira 431 sayılı 
Kanunun sekizinci maddesinin kanunun vaz ve 
neşrinden mukaddem vefat etmiş olan Abdülha-
mid'in, vefatı anma kadar şahsan malik olduğu 
gayrimenkul mallara şümulü bulunmadığı zikre
dilmiş, yalnız bu gayrimenkullerin Abdülha-
mid'in emvalinden muhtelif iradelerle Devlete 
intikal eden emval arasında bulunup bulunmadı
ğının tetkiki icabedeceği mucip sebebiyle nakle
dilmiştir. Yani mahiyeti itibariyle bu karar bir 
bakıma Hazine aleyh inedir. Bu tarihten sonra 
veresenin bir müddet bu mevzu ile uğraştığını 
fakat fiilî bir netice alınamadığını görüyoruz. 
Verese, Temyizin nakzettiği kararı kendi lehinde 
tecelli ettiği noktasından hareket ederek 1941 se
nesinde bu defa Serencebey yokuşunda Osman 
paşa konağı namı ile mâruf olan gayrimenkulu 
hedef ittihaz eden ikinci bir dâva açmış bulun
maktadır. Muhakeme cereyan etmiş ve neticede 
mahkeme bu defa, birinci kararın aksine olarak, 
sekizinci maddenin medlul ve mânasını idarenin 
anladığı mânada, yani o tarihte yaşıyan ve Öl
müş bulunan padişahların bilcümle gayrimen-
kulüne şâmil olduğu mânasında anlamıştır. Bu 
karar davacılar tarafından temyiz edilmiş, Tem
yiz Birinci Hukuk Dairesi 7 . X I I . 1944 de bu 
mahkeme kararını tasdik etmiştir. 

Binnetice birinci dâva Hazine aleyhinde neti
celenmiş, Temyiz bunu başka zaviyeden nakzede
rek esasını kabul etmiş, ikinci dâva Hazine lehi
ne neticelenmiştir. 

Bunun üzerine davacılar tashihi karar tale
binde bulunmuşlardı. Tashihi karar talebinde 
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesinin birinci ka
rarına temas edildiği için birbirine zıt iki kararın 
mevcudiyeti dolayısiyle hâdise tevhidi içtihada 
sevkedilmiştir. 

6 . I I . 1946 tarihli tevhidi içtihat karan 431 

— 445 — 
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numaralı kanunun 8 nci maddesinin o kanunun I 
neşri tarihinde hayatta olmıyan padişahlara şâ
mil olamıyacağı noktasında tesbit edilmiştir. O 
zamanki Hükümet, Temyizin bu içtihadı üzerine, 
bir kanunla millete intikal eden malların o mal
ların sahibi aslisi olan Büyük Meclisin fikir ve 
kanaatini öğrenmeden iadesini doğru bulmamış 
Kanunun yorumu için, 1946 senesinde Meclise 
müracaat etmiştir. Bu yorum talebi hepinizin 
malûmu olduğu üzere halen mecliste bulunmak
tadır. 

Şimdi deminki izahatım sırasında temas etti
ğim ve ilk dâva dolayısiylc Temyiz nakzının se
bebi olan emvali müdevvere meselesine kısaca 
temas edeceğim. 

Biliyorsunuz ki, Abdülhamit 1324 de bir 
irade ile Ilazinci Hassaya dâhil gayrimeııkul-
1 erden bir kısmını, Maliye Hazinesine devretmiş
tir. Hatti zatinde bu devir, bir bağışlama ol
mayı]) Hazinei Hassanın borçlarını, Maliye Ha
zinesinin demlide etmesi karşılığı olarak yapıl
mıştır. 

Abdülhamid'in birinci iradesiyle devredilen 
mallar mahdut bulunmaktadır. Ondan sonra Re
şat 26 Ağustos 1325 tarihli irade ile Abdülha
mid'in 1293 tarihinde yani saltanata geldiği an
dan itibaren iktisap ettiği malların listesi muci
bince; istanbul'da bulunanların hemen hepsini, 
diğer yerlerde bulunanların ekserisini ihtiva 
eden bir irade daha çıkarmıştır. Bu ikinci 
irade ile Hazineye intikal eden emvalin varidatı 
da 1325 tarihli bütçede varidat meyanma girmiş
tir. Bilâhare 8 Mart 1336 da, Vahdettin bu iki 
irade ile Devlete intikal eden malları istirdat 
etmek istemiştir. 

İşte, 431 numaralı Kanunun 10 ncu maddesi 
evvelce Millete intikal eden müdevver mülk 
hakkındaki Vahdettin'in iradesini hükümsüz 
bırakmıya matuf bulunmaktadır. 

431 numaralı Kanunun neşrinden bugüne 
kadar cereyan eden hâdiseler bu tarzda kısaca 
temas ettikten sonra evvela Yüregir sonra Sayın 
Köni'nin sordukları suallere geliyorum. 

Yüregir'in birinci suali: 
Bugüne kadar Hamit II veresesi tarafından 

hükme bağlanmış ve Hazineden geri alınmış 
emval sayısı kaç parçadır, ve bunların değeri 
ne tutmaktadır ? 

Cavabını: 
Bugüne kadar ikinci Hamit veresesi lehine | 
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hükme bağlanmış ve bu hükme müsteniden 
kendierine iade edilmiş yalnız Grazi Osmanpaşa 
Konağı denmekle maruf Serencebey Yokuşun
daki gryrimenkulün kadınlara ait hissesi var
dır. Başkaca Hamit lehine hükme bağlanmış 
gayrimenkul yoktur. Bu gayrimenkulun kıy
meti malûm değil ise de ikinci Hamit verese
sinden olan kadınlar tarafından Sami Cünzberg 
hemşiresine 11 000 liraya satılmış ve muma-
ileyha tarafından da 65 000 liraya Selanik Ban
kasına ipotek edilmiştir. 

Hüküm mevcut olmadan 6 . II . 1946 tarih
li Tevhidi içtihat Kararının neşrinden sonra 
bu kararı tatbikan 13 parça gayrimenkulun 
kayıtları Tapuda idareten vereseden kadınlar 
namına intikal ettirilmiştir. Bu gayrimenkulun 
kıymetleri hakkında derhal bir tesbit icrasına 
imkân görülmemiştir, idareten yapılan bu in
tikal muameleleri üzerine istihsal edilen ta
puların iptali Hazine tarafından dâva edil
mektedir. 

ikinci sual: Muamelesi derdest olan emval 
miktarı kaç parçadan ve bunların değeri ne tut
maktadır ? 

Cevabım: 
Muamelesi derdest tâbiri ile idareten yapı

lacak intikaller maksut ise böyle bir derdest 
muamele yoktur. Bundan Hazine aleyhine açıl
mış dâvalar maksut ise bu dâvalar 8 adettir. 
Bu dâvalarla Hazineden 10228 parça gayri
menkul talep edilmektedir. Bu gay -.'menkulle
rin kıymetinin bir milyarı tecavüz edeceği dü
şünülmektedir. 

Üçüncü sual : Millet Hazinesi hakkının za
manında müdafaa edilmesinde neden ihmalkârlık 
gösterilmiştir! Ve bu kanunsuz halin zuhuruna 
neden sebebiyet verilmiştir?. Ve bunun müsebbip
leri hakknda ne muamele yapılmıştır?. Ve ne ne
tice alınmıştır . 

Cevabım • 
3. — Bu hakların müdafaasında ihmalkârlık 

gösterildiği vâki değildir. Bilâkis müdafaa için 
bütün tetbirler alınmıştır. Verese tarafından ev
velâ üç gayrimenkul için açılan dâva 1935 tari
hinde Hazine aleyhine neticelenmiştir. Diğer ta
raftan yine bir tek gayrimenkul için açılan dâ
va bu defa 7 . X I I . 1944 tarihli Yargıtay kara-
riyle Hazine lehine neticelendiğinden iş tevhidi 
içtihada sevkedilmiş ve tevhidi içtihat kararı da 
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malûm olduğu üzere aleyhe tecelli etmiştir. Ka
naatimizce bu netice kazai mercilerin 431 sayılı 
Kanunun mâna ve medlulünü anlayışından doğ
maktadır. Bunda Hazine hakkını müdafaa vazi
fesiyle mükellef olanlara atfı kâöil bir kusur gör
mek mümkün değildir. 

Şimdi Osman Nuri arkadaşımızın suallerine 
geçiyorum: 

Sözlü sorunun birinci kısmında Osman Nuri 
Koni arkadaşımız, 431 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi ve bu maddenin tatbikatı dolayısiyle cere
yan eden hâdiseleri kendi anlayışına göre mâna-
landırmaktadır. Flhakika arkadaşımızın mütalâ
asına göre, «Hilâfetin ilgasına ve Osmanlı Ha
nedanı Azasının Millî hudut haricine çıkarılma
sına dair olan 431 sayılı Kanunun 8 nci madde 
mânalaştırılıp, o zaman hayatta bulunan yalnız 
bir padişahın istisnası suretiyle bu kanunun tan
zim ve kabulünden evvel ölen diğer padişahların 
bütün gayrimenkul emvalinin ahkâmı medeniye 
mucibince vârislere intikal etmiş bulunduğu nok-
tai nazarı galip gelerek, bu mahiyetteki içtihadı 
hukukiye ve kanaati kanununiye 20 sene evvel 
Maliye Bakanlığınca ve Hükümetçe ve mahke
melerce ve Yargıtayca kabul edilmiştir.» 

Daha evvel verdiğim izahattan da anlaşılacağı 
üzere Hükümet ve bittabi ona izafetle Maliye Ba
kanlığı, arkadaşımızın 20 sene evvel tekarrür et
tiğinden bahsettiği bu içtihadı hukuk ve kana
ati Kanununiyeyi hiçbir zaman benimsememiş-
tir. Kaldı ki, yine umumi izahatım sırasmda 
açıkladığım üzere hakikatte 20 sene evvel 431 nu
maralı Kanunun 8 nci maddesinin arkadaşımızın 
ifade ettiği şekilde tebeyyün eden ietihaüı hukuk 
ve kanaati Kanuniye de teessüs etmiş değildir. 
1934 yılında verese tarafından açılan ilk dâva 
bir bakıma Hazine alejdıine olmakla beraber, 
1944 yılında açılan ikinci dâva Hazine lehine ne
ticelenmiştir. Arkadaşımızın 20 sene evvel tees
süs ettiğinden bahsettiği İçtihadı Hukuk ve ka
naati. kanuniyenin mevcut olmadığını gösteren en 
büyük delil, ise Yargıtaym birbirine zıt iki kara
rı muvacahesinde tevhidi içtihada gidilmesi ve 
tevhidi içtihat kararının da 6 . I I . 1946 da veril
miş olmasıdır, 

«Hükümetin komisyonlardan geçirip MecMsy 
getirdiği kanun tasarısının da velevki kısmen ol
sun bu içtihadı makbul gösterdiği» iddiasına ge
lince: Bn kanun tasarısında birinci maddeye ek
lenen fıkra Hükümet tarafından değil Adalet Ko-
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1 misyonu tarafından konmuş ve Dışişleri Korniş* 

yonunca da tasvip edilmiştir. 
Birinci sualin ikinci kısmı aynen şöyledir : 

«Şu hale nazaran böyle bir içtihat ve kanaatte 
bulunmak zahiren nef'i Hazine mülâhazasına 
mugayir ise hak ve adalete uygunluğu hasabiy-
le yerinde bir fikir olmasına rağmen bunda 
adaletsizlik ve yolsuzluk tasavvur olunabilir 
mi? Vaktiyle bu mütalâa ve fikirde bulunan 
erkânı devletin her hangi bir tedbir veya hâ
kimlerden yahut Tevhidi İçtihat Heyetini teşkil 
eden zatlardan şüphe ediyorsunuz? Ediyorsanız 
onlar kimlerdir? Yine samimiyetle bu işte ma
kûs içtihatta bulunan kimselerden şüpheniz 
var mı?» 

Arkadaşımız, bu fıkrada, nef'i Hazine tâbi
rinden ve 8 nci maddenin yukarda belirtilen 
kendi anlayışına göre «Hak ve adalete uygun
luğu hasebiyle yerinde bir fikir olmasına» te
mas ettikten sonra birtakım kiıaselerden şüp
helenip şüphelenmediğinizi sormaktadır. 

Nef'i Hazine tâbirinden (Efrat hakkına rağ
men Hazine menfaati gütmek) mânası kasdedi-
liyorsa, böyle bir mülâhazanın hiçbir zaman v« 
hiçbir hâdisede makûs bulunamıyacağı T e kati
yetle belirtmek isterim. Müesses olduğu söyle
nen içtihadın «Hak ve adalete uygunluğu hase
biyle yerinde bir fikir» olduğu mütalâasına ge
lince : Bn cnntdin padişahlar taraf* ".can işga
li hepimizin bildiği gibi hak ve adalet kaide
lerine değil, bilâkis örfi tedbirler ve emirlere 
istinat eylemekte olduğuna göre 431 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin ruhuna sadık kalarak, 
asıl hak sahibi olan millete iadesi hak ve adale
te uygun bir hal sureti olur. 

Erkânı Devletten her hangi birinin arkada
şımız gibi düşündüğünden haberdar değilim. 

Hâkimlerden, Tevhidi İçtihat Heyetini teşkil 
eden zatlardan veya makûs içtihatta bulunanlar
dan şüphe ediyormusunuz sualine gelince; müçte-
hit Sübjektif ve hissî bir tezahür olan şüphenin 
mahiyeti itibariyle objektif esaslara dayanması 
J âzını gel en Devlet işlerinde yer bulmaması ka
naatindeyim. 

2. İkinci sualde padişahlardan Hazineye inti
kal eden emvalin ne suretle satıldığı sorulmak
tadır. 

431 sayılı Kanunla padişahlardan Devlete -
intikal eden emval dahi, başjca bir yere tahsis 

I. edilmemişse, diğer Devlet mallarının tâbi oldu-
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ğu rejim dairesinde 661 ve 2490 sayılı kanunlara 
tevfikan müzayede ile satılmı§ ve satılmakta bu
lunmuştur. 

3. 3 ncü sualde, 431 sayılı Kanun mucibin
ce Devlete intikal eden gayrimenkullerin yok pa
hasına satıldığı rivayetlerinin musırren devam 
ettiği ve hakikaten böyle birşey vâki olup olma
dığı sorulmaktadır. 

Hükümet bu yolda rivayetlerden haberdar 
değildir. Bununla beraber millete intikal eden
ler de dâhil olmak üzere herhangi bir Devlet ma
lının yok pahasına elden çıkarılmasına muttali 
olanlar mevcutsa bunu, Devlet mallarını koru
mak mesuliyetini üzerine almış bulunan Bakanlı
ğına bildirilmesi bir memleket borcudur. Bu yol
da vâki olacak ciddî ihbarları derhal tetkik ve 
tahkik ettirmeye amadeyim. 

4. 4 ncü sualde Devlet eliyle veya verese ta
rafından satılan gayrimenkul]erden satılanların 
kimlere ve ne kadar bedelle satıldığı ve hali hazır 
sahiplerinin kim olduğu sorulmaktadır. 

Yalnız Abdüihamit'ten Devlete kalan malla
rın on bini mütecaviz olup yurdun muhtelif yer
lerine dağılmış bulunduğundan bu sualin Dev
let eliyle satılan gayrimenkullere mütaallik kıs
mına derhal cevap vermek mümkün değildir. Bu 
sual ile takibedilen maksat açıklandığı takdirde 
bu maksada uygun bir tahkik yapmak mümkün 
olur. Satılan Osman Paşanın hisseleridir. 

Şimdi sonuncu suale yani beşinci suale geçi
yorum. 

Arkadaşımın sual önergesi lisan bakımından 
biraz çetrefil bir ifade arzetmektedir. Hakikaten 
bu sualle neyi kastettiği iyice anlaşılamamakta
dır. Hükümet görüşüne uygun içtihadı istis
mar meselesi yapanlar var mıdır? diye soruyorlar. 
Bu mevzuda malûmatımız yoktur. Aksi tezi mü
dafaa edenlere gelince; Abdülhamit veresesi na
mına hareket eden İstanbul'da Dişçi Sami Gün-
berg'in bu işle uğraştığı malûmdur. Ayrıca bu 
veraset dâvalarım, bu mevzuu takip etmek için 
İngiltere ve Kanada'da şirketler kurulduğu hepi
nizin malûmudur. 

AHMET REMZİ YÜREOİR (Seyhan) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Maliye Ba
kanına verdikleri izahattan dolayı çok teşekkür 
ederim. Yalnız mesele hakikaten, mühim, derin 
ve çok zengin bir konudur ki, ben bu takriri 
verince bâzı arkadaşlar hakikaten böyle derin, 
mühim ve zengin ve yıllardan beri devam eden 
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ve Devlet Hazinesini ilgilendiren bir meseleler 
görüşüleceğinden dolayı müşkül birtakım mese
leler karşısında kalacağımızı söylemişlerdi. 
Sayın Maliye Babanı da bunun ehemmiyet ve 
azametini kısmen "tebarüz ettirdiler. Yalnız me
seleyi muhtasaran izah buyurdular, ben de kı
saca bunun üzerinde durmak isterim. Bilhassa, 
alâkalı resmî dairelerde Maliye Hukuk Müşa
virliği ile Tapu Umum Müdürlüğü ile temasta 
bulundum ve orada bu iş üzerinde çalışan Ma
liye Hukuk Müşaviri Vasfi Beyefendiden büyük 
istifadeler ettim ve fikirlerini aldım. Onları da 
kısaca, sizleri aydınlatmak maksadiyle arzede-
ceğiın. 

Hepimiz biliyoruz ki, memleket, asırlarca bir 
istibdat idaresi altında inledi ve bunu padişah 
sıfatını taşıyan kimseler ne pahasına olursa ol
sun idame ettirmeye çalıştılar. 

Sultan Hamit'in padişah olduğunu görüyo
ruz ve nihayet bir Hazinei Hassa, ki, bu malû-
muâliniz tarihte sırf saltanata ait padişahların 
herhangi bir ganaimden elde ettikleri «has» 
tâbiri kullanılan bir Hazinei Hassa mevzuubahis 
idi. Fakat Sultan Hamit 1293 te padişah olduk
tan sonra, Hazinei Şahane, emlâki hâkaniye na
mı altında ayrı bir hazine kurmak bununla ken
di hususi arzusunu veya saltanatını idame ettir
mek hevesine düştü ve Agop, Limon Portakal 
paşalar gibi gayretli kimseler eliyle mütema
diyen hazinei şahaneyi genişletmek ve bununla 
Millet üzerindeki tahakkümünü ve istipdadıııı 
idame ettirmeye çalıştı. 

Yine Sayın Bakanın da izah ettikleri gibi ge
rek hazinei şahane veya Emlâki Hâkaniye ait 
emlâk 10 bin küsur parçadır. Ve bunlar görü
yoruz ki, bedeli bir milyar 600 mliyon olarak 
hesap edilmektedir. Ve bu emval içerisinde Ka
dıköy, Haydarpaşa, İstanbul Limanı hattâ Af
yon'daki Karahisar maden suyuna varıncaya 
kadar hepsi Sultan Hamit namına tapuya bağ
lanmıştır. 

Bununla Sultan Hamit ne yapmak istiyordu"? 
Yine tarihler, hâtıralar bize gösteriyor ki, Sul
tan Hamit bu emlâki şahanesiyle yalnız sarayını 
ve saltanatını muhafaza etmek gailesine düşmüş
tür. Yine görüyoruz ki, Sultan Hamit bunlarla 
senede 6 - 7 milyon altın değerinde irat sağla
makta idi. Devlet bütçesi o zaman 24 milyon 
altın olduğuna göre demek ki bunun dörtte biri 
derecesinde bir miktarı Hamit Hazinei hassa ve 
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şahariesiyle elde edip bununla sarayındaki beş 
bin kadar sivil ve yedi bin kadar tüfekçi, topçu, 
baltacı gibi kendine sadık ordu erkânını besliyor
du. Bu parayı bunlara tahsis ediyordu. Tarih 
gösteriyor ki, bir Kadmefendi emrinde 100 tane 
hizmetçi beslenmekte idi. Bunların hepsi de Hazi-
nei hassa ve Hazinei şahane ile sağlanmakta idi. 
Binaenaleyh Hazinei hassa ve emlâki şahanenin 
toplanmasındaki ve derlenmesindeki gaye sırı' 
kendine ait bu türlü bir saltanatı, nesli hüma
yununu muhafaza etmek emeliyledir. Sultan 
Hamit hakikaten zengin bir kimse olmuş. Sayı a 
Maliye Bakanının buyurdukları gibi bunun için 
İngiltere'de, Amerika'da şirketler kurulmuş, 100 
milyon dolar sermaye ayrılmıştır. Türk hududu 
içinde ve dışında kalan emvalin dâva edilip ka
zanmak hususunda birtakım kombinezonlara gi
rişilmiş ve çeşit çeşit şirketler teşkil edilerek faa
liyete geçilmiştir. 

431 sayılı Kanun hakikaten bir inkılâp ka
nunudur. Hepimizin malûmudur ki, hilâfetin 
ilgası ve padişahlığın kaldırılması ile onlara ait 
bütün emvalin Devlete intikali bahislerini havi
dir. Bu kanunun 8 nci maddesi sırf Sultan Ha
mit'in emvali içindir, çünkü kasıt odur, baldırı 
çıplak Vahdeddin için değildir, merhum Reşat'ın 
da bir şeyi yoktu, gaye yalnız Sultan Hamit'in 
malı idi. 

431 sayılı Kanun birtakım iradelerle gasbo-
dilen emvalin, yine milletin malı olarak millete 
iadesini emretmektedir. Bu malın ne şekilde ik
tisap edildiğini sayın Vasfı Beyden üç, beş iradî 
sütunu alarak arzetmek istiyorum. Bunlar yüz
lerce irade ile alınmış mallardır. Meselâ birisi : 
« Kudus-ü Şerife üç saat mesafesi olup Variha 
namiyle mâruf olan arazinin ahali hissesinden 
maada yalnız miriye ait bulunan kısmının emsali 
misillû imarı vesaili istihsal olunmak üzere 
bilâbedel namı padişahiye tashihi kaydı 19 
Teşrini sani 1297 ». 

îşte bu mallar bu şekilde alınmıştır. 
İkinci bir iradeyi daha arzediyorum. « Binga-

zi Vilâyeti dâhilinde olan zeytinlik ile cesim or
mandan bihakkın istifade olunamamakta olması
na mebni bunların tahkik ve tâyin hududu ile 
liecelil imar bilâbedel emlâki seniyeye ilâvesi 
zımnında şimdiden namı şehriyariye kayıtlarının 
tashihi ve senedatınm tanzimi . . . 23 Mayıs 1298» 

Suriye Vilâyeti dâhilinde Akke Sancağında 
Tantura namiyle mâruf arazinin uyunu cariye-
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J yi hâvi olmasından dolayı her nevi imara müsa

it idüğünden bilâbedel emlâki Hümayuna il
hakı.. 15 Eylül 1299 

Hafız Behram ve Şerafettin ağalardan mah-
lûl kalan umum emlâk ve akaratm namı hüma
yuna senede raptı.. 18 Kânunusani 1301 

Vaktiyle şehremaneti celilesince mubayaa 
edilmiş olan Burunsuz Mandıra, Çiftliğinin em
lâki hümayun idadına ilâvesi Şehremanetinden 
vâki olan arz ve istizan üzerine şifahen telâkki 
olunan iradei seniye iktizasından olduğu. 12 
Teşrinievvel 1315 

Muslü Vilâyeti dâhilinde Kerkük ve Süley-
maniye'de çıkmış ve açılmış olan on petrol ku
yusu ile bundan sonra burada açılacak kuyu
ların, keza Yanya Vilâyeti dâhilinde Seniçe'de 
petrol zuhur ettiğinden merkezi vilâyet dâhi
linde çıkmış ve çıkacak petrol maden imtiyazı
nın Hazinei Hassaya itası. 24 Temmuz 1304 

Mühtedi Mehmet Ali Paşa'dan kalmış olan 
büyük hanın namı namii Hümayuna tapusu 
kaydının icrası.. 

Şimdi bu şekilde Sultan Hamit emval sahi-
I n olmuştur, yani; iradeler bu şekildedir. Şah-

n parası ile alındığı söylenen mallar bunlardır. 
Binaenaleyh 431 sayılı Kanunu belli ettiğini, 
vâzu kanun bu emvali milletin gasbettiğini an
ladığı için emvalin - tekrar millete iadesini em
retmiştir. Binaenaleyh bu kanun halen yürür
lüktedir. Ve bundan dolayıdır ki şairler, ve ha
tipler birçok eserler yazmışlardır. Nitekim mer
hum Süleyman Nazif'in «Çalınmış ülkeler» diye 
bir kitap neşretmiştir. Bilhassa Musul'da, Bağ
dat'ta valilikler yaptığından bu hâdiseleri bil
miş olmalı ki. Çalınmış ülkeler diye eser yaz
mıştır. Merhum Sait Paşa hatıratında, Halit Zi
ya'nın hatıratında buna benzer daha birçok ri
saleler kitaplar ve ecnebi mecmuaları bu emvalin 
nasıl alındığını ne miktarda olduğunu sahife-
lerle doldurup bize bildirmektedir. Bu itibarla 
bu emval Abdülhamit'in şahsi parası ile alınmış 
bir mal değil nihayet iradelerle zaptedilmiş mil
lete ait emvaldir. 

Günün birinde fförüyeruz, inkılâp yapılıyor 
ve bu emval millete intikal ediyor. Fakat mer-
hameten memlekette bırakılan Bayan Müşfika 
ve Emşalinur namındaki iki hanım ortaya çıkı
yor ve kendilerine mallarının iadesini istiyor-

J 1ar. Nihayet bunların vekili olarak da, demin 
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Sayın Maliye Bakanının izah ettikleri gibi, Sa
mi Gönbük ortaya çıkıyor. Bu işi meydana atı
yor. 1931 yıllarında muhtelit mübadele ve ha
kem komisyonlarında bunlar Türk tabiiyetinde 
olduklarını ispat etmek gayesiyle sondaja baş
lıyorlar. Ve bunlar Türk tabiiyetinde oldukla
rını ileri sürerek Lozan Muahedesiyle terkedi-
len, hariçte kalan malların kendilerine verilme
si şeklinde işe girişiyorlar. Ve bu mesele Ba
kanlar Kuruluna intikal ediyor; Hariciye, Ad
liye ve Maliye Bakanlıkları teşebbüslere geçi
liyor, Bakanlar Kurulu 2 . 8 . 1931 tarihinde 
bunların Türk tabiiyetinde sayılacağına karar 
veriyor. Bu sekide bir köprü başı kuruluyor. 
Takririmde bahsettiğim köprü başı bunlardan 
biridir. Böyle bir köprü başı kurulduktan Muh
telit Mübadele Komisyonundan bahsederek ha
riçte kalan bu malların 431 sayılı Kanunun şü
mulüne girmiyeceği belirtiliyor. 

Bu kararlardan sonra yine Müşfika ve Km-
salinur nammdaki hanımlar Necati Yalım adın
da bir avukatı vekil tutuyorlar, yine Sami Gön
bük ortadadır, mahkemeye müracaat ediyorlar ve 
Sayın Bakanın izah buyurdukları gibi, îzzet-
paşa çiftliği, bilmeni Hanım çiftliği namında 
çiftliklerin verese namına intikal ettirilmesini 
istiyorlar. Mahkeme de bunların 431 sayılı Ka
nunun sekizinci maddesine giremiyeceği kana
atinde bulunuyor. Kararı Temyiz Birinci Hu
kuk Dairesi tasdik ediyor. 

Sayın Bakan tefsir kararından bahsettiler. 
Hükümet 1946 da değil 1936 mahkemesinden 
sonra, 1936 da bir tefsir talebiyle Meclise geli
yor, o zaman Sayın înönü Başbakandı, onun 
imzası ile Meclise bir tezkere geliyor, dosyada 
öyle görüyoruz, ve evrak Maliye, Bütçe ve Ada
let komisyonlarına havale ediliyor. Nihayet ko
misyonda, dosyada 10 sene bekliyor. 1936 dan 
1946 ya kadar. Bu tefsir evrakı 3/216 numara 
ile dosyadadır ve takip edilmiyor. 

Zaten Sayın Maliye Vekilinden sormak is
tediğim bu idi. 1936 da verilen tefsir talebi on 
sene niçin bekletilmiştir? 

Hakikaten Maliye Hukuk Müşavirliği has
sasiyet göstermiştir. Tapu ITmum Müdürlüğü 
de hassasiyet göstermiştir. Fakat iş gel
miş, Bakanlıkta kalmış yürümemiştir. Niçin 
yürümemiştir ? Şimdi onu anlamak istiyorum. 
1936 da gelen tefsir talebi 1946 ya kadar niçin 
beklemiştir? Yani o zaman Hukuk Müşavirliği 
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' lıassasivct göstermiştir. 1934 te kaybedilen da

va dolayısiyle mer'i 431 numaralı Kanunun 8 
nci maddesinin tefsirini talep etti ve 1936 tari
hinde Meclise evrakı sevketmiştir. 

Nihayet yine Sayın Bakanın buyurduğu gibi 
1944 de ikinci bir dâva açılıyor ve burada Beşik
taş'taki Gazi Osmanpaşa Konağı hakkında men'i 
müdahale dâvası açılıyor, şekil değişiyor. Birin
ci hukuktan 1934 de rüyet edilen dâvada mah
keme reisi, Suphi Bey, Hamdi Bey, Şakir Bey 
namında 3 arkadaşın orada hâkim olduğunu gö
rüyoruz. Bu defa dâva Hazine lehine neticele
niyor. Maliye Bakanlığı tefsiri mühim görüyor 
ve tefsir talebini Meclise sevkediyor. 

Nihayet iş tevhidi içtihada gidiyor. Çünkü 
Birinci Temyiz Hukuk Dairesi hem* lehe ve hem 
de aleyhe olan iki kararı tasdik ediyor. 

Burada da uzun müzakerelerden sonra, Ha
zine aleyhinde olan karar tasdik ediliyor. Ben
deniz 7 - 8 sayfa tutan bu zaptı yani tevhidi iç
tihat kararını okudum. Orada âdeta bir ilâl 
mahiyetinde kelimeler üzerinde konuşuluyor. 
Aslında nasara, yansuru gibi birtakım kelime
ler üzerinde münakaşalar oluyor. Netice itiba
riyle Sayın Yargıtay Başkanının bir nutkunu 
görüyoruz. Meseleye bu nutuktan vâkıf oluyo
rum. Yani içtihat kararı Hazine aleyhine olan 
kararın tasdikına dair olan karardır ki, 7 Ey
lül tarihli gazetelerde Adalet yılının başlaması 
ve açılışı dolayısiyle verdiği nutkun yayınlan
ması neticesinde. 

AHMED VEZtROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bunların burada yeri yoktur. Okuyamazsı
nız. 

AHMED REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Bu nutku gazetelerde okudum, oradan aldığım 
parçaları okuyorum. Bunda hürriyet ve demok
rasiden bahseden cümleler vardır. Ben bu nut
ku Başbakanın veya Cumhurbaşkanının nutku 
olduğunu zannettim. Çünkü birtakım siyasi 
cümleler vardır. Şimdi 7 Eylül 1946 tarihli ga
zetelerden bu nutku aynen okuyorum: 

« 6 Eylül 1946 da Yargıtay Başkanının Ada
let yılının açılması dolayısiyle verdiği nutuk
tur. 

Kanunun geçmişe dokunulmazlığı prensipi-
ni, diğer bir karar 6 Şubat 1946 tarihli karar 
Birleştirme Kurulu (Tevhidi içtihat) kararı ay
rıca ele almış bulunuyoruz. Kanun yayımlan-

I mazdan önce meydana gelmiş bulunan olaylara 
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uygutanmıyacağından bu kararda da Yargıtay 
431 sayılı Kanun hükümlerinin kanunun yayın
lanmasından evvel ölmüş bulunan Osmalı Pa
dişahlarının, malları hakkında tatbik olunmı-
yacaklarma hükmedilmiştir. 

Hukuki durumların sahipleri için sağlaması 
şart olan (Güvenme ve inanma) bakımından bir 
kararla tesbit ve teyit edilmiş bulunan prensip
ler birinci derecede önemi haizdir ». 

Sonra karar tetkik ediliyor, Tevhidi içtihat 
kararı ; İkinci Hamid'in aldığı bu mallar bu 
kanun şümulüne dâhil değilmiş. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 

Binaenaleyh, para ile alınmadığını, bendeniz 
arzetmiştim. 

Sonra bu komite, yani köprü başını teşkil 
eden Komisyon iradeler üzerine tahkikat yap
mıştır. Meselâ Sultan Hamid'in, 1324 senesin
de iradesi çıkıyor, Maliye Bakanı arkadaşımız 
da izah buyurmuşlardır. Reşad'm iradesi çıkı
yor, bunda Bilâdi Selâse, bilâdi saire şeklinde 
tesbit ediliyor. 

Yani komite o şekilde çalışıyor ki, Kavanin 
Mecmualarında bile tahrifat yaparak mahke
meleri şaşırtmak istiyorlar. Dâva bu derece de
rin ve hakikaten birtakım esrarengiz meselele
ri haizdir. 

Yine işitiyoruz ki, Tapu Umum Müdürlü
ğünde birtakım teşebbüsler yapılıyor Tapu 
Umum Müdürlüğü de buna karşı mücadele edi
yor, mahkemeden karar istiyor, müdevver em
lâk midir, şahsi midir, tâyinini istiyor. Bu ba
histe avukatlık yapanların, hâkimlik edenle
rin ve şimdi Sayın Maliye Bakanının dedikleri 
gibi bir milyar 600 milyon liralık emval üzerin
de dolaşmaktadır bu mesele. 

Netice tefsire kalmıştır. Tefsir, niçin on se
ne beklemiştir? Sayın Peker Kabinesi bunu tek
rar tahrik etmişken yine iki sene beklemiştir, 
hâlâ çıkmamıştır, sebebi nedir? Niçin bu takip 
edilmemiştir? Bunu öğrenmek istiyorum. Ma
lın miktarı belli ve Maliye Bakanı da söyledi 
malûmdur. Fakat sayın arkadaşlarım bu bir 
mal meselesi de değildir. Bu 'bir İnkılâp Kanu
nunun uygulanması ve o İnkılâp Kanununun 
yaşamakta olduğunu Türk Milletinin bilmesi 
meselesidir. Bu kanun meriyette olduğu halde 
herhangi bir esasatı hukukiye nazariyesini ile-
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I ri sürerek bunu sakat bir hale getirilmesi sebe

bidir. Bunu öğrenmek istiyorum. 
Bir İnkılâp Kanunu esasatı hukukiye 

diye sadelenmesinin üzerinde durmak istiyo
rum. 

Bilhassa 10 sene tefsir yazısının bugüne ka
dar çıkmamış olmasının sebebi nedir? Niçin 
bekletilmiştir. Ve nihayet neden iki seneden beri 
neden bekletilmiştir, bu Türk Milletinin inkılâp 
davasıdır. Bu dâva için binlerce şehit veren bu 
memleket bu İnkılâp Kanununun yurütülme-
mesi yüzünden aziz şahitlerinin ruhu muazzep 
olur. Dâva, hem malî Hazine dâvası hem de bir 
İnkılâp Kanunu davasıdır. Bu itibarla bunun 
üzerinde durmak, ehemmiyetle yürümek lâzım-
geldiğini arzediyorum ve bu tefsir işinin tahri
kini de bendeniz 'bir önerge ile Yüksek Meclise 
arzediyorum. Gelsin, Umumi Heyette görüşül
sün. Çünkü bir buçuk aydan fazla komisyonda 
kalmaması esastır. Bu sebeple maruzatım mü
sebbiplerinin aranması ve şimdiye kadar niçin 
aranmadığının sorulması yolundadır. Türk Mil
leti, inkilâpçı nesil bunun üzerinde hassasiyet
le durmaktır ve sebebini öğrenmek istemekte
dir. (Soldan alkışlar). 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Gündemde bir Pasaport Kanunu vardır. Me
sele açılmış iken, bu kanun ile ilgisi dolayısiy-
le, Pasaport Kanununun da takdimen görüşül
mesini, Dışişleri Komisyonu adına, müsaadenizi 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bu mesele bitsin. Teklifinizi o 
zaman yaparsınız. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Arka
daşlar; bir meselei ilmiye, bir meselei kanuni
ye, bir meselei hukukiye karşısında bulunuyo
ruz. Hakikaten mühimdir. Aynı zamanda bir 
meselei adalettir. Bilâhara size arzedeceğim 
inkılâpla adalet arasında düşmanlık var mı, 
yok mu, birbirine yan bakar mı, bakmaz mı? 
Onu da izah edeceğim. Bir tesadüfü mesut mu
dur, nedir. Bakıyorum bu 1924 senesinde yapı
lan 431 sayılı Kanunla vaktiyle mevkii iktidar
da bulunan Heyeti Vekilenin noktai nazarı ve 
mehakimin müstemir içtihadı birleşmiştir. Size 
bunu da ispat edeceğim. Ayrılık, gayrilik yok. 
Neden birleşmiştir? Neden maddenin zahiri 
mânasına gitmemişler de neden ruhunda mün
demiç olan mânaya gitmişlerdir. Bu,evvelâ hu-

j kuki sebepten, sonra ilmî sebeplerden, kanuni 
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sebeplerden, siyasi sebeplerden, askerî sebepler
den, diplomasi sebeplerinden münbaistir, bun
lara müstenittir. Bunları hirer birer müsaade
nizle izah edeceğim. 

BAŞKAN — Yalnız zamanınızı nazarı itiba
ra alarak konuşmanızı yarıda bırakmıyaeak şe
kilde ayarlayınız. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhalefetin 
saati başka, muvafakatin saati başka mı? 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
OSMAN NURİ KÖNI (Devamla) — Malûmu 

âliniz gerek ahkâmı sabıkada ve gerek ahkâmı 
hazırada.j ki ahkâmı hazıra madde ile temas eder, 
ahkâmı sabıkada tafsilât vardır. Bir kanun nasıl 
tefsir olunur, nasıl mâna verilir, lâfza mı, fiile 
mi! Ahkâmı hazıramız da temas etmiştir, fakat 
birleşmiştir. Burada kanunun zahiri mânasını 
vermeye imkân yoktur, ister istemez mecazi mâ
naya gitmek zarureti vardır. Asıl mâna da bu 
mecazi mânada mündemiçtir. Bizim ifadei me
ram bunu emretmektedir. 

Evvelâ şunu arzedeyim, mânayı hakikiye git
mek imkânı olmazsa mânayı mecaziye gidilir. 

8 ne i maddeyi okuyayım, 
«Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık eden 

kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dâhi
linde tapuya bağlı emvali millete intikal eder». 
Madde bundan ibarettir. 

Bu madde demin arzettiğim fibi 1340 senesin
de yani 1924 senesinde çıkmıştır. Ozaman bir 
padişah hayatta idi; Altıncı Mehmet, Altıncı 
Mehmet 1926 da Sanremo'da vefat etmiştir. Bi
naenaleyh kanun tanzim ve neşredildiği zaman 
bir padişah hayatta bulunuyordu. Kimisi yedi 
sene evvel, kimisi altı sene evvel, kimisi 21 sene 
evvel ölmüştü. Kimisi de 47, 48 sene evvel öl
müştü. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Kimisi de 600 sene evrel ölmüştü. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Evet, 
kimisi de 600 sene evvel ölmüştü. 

Arkadaşlar; Hukukun mevzuu, efaline mua
melâtı beşerdir. Yani zihayatlarla meşgul olur. 
Hayatla olmıyanlarla meşgul olmaz. (Gürültü
ler). Hukuk ölülerle meşgul olmaz. Rahmeti-rah
mana kavuşmuş olanlarla meşgul olmaz. Ancak 
ölenlerin tasarrufları ölüme bağlı ise hayatta 
olanların alâkası itibariyle meşgul olur. Binaen
aleyh zahirî mâ«a8imı kastetmiyoruz. ölen padi-

Kimlerin uhdesinde 
Ozamana göre ismeti 

Mal kimin uhdesinde 
Maamafih ahkâmı ha-
Ismeti eşhas, olmakla 
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şahlara kadar gidemeyiz. Gidersek Sültatı Os
man'a, Kanuni Sultan Süleyman'a kadar gitme
miz lâzımdır. 

Gidersek ne olacaktır. 
mal varsa onları alacağız. 
emval nazariyesi caridir. 
ise ona vaziyet edilecektir. 
zira da aynı neticeyi verir. 
beraber gayet tabiî olarak bâzı hâdiselerde deği
şiyor. 

İkinci mesele : Padişahlar ölmüşlerdir, bunla
rın mal. ve emvali ahkâmı hazıraya göre de ve
reselerine intikal eder. Tapuda bunların tescilini 
yaptırmak bir formaliteden ibarettir. Her halde 
vefatla beraber vârisler buna malik olur. Çünkü 
ahkâmı hazıra da böyle diyor; gerek Mecelle ve 
gerekse Kanunu Medenimiz bunu söylüyor. 

Binaenaleyh ölen padişahlara kadar gitmek 
imkânını göremiyoruz. Yani mânayı zahirisine 
gidemiyeceğiz. 

Esasen askerî sebepler de bunu emrediyor. 
Çünkü kuvayi mil üyede son padişah Sultan Meh-
metti, o cephe almıştı, kuvayi milliye aleyhine 
fetva verdiren Sultan Mehmetti, öbürleri ölmüş
lerdi, onların dünya ile alâkaları kalmamıştı. 
Binaenaleyh bu sebebi askerî bizi bir padişaha 
götürür. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 
Reisbey, kanunu müzakere etmiyoruz. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — Müsaade 
bııyurulur mu? 

Efendim, bir de siyasi sebebi vardır. Siyasi 
sebep, Lozan Muahedesinin 60 ncı maddesinde 
vardır. Lozan Muahedesinin 60 ncı maddesi bu 
meseleyi halletmiştir. Lozan Muahedesi 1923 se
nesinin 24 Temmuzunda imza edilmiş ve 24 Ağus
tosta meriyete girmiştir. Bu kanun, iki tarih 
arasındaki zamanda yapılmıştır. Binaenaleyh o 
kanunun meriyetinden evvel bu kanun 431 sayılı 
Kanun meriyete geçmiştir. Binaenaleyh bu 8 
nci madde Lozan* Muahedesinin hükümleri nazarı 
dikkate alınarak tanzim edilmişti. Lozan Mua
hedesinin 60 ncı maddesinde :1e sarahat vardır. 
Hepinizin malûmudur. Binaenaleyh bu kanunla 
o madde arasında, muahedenin o maddesi arasın
da tenazuru temin etmek icabeder. Çünkü her 
muahede kanım hükmündedir. Kanundan başka 
birşey değildir. 

Gelelim tarzı beyanımıza. İlmî sebeplerimiz 
vardır. Bizim ilmî beyanımız vardır, ilmî usu-
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İümüz vardır; ilmî ineanimiz vardır. Maddeye 
mâna vermek istiyoruz. «Padişahlar» tabiri var
dır. « Lar » edatı cemidir. Bütün padişahlar mı 
kasdediyor? Biz, hayır diyoruz. Malûmunuz, 
İlmî beyanda 27 türlü karine kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi içtihat aleyhinde, mah
keme kararlan aleyhinde... 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Ben söy
lemiyorum ki, ilâm hükmünü teyit ediyorum. 

BAŞKAN —• Kanunun tatbikatı aleyhinde 
bir iddia olmadı, onun için zatiâliniz de mak
satlarınız üzerinde konusun. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (istanbul) — Arka
daşlar, tarzı beyanımız bizim böyledir. Ben de 
böyle konuşurum, siz de böyle konuşursunuz, 
Ahmet Remzi Beyefendi de böyle konuşur. Me
selâ der ki, sobayı yakınız, soba yanar mı ar
kadaşlar? Sobanın içindeki odun yanar. İşte 
mânayı mecaziye gidiyoruz. (Gülüşmeler) Mese
lâ sonra, fiilen adamı gördüm para yiyordu, 
der"? Para yenir ini arkadaşlar? Mânayı meca
ziye gidiyoruz. Para sarfolunur, elbise alınır, 
yiyecek alınır, bu suretle sarfolunur, yoksa pa
ranın kendisi yenmez, tabiî, işte mânayı meca
ziye gidiyor. 

Sonra deriz ki; Mustafa Kemaller geldi, 
gelen bir kişidir. Âli Paşalar geldi, deriz, gelen 
bir kişidir. Namık Kemel'ler geldi deriz, gelen 
bir kişidir. İki kişi değillerdir, hepimiz bunla
rın tek kişiye ait olduğunu biliriz. Meselâ yine 
deriz ki; dün akşam Mehmet Beylere gittim. 
Mehmet Beyler bir kaç kişidir? Nihayet bir ki
şidir. Binaenaleyh ilim kaideleri bize emredi
yor ki; Padişahlardan da ancak bir Padişah kas
tedilir. Bunu Heyeti Vekile de vaktiyle "kabul 

etmiştir. 
Arkadaşlar, 17 . II . 1930 ve 2 . VJII . 1931 

tarihlerinde Heyeti Vekile kararları vardır. Bu 
Heyeti Vekile kararlarında, Hükümet noktai 
nazarını söylemiştir, vereseye intikal etmiştir, 
kanunun hükmü haricinde kalmıştır, neden? 
Heyeti Vekile bir Padişah kastetmiştir. Bu He
yeti Vekile kararlarının başında o zaman Ata
türk soy adını almamıştı, daha Soyadı Kanu
nu çıkmamıştı, Gazi Mustafa Kemal'in tasvibi 
vardır, ve o şekilde imzası vardır. Maddeye bu 
mâna verilmiş, tabiî mahkemelerde o yola git
mişler ve ona göre kararlar vermişler, içtihadı 
tesbit etmişlerdir. Maliye Bakanı her ne kadar 
yok dedilerse de H«y«ti Vtkilt kararları üzeri-
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I ne dikkat nazarlarını celbederim. Bendeniz öyle 
I anladım. Bendeniz bu işle Mecliste alâkadar 

oluyorum, tevhidi ictihatda da alâkadar olmu
şumdur. Bir me.selei kaııımiyeyi düşünmek, içine 
nüfuz etmek, anlamak ondan sonra karar ver
mek icabeder. Adalet mensupları böyle düşü
nüyor. Bir Milletvekili olarak yine alâkadar 
oluyorum, konuşuyorum. Yalnız üzülerek' söy-
liyeceğim, bendeniz bu mesele hakkında içimiz
de bulunan bir zati kadirle görüştün!. Müsaade 
ederseniz bu nokta üzerinde durmak istiyorum. 
Üzüntü duyuyorum, fakat bahsedeceğini. Bende
niz 40 - 41 sene hâkimlik yapmış bir arkadaşı-
nızımdır. Ilamdolsmı hazâ minfadlı rabbi temiz 
yaşadım. Birçok arkadaşlarım burada zanne
derim buna şahadet ederler. Halkın itimadını, 
muhabbetini kazanmaya çalıştım ve kazandım, 
işlerinde aklımın erdiği kadar nafiz olmaya ça
lıştım. istanbul'da olsun, Samsun'da olsun, 
Edirne'de olsun, Ürgüp'te olsun, Eskişehir'de 
olsun, Ankara'da olsun, kimsenin bir itimatsız
lığını görmedim. Adliye Vekillerim var içiniz
de; Yusuf Kemal, Şükrü Saraçoğlu, Mümtaz 
ökmen Adliye Vekillerimdi. Geçen gün bana 
hatiften bir nida geldi güya ben, alâkai hususi
ye ile bu işi takip ediyormuşum. Ben bunu al
çaklık, namussuzluk .telâkki ederim arkadaşlar, 
asla. Benim hayatım, namusum ve vicdanım bu
na en büyük şahittir. Mebus olarak alâkadar 
oldum muhterem bir zatla zatı âlii Kaderle 
görüştüm mutabık kaldığımız ve kalmadığımız 
yerler oldu fakat asla birbirimizden şüphe et
medik. Fakat diyebiliriz ki hâkim olsun, bir 
tevhidi içtihat heyetinde bulunan hâkim olsun, 
bir milletvekili olsun, elbette bu meseleyi konu
şacak, aklımız erdiği kadar bir karara varaca
ğız. Bundan şüphe etmeye mahal var mıdır? 

NAZIM POROY (Tokad) — Sizden hiç kim
se şüphe etmez. 

OSMAN NURİ KÖNt (Devamla) — Teşek
kür ederim.. 

Bu iş milyonlara taallûk ediyormuş, mil
yarlara taallûk ediyormuş, bunu burada konuş
mak caiz değilmiş.. Nasıl bir hava estirilmek 
isteniliyor? Caiz midir bu? Bunu konuşmak ha
ta mıdır? 

BAŞKAN — Böyle bir şey yol tur, Büyük 
Millet Meclisinde konuşulabildiğine göre konu-

j şulabîlecek bir mesele imiş demektir. 
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BiliyoTSunıu. Usulü Muhakematı Hukukiye diye 
bir kanunumu* vardı: bugün de var. hâkim buna 
istinaden ve mecburen büküm vermiştir-. BoVle 
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OSMAN NURÎ KÖNl (Devamla) — îki ta

rafın da noktai nazarı avr.. Her ikisi de, muh
teremdir, Bir kısmı Hazineyi haklı buluyor, bir 
kısmı vârisleri haklı buluyor. Çünkü Türk inkı
lâbı, adalet emrediyor. Türk inkilâbı adalete 
makrun bir inkilâptır, zulümle birlikte gitmez, 
asla., işte bunu tebarüz ettirmek istiyorum, iki 
heyeti vekile kararı enmuzeci adalet ve nümu-
nei adalettir.. Çünkü onlar gösteriyor ki, Türk 
inkılâbı adalete hadim olan bir inkılâptır. Pa
dişahlar zulüm yapmış, şunu bunu yapmış, fa
kat biz zulüm yapmıyacağız, biz âdil olacağız 
diyorlar, inkılâp kanunları da, adaletten ayrı
lık yoktur, adaletle tevemdir. 

Dr. NBODET OTAMAN (Manisa) — On
lara babalarından kalmamış ki.. 

OSMAN NURÎ KÖNl (Devamla) — Siz öy
le düşünebilirsiniz. 

Sual sordum, bir kısım suallerime cevap ver
diler ,fakat bir iki sualime cevap vermediler. 
İki 'noktai nazarı istismar edenler-varmış. Namus-
şualar varmış. Ben, samimî kanaatimi söylemeli
yim. Ben size. tarihten bir misal getireceğim: Ad
liyemizi istismar ettiler, ilâmları istismar ettiler, 
mülk -sahipleri oldular. 

133} senesinde Birinci Harbi Umumi devam 
ediyor.*Başkumandan vekili Enver Paşa, Dâhili
ye Nazirı Talât Be.y. Bunlar- düşünmüşler, 1 aşın
mışlar, memleketin selâmeti, ordunun menfaati 
ve «emniyeti için bir kısım anasırın dâhile nakil 
ve tehcirine karar vermmişler. (Bununla alâkası 
yok seslem) Temas; edeceğim nokta başkadır, sa
bırlı olunuz, Bunun üzerine bir kanun çıkarıldı, 
gidenlere eşhası mütegayyibe dedik, kaçaklara 
firari dedik. Emvali metrukeden bu gidenlerden 
bâzılarının alacağı vardır. (Gürültüler, gülüş
meler) 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Sen de bun
lara hüküm verdin mi:, 

OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) - - Sen diri
lt beni. kulak ver. (Gülüşmeler) dinlemek iste
mezsen dışan eık. Ben de onu anlatacağım. Ben 
•de verirdim. (Gürültüler) Müsaade buyurun Em
vali. metrukeden alacaklı olanların bir kısmı hak
lı. bir kısmı haksız. Sümettedarik senetlerle mah
kemelere gelenler olduğu gibi «yeminden nükfıla 
talikan hüküm alanlar oldu. Hâkim ne yapsın?. 
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birçok ilâmlar çıktı. Mal alanlar oldu, bir çokla
rı nevaleçin oldular. Ve nihayet Hükümetin aklı. 
başına geldi, bir kanun yaptı. Bu, tarihi adli
mizde t'eei bir şeyelir. Fakat bu olmuştur. Siz, o 
tarihi yaşıyanlar pek âlâ bilmezler mi?. Pek iyi 
bilirsiniz. Aelana'da oldu, Sivas'ta oldu, Sam
sun'da -oldu, Trabzon'da oldu. Her tarafta oldu. 
O tarihi yaşıyanlar hep bilirler. Kimi haklı idi, 
kimi de haksızdı, öyle değil mi?. Ahmet Remzi 
Bey. 

Gelelim. Ahmet Remzi Yüregir arkadaşımı
zın tevhidi içtihat için söylediği sözlere. Ben bu 
sözlerinden dolayı kendilerine teessüf ederim, Ad
liye namına. Meclis namına kendisine iade eelerim. 
Y< nazarı dikkatinizi celbederim Adliye Bakanı. 

ADLİYE BAKANİ FUAD SİRMEN (Rize) 
— Duymadım. 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) - - Meşgul
dünüz. 

Doğru değildir arkadaşlar. Yerilmiş karar, 
yüzde 99 hattâ yüzde 100 eloğru kararlar. Hat
tâ hatalı da olsa, Anayasa tahtı temine almıştır 
karara hürmet etmek lâzımdır. Eğer şahıslar hak
kında birşey varsa... Bu, ayrı bir mesele. Bunu 
karıştırmamak lâzım. 

Ne; diyorlar-, bakınız, 8 sahifelik tevhidi içti
hadı. okumuş. Temyizin kelime üzerinde oynadı
ğını söylüyor, kaveleden. kaaleden bahsediyor. 
Bu sözler söylenir mi?. Başka arkadaşlar çıkmış
lar şöyle yapmışlar. Ben buna karışmam, ben 
kendimelen mesulüm, imanımdan şüphem yok
tur. (Sizden şüphe eden yok sesleri). 

Teşekkür* eelerim. Ben bir Milletvekili olma-
sayelım, bir hâkim olmasaydım da bu işin vekili 
olsaydım elbette müvekkilimin hukukunu mü
dafaa ederelim, mecburdum. Fakat bugün bir 
Milletvekiliyim, iş üzerinde resmen alâkalanı
yorum, çünkü kanun emrediyor. Samimî kana
ate tecavüz eloğru değildir, cinayettir, alçak
lıktır bence. Her iki tarafın da kanaati muhte
remdir. Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Müsaade buyurur musunuz reis bey? Şahsımdan 
bahsettiler. 

BAŞKAN —Buyurun. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Muhterem arkadaşlar; ismimi sarih olarak zik-
retmeselerdi huzurunuza çıkıp rahatsız etmiye-
cektım. Osman Koni -buyurdular ki ; ben güya • 
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demiştim ki, adlî kararların % 99 ıı hatalıdır. 
Ben böyle bir şey demedim. Yalnız adliyeci, 
mülkiyeci, nihayet herkes insandır, etten, kemik
ten müteşekkildir ihtirası bulunan kimselerdir. 
Şahsan ben başkasından, başkası da benden 
şüphe edebilir. Nihayet bunu yaptılar diye ta
rizde bulunmadım. Bir kere bu ciheti açıklamak 
isterim. 

Vekiller kararından bahsettiler. Vekiller 
Heyeti kararı hariçteki işler için, bu işler için 
verilmiştir. Bu, sondaj mahiyetinde olarak sonra 
da mahkemelere vesika olarak ibraz edilmiştir. 
Vekiller Heyeti kararı. Muhtelit komisyondaki 
işler için verilmiştir. îki bayanın bu işlerle alâ
kası olamaz diye cevap verilmiştir. 

Sayın Koni mütemadiyen temyiz içtihatla
rından bahsettiler. Verdikleri karar için itiraf
ları vardır. Ilıma bir diyeceğim yok, 

Sonra, inkılâp kanunlarının ahkâmı umumi
ye ile olan münasebetleri bahis mevzuu oldu. İn
kılâp kanunları müstakil ve daima yaşıyan do-
kunulmıyan kanunlardır, ahkâmı umumiyeyi 
esas alarak teşrihe gidilemez, emsali çoktur, bü
tün hanedanı kovmuş memleketlerde böyle tas
fiye kanunları, inkılâp kanunları mahkemelerde 
bir konu olarak alınamaz. Onlar dokunulmaz 
birer kanun oluyor. Bizim kanunumuz da sal
tanatı kovmuş. Cumhuriyeti kurmuştur. Cum
huriyetin yaşamasını sağlıyan bir kanundur. 

Ren bunun ahkâmı umumiye m oyanında, gö
rülerek mahkemede konuşulmasının aleyhinde 
bulundum. Bu benim samimî kanaatimdir. 

Esasen 431 sayılı Kanunun ikinci maddesi 
mutlaktır. Diyor ki : «Mahlıı Halife ve Osmanlı 
Saltanatı münderisesi hanedanının erkek, kadın, 
bilcümle âzası ve damatlar. Türkiye Cumhuri
yeti meni al iki dâhilinde ikamet etmek hakkın
dan ebediyen memnudurlar. Bu hanedana, men
sup kadınlardan mütevellet kimseler de bu mad
de hükmüne tabidirler.» 

Yani prensip olarak mutlak surette ölüsünü, 
damadını, torununu hepsini dışarıya atıyor ve 
bu suretle bunlardan kalan emvali millete mal 
ediyor. 

Ben demin bu kanaatimi açıkça söyledim, 
kendileri de kanaatlerinde serbesttirler ve sa
mimî olabilir. 

Muhterem arkadaşlar, kanunda müruru za
mandan de behsediliyor, Muhterem Osman Nu
ri Koni arkadaşımız buna niçin bakmamışlar? 

Beşinci maddede deniliyor ki; Türkiye Cum
huriyeti dâhilinde emvali gayrimenkule tasarruf 
edemezler. 

Bundan soma müruru zaman vardır, mah
kemeye müracaata hakkı yoktur. Bir sene zar
fında yapmamışsa 5-10 sene sonra yapılan mü
racaatlar nasıl dikkate alınsın. Kanun vatan
daşlıktan iskat etmiştir. Bunlar vatandaş da de
ğildir. inkılâp Kanununa dokunulmaktadır, iter 
hangi bir şekilde temas etmekliğim mevzuun 
icabıdır, bunu yersiz bulmaktayım. Yine Tev
hidi içtihat, zaittim okudum. Anayasa. Komis
yonunda duruyor. Orada diyor ki «ölülerden 
intikam almak için bu kanun yapılmıştır.» 431 
sayılı Kanun ölülerden intikam almak için mi 
yapılmıştır? Halbuki ölülerden intikam alınmaz 
diyor. Demek 431 sayılı Kanun inkılâbı yapma
mış, sırf onların malını zaptetmek için yapıl
mıştır. Kelime aynen orada, yazılıdır. Buna ne 
buyuruyorlar? Bu adliyeye bir tariz falaıt değil
dir. Hali hikâye etmiş bulunuyorum. îlâdise 
tamamiyle kulaktan dolma ağızdan işitme de
ğildir, kâğıt üzerinde, ve saire üzerinde mevcut 
birtakım vakıalardır. Bunları arzettim. Binaen
aleyh inkılâp kanunu, her hangi bir şekilde ölü
lerden intikam almak için yapılmış değiklir, 
millî hakkı korumak, millete refah vermek, 
medenî hayatta, yürümek, zulümden, istibdattan 
kurtarmak için yapılmış bir kanundur, intikam 
kanunu değildir. (Soldan alkışlar). 

OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. t 

OSMAN NURİ KÖNl (istanbul) — Kanun 
bir küldür, arkadaşlar. Bütün maddeleri bir. anı
da okumak ieabeder.... 

BAŞKAN — Müsaade, eder misiniz; arkadaşı
ma ismi geçtiği için, adalete, adliye cihazına bir 
tarizi olmadığını izah sadedinde söz verdim.. Si
zin de.. 

OSMAN NUR t KÖNl (Devamla) — Bir 
maddeden mâna çıkarmak mümkün olmayabilir. 
ben bir madde üzerinde durmuyorum, durursak 
yanılırız, bütün maddeleri okuyacağız. 

Maliye Bakanı bütün suallerime cevap vere
medi, Neden? Birinci, ikinci, üçüncü suallerime 
cevap veremediler. 

Sonra bir kıymet takdirinden bahsettiler, bu 
neye müstenittir? Ehli vukufun, takdirine mi, 
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kendi takdirlerine mi, tapu kayıtlarının takdi- kimselerin Türkiye Cuınhurijeti arazisi dâhi-
rine mi ? Yazılı cevap alamadım kendilernder:.. 
En mühim suallerim cevapsız kaldı. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, evvelâ Yüregir ar
kadaşımın bana sorduğu bir suale cevap vermek 
isterim. 1936 senesinde bir yorum talebi olmuş
tur. Ondan sonra neye takip edilmemiştir I 

Malı*ımu .İliniz bu yorum talebi, ilk izahatım
da da arzettiğim gibi mahkemenin birinci kara
rının Hazinenin aleyhine olması üzerine Hükü
metçe tahrik edilmiştir. Ye Meclise mal olmuştur. 

Bu yorumun ondan sonra neye takip edilmiş 
olduğuna gelince : 

Hükümet mahkeme kararının, içtihadının 
kendi anlayışına aykırı olduğunu gördüğü zaman 
kanunları tefsir ile mükellef olan Meclise sor
muştur. Ye bu husustaki hassasiyetini göstermiş
tir. 

Şimdi Koni arkadaşımın sorduğu şeylere kı
saca arzı cevap edeyim. Dedi ki; bilhassa Maliye 
Bakanı ikinci, üçüncü ve diğer suallerime cevap 
vermedi. 

3 ve 4 ııcü suallerini huzurunuzda okudum, 
bu sualler hakikaten vazıh olmaktan çok uzak
tır. Bilhassa beşinci suallerinin neyi ifade ettiğini 
anlamak mümkün değildir. Ben arkadaşmıa bu 
maddeler vesilesiyle şunu arzediyorum, kendile
rinin kastettikleri bir mâna varsa beni bu husus
ta tenvir etsinler. Ben cevaplarımı soruları dâhi
linde verdiğimi zannediyorum. 

Sonra 431 numaralı Kanunun mahiyetine 
temas ettiler. Ye burada ilmî bakımdan, siyasi 
'bakımdan, ve birçok bakımlardan izah ettiler. 
Ben bu hususta verdiğim izahatta 8 nci madde
yi Hükümetin anlayışı ve ııoktai nazarı olarak 
ifade ettim. Belki bunun aksi de ileri sürülebi
lir. Hükümet bu sekizinci maddeye verdiği mâ
naya sadık kalmış ve bunun haricinde bir mâ
na atfedilmesi halinde daima Yüksek Meclise 
müracaat etmiştir. 

Sonra dediler ki; maddedeki kimseler yani 
padişahlardan ölüler de kastedilmiş olsa, bu 
da Sultan Osman'a kadar götürülebilir. Fakat 
bence bunu ta oraya kadar götürmeye imkân 
ve mahal yoktur. Bu mevzu filvaki hukuki bir 
mevzudur. Bu benim ihtisasım haricindedir. 

Sayın Koni arkadaşıma arzedeyim; bir defa 
bu madde aynen şöyledir : 

Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş 

İmdeki tapuya merbut emvali gayrimenkulleri 
millete intikal etmiştir. Tapu, malûm olduğu 
üzere 1271 tarihinde tesis edilmiş olduğuna ve 
maddede tapuya merbut emvalden bahsedildiği 
ne göre Sultan Osman'a kadar götürmekte bir 
isabet yoktur. Kaldı ki, Tanzimatı mütaakıp Ab-
dülmecit emlâki hakaniyi devretti... 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Bende
niz sualime cevabımı alamadım. Bu gayrimen-
kuller kimlere satılmıştır, cinsi, maliyeti, evsa
fı nedir, kaça ve hangi tarihte satılmıştır? Ye 
bu satılan kimselerin isimleri mevcutsa isimle
rinin bildirilmesini bir milletvekili sıfatiyle so
ruyorum cevap, vermiyorsunuz. 

MALİYE BAKANI İSMAİL KÜSTÜ AK
SAT; (Kocaeli) — Arzedeyim, yalnız Abdülha-
mit'ten Devlete intikal eden malların yekûnu
nun 10 288 olduğunu arzettim. Bunlar memle
ketin muhtelif yerlerine dağılmıştır, bunların 
içerisinden birçokları satılmıştır. Ne yolda sa
tıldıklarını da arzettim. Fakat siz bütün satış
ları soruyorsunuz. Bunlara cevap hazırlıyabil
mek idareyi 2 - 3 ay işgal edecektir. Sarahaten 
lıir şey ifade etmediniz ki, ona göre cevap arz
edeyim. Ama birtakım yolsuzluklar olduğunu 
iddia ediyorsanız bunları bana bildiriniz tah
kikat yapmaya Amadeyim. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — İzah 
edemedim galiba. Yalnız Sultan Hamit'ten bah
setmedim, Sultan Aziz. Murad'ı Hamiş, hepsin
den bahsediyorum. Milletvekili olarak sormak 
hakkımdır. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Bendeniz de hepsi için arz
ediyorum, sualinizi takyit etmiyorum. Bendeniz 
diyorum ki, 431 numaralı Kanunun 8 nci mad
desiyle Millete intikal eden ve Sultan Aziz, Ha-
mit ve Beşinci Murad'a kadar giden mallar yu
karda arzettiğim kanundan sonra çıkan (itil ve 
2490 sayılı kanunlara tevfikan satılmıştır. Bü
tün bunların dökümünü yapmak bana bu servi
sin mütehassısı tarafından verilen ifadeye gö
re aylara mütevakkıftır. Ancak bu yolda bir 
(bildiğiniz varsa lütfediniz onları tetkik ve tah
kik ettireyim. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Yolsuz
luk mahiyetinde değildir. Arazi Baytar Cemal 
nam nida birisin^ verilmiş, Belediyeye verilmiş, 
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arsa yapılmış, park yapılmış... Bunlar kimlere 
verilmiştir. 

MALÎYE BAKANI ISMAtL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Bahsettiğiniz arazi kimindi 
ve kimlere verilmiş.... 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Sultan 
Azizindir, kısmen belediyeye verilmiş, kısmen 
de baytar... 

MALÎYE BAKANI İSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Siz Abdülaziz'e ait muay
yen bir gayrimenkul kasdetmiş olabilirsiniz. Fa
kat ben tasrih edilmedikçe bunu bilemem. Tah-
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kikat yapmak için tasrih yapmanıza lüzum 
vardır. Bunu söyledim. (Kâfi, kâfi sesleri). 

Efendim, yalnız bir noktayı daha ... (Kâfi, 
kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, konu bitmiştir. Yalnız 
arkadaşımız bâzı sualler sordu, Maliye Baka
nı da geniş bir muamele içinde cevap vermek 
imkânsızlığım mazeret olarak bittirdiler. An
cak arkadaşımızın şurada burada demin bahset
tikleri bâzı meseleler varsa bunları Hükümete 
lütfen verirse onların da neticelerini ayrıca 
alırlar. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

1. — Pasaport Kanununun 4 ncü maddesinin 
7 nci bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine ve VatandaşUk Kanunuma 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarıları 
ile Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, 
Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Tür
kiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılma
sına dair olan 431 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ve İçişleri, Adalet ve Dışişleri Komisyonları 
raporlan (1/223, 226, 2/59) [1] 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut Pasaport Kanununun dör

düncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ta
sarının gündemde mevcut bulunan maddelere 
takdimen ve ivedilikle müzakeresini teklif ede
rim. 

Dışişleri Komisyonu Sözcüsü 
Dr. A. Melek 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Başkanlığın, bunu 
gündemdeki bölümlerin başında oya koyması, İç
tüzük hükmüdür. Fakat önerge sahibi, günde
min bütün içinde onlarara takdimen görüşülme
si teklifinde bulunduğu için oyunuza sunuyo
rum. Çünkü bunun görüşülen soru ile de alâ
kası vardır. Belki zihinlerdeki bulanıklığı halle
der. O itibarla hepsine tercihan görüşülmesini 
oyunuza sunacağım. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Gündemi istediği gibi tadile ve tesbite şüphe
siz Büyük Millet Meclisinin, hakkı vardır. An
cak bize de bir hak vermenizi Heyeti Celileden 

[1] 157 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

rica edeceğim. Mesele mühimdir. Kanunun 
mevzuu, bilhassa bu münakaşalardan sonra, büs
bütün ehemmiyet kazanmıştır. Hepimiz bunu bu 
celsede müzakereye hazır değiliz. (Gündemde 
vardı, senin hazırlanmanı mı bekliyeseğiz ses
leri). Evet, gerçi gündemde vardı. Fakat ondan 
evvel Gelir Vergisi, ondan sonra onun devamı 
olan kurumlar, Esnaf vergileri kanunları vardı. 
Ani bir taleple bunun gündemin başına geçece
ğini ümit etmemiştik. Bu itibarla biz bunun mü
zakeresinin gelecek celseye bırakılmasını ve o cel
sede öne alınmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu taşarı 1 Nisan
da dağıtılmıştır ve bugünkü gündemde görü
şülmek üzere dâhil bulunmaktadır. Yalnız me
selenin, bu iki arkadaşımızın soru önergesi ile 
Hükümetin cevabı ile yakinen ilgisi olduğu 
için bu Komisyon sözcüsü arkadaş bunlardan 
sonra müzakeresini istemiştir. 

Ben Başkanlıkta olarak bunu öne almak 
üzere böyle bir talep olduğundan oyunuza su
nacağım. Yalnız Alakant arkadaşımız tasarının 
müzakeresinin bugün tehirini istiyor: Bunun 
için de bir önerge vermeleri lâzımdı. Esasen tar 
sarı 1 Nisanda dağıtılmış ve bugün görüşülmek 
üzere gündeme dâhildir. Tehirini istiyorlarsa 
ayrıca bir önerge vermeleri lâzımdır. (Reye re
ye sesleri) 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Gazianteb Milletvekili Dr. Abdürrahman 

Melek'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Gündemde mevcut maddelerin 

hepsinden önce müzakeresini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Btmiyenler.. Kabul eçHl-
miştir. 
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Gündemde iki tasarı vardır; ikisi de günde

min aynı maddesindedir, birbirini takiben ko
nuşulacaktır. Biri Pasaport Kanununa bâzı 
maddelerin eklenmesine, diğeri ise Vatandaş
lık Kanununun bâzı maddelerine dairdir. 

Tümü hakkında söz istiyenler.. 
Dr. ABDÜRRAHMAN MELEK (Gazianteb) 

— Arkadaşlar; evvelâ şunu arzedeyim; şimdi, 
takdimen ve ivedilikle müzakeresini kabul bu
yurduğunuz Pasaport Kanununun dördüncü 
maddesinin yedinci bendinin değiştirilmesi tek
lifi ile mütenazır değil, onun bir cüz'ü olarak 
ikinci bir tasarı vardır ki, o da, 1312 sayılı Va
tandaşlık Kanununa bir madde eklenmesine da
irdir. Her ikisinin birbirinden tefriki caiz de
ğildir. Bunun için, verdiğiniz kararla ikisini 
birden müzakere edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; Dışişleri Komisyonu
nuz olarak bu tasarıya yani 1312 sayılı Vatan
daşlık Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair tasarıya ve 3519 sayılı Pasaport Kanunu
nun 4 ncü maddesinin 7 nci bendinin değiştiril
mesine dair olan tasarı hakkındaki Komisyonu
muz noktai nazarını bir rapor halinde Heyeti 
Muhteremenize arzetmiş bulunuyor. 

Bu raporda bilhassa Adalet Komisyonunun 
Hükümetten gelen tasarıya ilâve etmiş olduğu 
bir fıkranın çok yerinde olduğunu ve buna Hi
zam bulunduğunu tebarüz ettirerek Adalet Ko
misyonunun Hükümet tasarısını tadilen yani 
bir fıkra ilâvesiyle Komisyonumuza sevk etmiş 
olduğu şekli biz de tekabbül etmiş ve ona iltihak 
etmiş bulunduğumuzu arzederim. 

Şimdi Hükümetin teklifine Adalet Komis
yonu bir fıkra ilâve etmiş. O fıkrayı demin bu
rada sual münasebetiyle vâki olan izahlarda 
tebarüz ettirdiler. Bu halen Hazine hukukunu 
tehdit edici ve bir milyarı aşan ziyanlar tevlit 
edecek vaziyet hâsıl olduğundan bunları önle
mek üzere bir tedbir mahiyetinde düşünülmüş 
bir hükümdür. 

Pasaport Kanununun dördüncü maddesinin 
7 nci bendinin değiştirilmesi için Hükümetin 
getirmiş olduğu teklif şudur: 

«Herhangi bir suretle Türk vatandaşlığını 
gaip etmiş olup da avdetlerinde müsaade edilme
miş olanlar Tüakiye'ye giremezler. Ancak do
ğum itibariyle münderis Osmanlı Hanedanında u 
olmayıp, bu hanedan âzasından bir kadınla eA-
lenmiş bulunan ve ölüm veya boşanma sebebiy

le dul kalmış olan ve çocuğu bulunmıyan er
keklerle aynı durumda olup bu hanedan âza
sından bir erkekle evlenmiş ve dul kalmış ve 
çocuğu bulunmamış kadınların Türkiye'ye 
gelmelerine Bakanlar kararı ile müsaade oluna
bilir.» 

İşte Hükümet bu teklifi yapıyor. 
Yani şu maddede gösterilen evsafta, olan 

hanedanın eski mensupları memlekete gelmek 
isterlerse bunların Heyetivekile kararı ile gel
melerine müsaade1 yetkisinin Hükümete veril
mesini istiyor. Adalet Komisyonu buna bir 
fıkra, ilâve ediyor. O fıkra ikinci madde her ne 
kadar gösterilmişse de şimdi heyeti umunıiyesi 
hakkında size izahat verirken Dışişleri Komis
yonu olarak niçin onu kabul eltiğimizi bildir
mek için o fıkradan da bahsetmek mecburiye
tinde kalıyorum. Fıkra şudur: 

«Şu kadar ki Osmanlı İmparatorluğunda Pa
dişahlık etmiş kimselerden Hilâfetin ilgası ta
rihinde hayatta, olsun olmasın, vârislerine in
tikali yapılmamış herhangi birinin nam ve uh
desinde o tarihte mukayyet bulunan gayrimen
kul inallarla 1 Eylül 1324 ve 21 Nisan 1325 ta
rihli iradelerin mevzuu bulunan gayrimenkul 
mallar 431 sayılı Kanunun S ve K) ncu madde
leri mucibince millele intikal etmiş bulundu
ğundan bu kanuna müsteniden yurda avdet 
edenler dahi bu mallar üzerinde irs veya her
hangi bir sebebe dayanarak hak iddia edemez
ler.» 

İşte bu fıkrayı Dışişleri Komisyonunuz çok 
lüzumlu ve demin burada sual münasebetiyle 
izahı geçen, Hazineyi tehdit edici ziyanları ön
lemek için çok yerinde, bir tedbir olarak 
görmüştür. Bu lüzumu niçin hissettik ve buna 
niçin bir zaruret olarak kani olduk? 431 sayılı 
Kanun sarili bir kanundur. Bunun sarahati kar
şısında ve katiyeti karşısında mahkemelerimizde 
bâzı mütezat anlayışlar ve mütezat hükümler 
çıkmıştır, o derecede ki; nihayet bir tevhidi 
içtihat kararı bu işi, hakikaten kanunun saraha
tini teyit edici ikinci bir hüküm koymak zaru
reti haline getirmiştir. Kanunlarda mevcut bir 
hükmü teyit edici ikinci bir hüküm koymak için 
hiçbir mâni yoktur. Kanunda haşiv denilen bir-
şey olmaz. Belki mütezat bir hüküm konamaz. 
Taki mevcut hüküm ilga edilmiş olsun. 

O itibarla Adalet Komisyonunun koymuş ol
duğu bu fıkra 431 sayılı Kanunun sarahat ve 
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katiyetini bir defa daha tekrar etmiştir. 

Arkadaşlar; demin burada bir sual münasebe
tiyle tevhidi içtihat kararından bahsedildi. 
Hemen, müsaadenizle bir noktaya ehemmiyetle 
nazarı dikkatinizi celbedeyim. Fakat bundan 
evvel de şunu ilâve edeyim ki; biz Türk mahke
melerinin âdilâne kararlarından eminiz. Bunun
la iftihar ederiz. Sözlerim yalnız bu hâdiseye 
maksur olacaktır. O itibarla tevhidi içtihat ka
rarına nazarı dikkatinizi celbetmek istediğim 
nokta üzerinde ehemmiyetle durmanızı rica 
ederim. 431 sayılı Kanun sarihken ve bu ka
nunun metni şundan ibaretken... Kanunun seki
zinci maddesinin metinini aynen okuyorum : 
«Padişahlık etmiş kimselerin memleket dâhilin
de tapuya bağlı kaydı» olduğu halde tevhidi içti
hat, maatteessüf tam metni üzerinde imali fi
kir etmemiştir. Memleket dâhilinde kaydı 
unutulmuş. Müsaade ederseniz dosyadan onu 
aynen okuyayım: Bu da gösteriyor ki, kanunun 
tam metni üzerinde imali fikredilmemiştir. Hal
buki 431 sayılı Kanunun yegâne hedefi memleket 
dâhilidir, memleket haricine şümulü yoktur. 

Osman Nuri Koni arkadaşımız demin bir 
Heyeti Vekile kararından bahsettiler. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Bir de
ğil, iki. 

Dr. ABDÜRRAHMAN MELEK (Devamla) 
— Heyeti Vekilenin 11551 sayılı Kararı memle
ket dâhiline ait değildir, memleket* haricine ait
tir. Ve şayanı dikkattir ki, tevhidi içtihat «Bu 
memleket dahilindeki» kaydını unuttuğundan 
dolayı Heyeti Vekilenin bu kararını da ihticaç 
etme yoluna kalkmıştır. Heyeti Vekilenin 11551 
sayılı Kararı buradadır müsaade ederseniz oku
yayım. 

Arkadaşlar; dosya elime geçtiği için deminki 
mâruzâtımın bir kısmını tekrar edeceğim, af 
buyurun. 

Tevhidi içtihat kararı 431 nci Kanunun 8 nci 
maddesinin hükmünü şöyle göstermiştir: (Padi
şahlık etmiş kimselerin emvali gayrimenkuleleri 
millete intikal etmiştir.) demekle iktifa etmiştir. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Onu da 
şimdi arzedeceğim. 

Dr. ABDÜRRAHMAN MELEK (Devamla) 
•— Osman Nım Bey, onu arzedeyim ki, Heyeti 
Vekile kararından da istiane etmiştir, onu da ih
ticaç etmiştir. O Heyeti Vekile kararı M, mem-
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leket dâhiline şâmil değildir. Esas ; Heyeti Ve
kile kararı olsa dahi 431 sayılı Kanunun saraha
ti karşısında mesnedi hukukisi ancak o kanun ol
mak lâzımdır. İçtihat umumi hükümlerden is
tianeye kalkışmıştır. Medeni Kanun da, eski 
kanun da ölülerin mülk sahibi olamıyacaklarını> 
öldükleri andan itibaren vârislerine intikal ede
ceğini düşünmüş, halbuki bunlar umumi hüküm
lerdir. Müsaade ederseniz Osman Nuri Koni size 
şunu hatırlatayım; 431 sayılı Kanun hususi bir 
inkılâp Kanunudur. İnkılâp kanunları, dünya
nın her memleketinde, makabline teşmil edilebilir. 

431 sayılı Kanunla vazıı kanun; padişahlık et
miş kimseler demekle, Osman Nuri arkadaşımı
zın buyurdukları gibi (1er) edatını tazim mâna
sına değil, (cemi) mânasına kullanmıştır. Şu 
halde padişahlık etmiş kimseler demekle doğru
dan doğruya istisnai bir hüküm kabul etmiş 
ve makabline teşmil edileceğini işaret etmiştir. 
Heyeti Vekilenin Tevhidi içtihadın istiane ve 
ihticaç etmek istediği ve Osman Nuri Koni arka
daşımızın da mesnedi hukuki olara k ileri sürmek 
istediği kararı şudur 

Bedri Felek ve Müşfika kadınlar muhtelit 
mübadele komisyonuna gitmişler ve Türk tebaa
sından olduklarını söylemişler. Bunlar Abdül-
hamid 'in zevceleridir. Türk tebaası olarak mem
leket dâhilinde kaldıkları için gayrimübadil ad
dedilmişler ve Yunanistan'da Abdülhamid'in 
şahsi emlâkine vâris sıfatiyle tapu senetleri ib
raz etmek istemişlerdir, Mübadele Komisyonuna 
ibraz etmek üzere bu tapu kayıtları verilmek 
için Heyeti Vekile bir karar veriyor. Bunu 
kısmen okuyorum 

«2 . VIII . 1931 tarihli içtimamda tetkik ve 
mütalâa edilerek, Bedri Felek ve Müşfika ka
dınlar gayrimübadil addolunmaları itibariyle 
Lozan ahitnamesinin son fıkrası mucibince Yu
nanistan'da kalan ve Hazinei Hassa namına mu
kayyet emvalin mahiyeti hııkukiyesi tebeddül 
etmiyeceğine göre Türklerin ahitnamede bulu
nan hükümden istifade edecekleri ve Yunanis
tan'da kendi namlarına mukayyet emvalden do
layı Türk vatandaşı sıfatiyle temini istifade 
etmeleri zaruri görüldüğü ve hilâfetin ilgasına 
ve hanedanın hudut haricine çıkarılması şü
mulünden hariç ve Türk vatandaşlığının hakkı
nın cümlesinden istifadeyi haiz bulunmasına 
dair» diye verilmiştir. 
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OSMAN NURÎ KÖNl (İstanbul) — Bir ta- I 

ne daha var. 
Dr. ABDURRAT1MAN MELEK (Devamla) 

— Bu dosya arkadaşlar; davacılar yani miras
çılar tarafından ve bunların vekili dişçi Sami 
tarafından Meclis Başkanlığına sunulmuştur. 

Meclis Başkanlığı vasıtasiyle Dışişleri Ko
misyonuna gönderilmiştir. Kendi lehlerine zan
nettikleri vesika bundan ibarettir. 

Şimdi müsaade buyurursanız Koni arkadaşı
mızın bahis buyurdukları Lozan Muahedesinin 
62 nci maddesi üzerine nazarı dikkatlerini cel-
bederinii 

Yalnız şunu arzedeyim ki- 431 sayılı Kanu
nun Lozan Muahedesi ile alâkası yoktur, mem
leket dâhilinde kaydını koymakla vâzıı kanun 
Lozan Muahedesine taallûk eder hiçbir tarafı kal
mamıştım. 

Maahaza bahsettikleri için, ben, kendilerinin 
mesnedi hukuki olarak ileri sürdükleri için oku
yacağım : 

Lozan Ahitnamesinin 60 nci maddesi: 
Gerek Balkan muharebeleri neticesinde ve ge

rek işbu muahede ile lehlerine Osmanlı İmpara
torluğundan arazi ayrılmış veya ayrılmakta olan 
Devletler Osmanlı İmparatorluğunun işbu arazi 
üzerinde bulunan kâffei emval ve emlâkini mec-
^men iktisap edeceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki, 26 Ağustos 1324 (8 
Eylül 1908) ve 20 Nisan 1325 (2 Mayıs 1909) ta
rihli iradelerin Hazinei hassadan Devlete intika
lini emrettikleri emval ve emlâk ve kezalik 20 
Teşrinievvel 1918 de Hazinei hassa tarafından 
hidematı umumiye menfaatine idare edilmekte 
bulunmuş olan emval ve emlâk, düveli mezkûre 
işbu emval ve emlâke mütaallik hususatta Os
manlı İmparatorluğu yerine kaim olacakları ve 
emvali mezkûre üzerine müesses olan vakıfların 
muteber tanınması lâzımgeleceği cihetle fıkrai âni-
fede gösterilen emval ve emlâk meyanma dâhil
dir.» Bu mukarrerdir. 

Görülüyor ki, hariçteki Hazineye ait emlâk 
şu muahedename mucibince Devletlerden Dev
letlere geçmiştir, Devletler arasında tasfiye edil
mişti.*." 

Yalnız Yunanistan'a mahsus bir hususi pro
tokol vardır ki, onda bu maddenin son f ikrası ola
rak şöyle geçer: 

Gerek Balkan muharebeleri neticesinde ve ge
rek bilâhara Yunanistan 'a intikal etmiş olan eski | 
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Osmanlı İmparatorluğu arazisi üzerinde kâin 
olup Hazinei hassadan Devlete geçmiş bulunan 
emval ve emlâk hakkında Türkiye Hükümeti ile 
Hükümeti Yunan iye arasında mütekevvin ihtilâf, 
akdolunan bir tahkimnameye tevfikan ve 1 - 14 
Teşrinisani 1913 tarihli Atina Muahedesine mer
but iki numaralı hususi protokol mucibince Lâ-
hey'de bir mahkemci hükmiyeye tevdi olunacak
tık 

OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) — Aşağıda 
bir fıkra daha var, onu da okuyunuz. 

Di. ABDURAHMAN MELEK (Devamla) — 
Okuyayım; 

Bu maddenin ahkâmı Hazinei Hassa namına 
mukayyet olup veya onun tarafından idare edilip 
işbu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında mev-
zuubahis olmıyan emval ve emlâkin mahiyeti hu-
kukiyesini tebdil etmiyecektir. 

Şimdi eğer vaktinizi bir dakika fazla almış 
olmazsam, Vekiller Heyeti Bedri Felek ve Müş
fike hanımlar hakkında bu kararı niçin vermiş
tir. Onlar Türk tebaası olarak memlekette kal
mıştır. Türk tebaasının emlâki hususiyesi Lozan 
Muahedesinin 65 nci maddesinin işaret ettiği 
veçhile mahfuzdur. Ve o mahfuzlyet bağlı bu
lundukları Hükümetin nihayet garantisi altında 
sayılır. Bu suretle onların haklarının tahakkuk 
etmesi yoluna gidilmiştir ki bu da Türk tebaası 
için Hükümetin yapacağı en asıl vazifelerden 
biridir; onu geçmez. 

Şimdi arkadaşlar, bu kanun yani böyle kanun 
metninde gösterilen evsaftaki ve hanedanda sıh
riyet ve nispet itibariyle mensubiyetleri kalma
mış kimselerin memlekete gelmeleri için, Pasa
port Kanununun bu maddesi değiştirilirken her 
halde bunlar memlekete gelince Adalet Komis
yonunuzun düşünmüş olduğu şekilde bir kayda 
tâbi olmazlarsa maattessüf, demin de arzettiğim 
gibi, yanlış içtihatlara ve telâkkilere yol verile
bilir. Bu itibarla her halde o fıkranın aynen ka
bul edilmesini rica ederiz. 

İkinci şıkka gelince o da bunların vatandaş
lığa kabul edilebilmeleri için 1312 sayılı Vatan
daşlık Kanununa bir madde eklenmesi icap et
mektedir. Fakat o madde de ancak Pasaport Ka
nununa atfen olabilir. Hükümetin teklifine şöy
le bir kayıt konmasını Adalet Komisyonu düşün
müştür; o kayıt da şudur : Pasaport Kanununa, 
ilâve edilen fıkra ile, yani o hüküm dâhilinde 
ancak vatandaşlığa kabul edilebilmeleri yetkisi-
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nin hükümete verilmesi muvafık olur. Bu da I 
Adalet Komisyonu tarafından çok lüzumlu ve 
yerinde olarak düşünülmüştür. Hükümetin teklif 
etmiş olduğu gibi mutlak ve hiçbir kayda tâbi 
olmaksızın bunları vatandaşlığa kabul edersek, 
yine âtiyen birtakım hukuki karışıklıkları ve Ha
zinenin büyük ziyanını mucip oiaoak imkânlar 
kaldırılmalıdır. Bunun için vatandaşlık kânunun 
tadili ancak; Adalet Komisyonu tarafından ilâve 
edilmiş olan fıkra hükmüne göre kabul edilebilir. 

Biz Dışişleri Komisyonu olarak Adalet Komis
yonunun, düşünmüş ve uzun boylu imali fik-
rederek, hakikaten bir vecize halinde, bütün et
rafını cami ve bütün mahzurları bertaraf ede
cek, Hazinenin hukukunu koruyucu bir şekilde 
koymuş olduğu kayıtları aynen kabul ettik. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bir sual; söz
cü arkadaşımız Adalet Komisyonu tarafından 
maddeye ilâve edilmiş olan hükmü, yani Pasaport 
Kanununa ilâve edilmiş hüküm ki, o hüküm şu
dur : «431 sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu madde
leri mucibince millete intikal etmiş bulunduğun
dan.. » bulunduğundan ibaresi mahkemelerde 
şimdiye kadar türlü ihtilâl lan bais olmuştur; bu 
kanun çıktıktan sonra kayıt suretiyle tasfiye kâfi 
midir ? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
DÜHR AT İMAN MELEK (Gazianteb) — Bizim 
kanaatimiz bu kaideler kâfidir. Eğer arkadaşı
mız bunda bir tefsir mahiyetini görüyorlarsa 
demin arzettiğim gibi ancak mevcut hükmü te
yit edici bir hüküm. Ümit ederim ki; mahkeme
ler artık ilâve edilen fıkranın ihtiva ettiği hü
küm karşısında hiçbir tereddüde düşmezler. 
Dışişleri Komisyonu mazbatasında bu gibi nok
taları bertaraf edebilmek, bunlara meydan ve
rilmemek, muhtelif içtihatlara yer vermemek 
için ilâve edilen kaydın ehemmiyetini tebarüz 
ettirdi. Bu Kamutayca kabul edildiği takdirde 
mahkemelerce hiç tereddüde mahal kalmaz. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Muhterem 

arkadaşlar, Yüksek Meclisin huzuruna getiri
len ve müzakere mevzuumuz olan şu tasarı bel-
libaşlı şu esasları ihtiva etmektedir : 

1. Doğum itibariyle münkariz Osmanlı Ha
nedanından olmayıp bunlardan kız veya erkek- I 
leriyle evlenmiş bulunan ve çocuğu olmıyan er
kek ve kadınların memlekete dönebilmeleri. | 
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2. Bunların memlekete dönmesinden sonra 

münkariz Osmanlı Hanedanından memekete in
tikal etmişi bulunan mallar üzerinde her hangi 
bir veraset hakkı iddia etmemelerini temin ede
cek ikinci bir hüküm; 

3. Yine münkariz Osmanlı Hanedanına men
sup kız ve erkeklerle evlenmiş bulunan elçiler
le birlikte memlekete gelen kadın ve erkekler 
hakkındaki hüküm, 

4. Birinci fıkrada arzettiğim, hanedan 
mensuplarının memlekete döndükten sonra Tür
kiye tabiiyetine kabul edilmesini temin edici 
bir hüküm. 

Bunlar üzerinde kısaca maruzatta bulunaca
ğını. 

Arkadaşlar biz bir büyük inkılâp yaptık. Bu in
kılâbı yaparken de birçok kanunlar çıkardık. 
O kanunlarda memleketin geçmişinde mevcut 
hal ve şahısları da kökünden izale edici tedbir
leri düşündük. Bütün bü şartları niçin ve han
gi sebeplerle zayıflatıyoruz? Bu kanunların 
bünyelerinde neden gedikler açıyoruz? Anlamı
yorum. Evet yurdun dışında sürünen muhtaç 
ve düşünmeye değer insanlar olabilir. Nihayet 
merhamete şayan muhtaç insanlar olabilir, fa
kat bizim büyü kinkilâp esaslarımızı sarsacak 
derecede bizi şefkate sevketmesine taraftar de
ğilim. Binaenaleyh ben bir inkilâp mevzuu ola
rak almış olduğumuz bir karardan dönülmüş al
masına taraftar değilim. Birinci hükmün bu 
bakımdan kabul edilmemesini rica ederim. Bu 
noktadan bir teklif arzedeceğim. 

İkincisi; üç saattenberi vaktimizi alan Os
manlı Hanedanından intikal eden mallar mese
lesi.. Madde metnine güya bir fıkra ile memle
kete dönenlerin her hangi bir hak iddia etmeme
sini temin edici bir hüküm iliştirilmiş.. Arka
daşlar, korkarım ki, bilmem «Sobayı yaktın» 
mütearifesinden kanunların bâtmi mânasına in
tikal edecek muhterem azayı kiramın eline ge
çerse bu hükümden de birçok şeyler çıkabilir. 
Binaenaleyh katî olalım, açık olalım. Yeni bir 
tesise giderek sarahaten söyliyelim ki, hiçbir 
tefsire, hiçbir şekilde tefsire, yanlış anlamaya 
muhtaç olmasın. 

Binaenaleyh Adalet Komisyonundan rica 
ediyorum. Anayasa Komisyonundan rica ediyo
rum. Bu kanunu geri alsınlar. Süratle biz£ 
her hangi iştibaba, her hangi tefsire muhtaç ol-
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»uyacak şekilde sarih tesisler getirsinler. Gö
rüyoruz ki bir kanunun şu ve bu şekildeki anla
şılmaya müsait kelimeleri memleketi bir milyar 
zarara sokacak anlaşılma yanlış istikamete doğ
ru gidebiliyor. Binaenaleyh tekrar rica ederim, 
bu maddenin içerisine maddenin izahı sadedin
de sokuşturmaktansa sarih, açık tesise doğru 
gitmek lâzımdır. 

(Sağdan : Ahmet Tahtakılıç (Kütahya) ve 
Yusuf Kemal Tengirşek (Sinob) Bravo) 

Üçüncü madde hakkında bir noktai nazarım 
yoktur. Eşleriyle beraber geleceklerse gelsin
ler. Fakat birinci maddenin birinci fıkrasında; 
münderis hanedana mensup kadın ve erkekler
den çocukları olmıyanların memlekete girme
lerine dahi zaten prensip olarak muhalifim. Bu
nu prensip olarak kabul etmiş olduğum içindir 
ki Pasaport ve Vatandaşlık kanunlarına ek ola
rak konacak fıkra hakkındaki noktai nazarını 
da şüphesiz menfi olacaktır. Onun için evvelâ 
bunların memlekete girip girmemeleri prensipi-
nin halledilmesi ve ondan sonra bu ek fıkranın 
görüşülmesini teklif ediyor ve bunun için de 
bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Hazini Bozca. 
I1AZİM BOZCA (Aiycn Karahisar) — Muh

terem arkadaşlar, bundan 18 gün evvel tabedilip 
tevzi olunan, 16 gündenberi de gündemde 
sıra bekliyen bir Kanun tasarısının bugün 
ivedilikle görüşülmesini tazammun eden bir 
istek üzerine ivedilikle ve yeğlikle görüşülme
sine karar ittihaz buyurularak müzakereye baş
lamış bulunuyoruz. 

önümüze getirilmiş bulunan İni tasarı baş
lıca üç esası ihtiva ediyor. 

Bunlardan birisi doğum itibariyle Osmanlı 
İmparatorluğunun münderis hanedanına men
sup olan kadınlardan, ecnebi Devlet başkanla
rı veya yabancı Devlet hanedan âzası veyahut 
elçileri ve elçi vazifesiyle görevlendirilmiş in
sanlarla evlenmiş bulunanların Türkiye'den 
transit suretiyle geçmelerini tazammun edi
yor. 

ikincisi; Doğum itibariyle münderis Osman
lı Hanedanından olmıyan ve fakat bu hanedan 
âzasından biriyle evlenmiş iken aralarındaki 
evlilik rabıtası mürtefi bulunan ve çocuğu ol
mıyan kadınların; yani gelinlerin, erkeklerin 
yani damatların münderis Osmanlı Hanedanına 

rabıtaları bulunmamak kayıt ve şartiyle Tür
kiye'ye alınmaları müsaadesini tazammun 
ediyor. 

î» neüsü; 41)1. sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu 
maddelerinin tefsirini ihtiva eylemiş bulunu
yor. 

Şimdi arkadaşlar; Milletlerarası münasebet, 
Devletler arasında mütekevvin mücamele ka
idesi iktizasına uyarak münderis Osmanlı Ha
nedanından olan kadınların ecnebi Devlet 
reisleri veya elçileriyle veya yabancı Devlet 
hanedanı âzasından biriyle evlenip de Türki-
yeden transit suretiyle geçmesine mezuniyet 
verilmesini çok haklı ve yerinde ve zaruri 
bulurum. Ancak, inkılâbı mütaakıp meriyete 
konulan ve temel kanunlarımızdan olan 431 
sayılı Kanunla Türkiyeden uzaklaştırılmış bu
lunan damat ve gelinlerin, bu kanunda yapıla
cak bir tadille gelmesi noktasına gelince; 
orada ehemmiyetle duraklar düşünürüm. 

Arkadaşlar; bu Kanun tasarısı Adalet Ko
misyonuna geldiği zaman dikkat nazarımızı 
çekti. O zaman mesul mevkide bulunan içişleri 
Bakanından rica ettik; dedik ki, Hükümetçe bu 
yolda merhamet ve şefkate lâyık olup da Tür
kiye'ye alınmalarına lüzum hissedilen damat 
ve gelinlerin hakiki miktarı nedir? içişleri Ba
kanı, gelecek oturumda cevap vereceğim, dedi. 
O gün geldi, yine cevap alamadık. 

Ben diyorum ki, bu kanun meriyet mevkiine 
gireli 25 seneyi mütecaviz bir zaman oluyor. 
O günden bu yana metin evsafında hayatta 
kalmış insanlar nihayet üç, beş kişiyi geçmez. 
Yıllar ve yıllar boyunca ıstırap çekmiş, vatan 
hasreti ile kavrulmuş bu insanara du
rup dururken neden merhamet ediyoruz. 
Merak ettim. Hükümetten sordum. Beş on 
kişi için memleketin temel ve ana ka
nunlarından birini niçin tadil lüzumunu 
hissediyorsunuz dediğim zaman hakiki sebebi
ni izah edemediler. Kanaatimce bugün için bun
ların buraya alınmasında katî lüzum ve zaru
ret yoktur. 25 senedir memleket hasreti çek
miş olan bunlar inkılâp zarureti, memleket men
faati yönünden varsın daha 25 sene, bu ıstıra
bı çeksinler, zararı yok memlekete alınmasın
lar. Fakat maksat bu değildir arkadaşlar. 

Sözlü soru önergesi vesilesiyle karşılıklı ola
rak deminki görüşmeler arasında derinliğine, 
genişliğine ithamkâr sözlerle karşı karşıya kal-
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dik, çok üzüldüm. Ne bileyim, Londra'da bir 
şirket kurulmuş, Türkiye de bunu takip eden 
bir dişçi varmış. 

Ben bu dişçinin vekili ne şirketin adamı, ne 
gidenlerin mensubu ve ne de Irak petrolleriyle 
bir alâkalı bir insan olmadığım için hâdiseleri 
bütün çıplaklığı ile huzurunuzda açıklamak zo
rundayım. Demek istiyorum ki meşru yollarla 
yapılmış olan inkılâp, meşru yollarla temin edi
len hakları şu veya bu yollarla baltalıyamaz. 

Arkadaşlar, Anayasa Komisyonunda 1936 se
nesinden beri bekliyen bir tefsir vardır. O gün
den bugüne kadar niçin çıkarılmadı1? Bir defa 
tetkik buyurursanız, zaman zaman kurcalanmış 
olduğunu görürsünüz. Recep Peker zamanında 
verilen bir müzekkere ile de bu iş ihya edilmiş
tir. Fakat yine o tefsir çıkmış değildir. Tefsir 
istiyen Başbakanlık tezkeresine bağlanan ve 
Maliye Baş Hukuk Müşavirliğinin kaleminden 
çıkmış Maliye Bakanlığının müzekkerei mahsu-
sasında deniliyor ki ; 431 sayılı Kanunun 8 nei 
maddenin mefhumunu (Osmanlı İmparatorlu
ğunda padişahlık etmiş olan kimselerin Türki
ye Cumhuriyeti dahilindeki arazisi ve emlâki 
bilâkaydüşart millete intikal etmiştir) şeklinde 
anlamak lâzımdır. İlk tezkerede mütalâa beyan 
edilmeksizin, bu Maliyenin mütalâsı Anayasa 
Komisyonuna tevdi edilmiş günlerce beklemiş, 
hâlâ da beklemektedir. 

Elimizde 1939 senesinde tabı ve tevzii ya
pılmış, Düveli Müttefika tarafından teklif olu
nan muahedei sulhiye ve mukavelât projeleri 
ve Türkiye'nin teklif ettiği tadilât diye bir ki
tap var. Orada görüyoruz ki Lozan Ahitname
sinin tanzimine takaddüm eden günlerde ahit
namenin esasları görüşülürken bize Düveli Müt
tefika tarafından şöyle bir teklif yapılıyor. De
niliyor k i : 

«Türkiye'de kendi lehlerine arazi tefrik olu
nan devletler arazii mezkûrede bulunup Osman
lı İmparatorluğu ve Hazinei Hassa namına mu
kayyet bulunan kâffei emlâk ve emvali mecca
nen temellük edeceklerdir). Bize böyle teklifle 
geliyorlar. Buradan gönderdiğimiz heyet başta 
İsmet Paşa olduğu halde Rıza Nur ve bugün ara
mızda bulunan Hasan Saka, ısrarla müdafaa 
ediyorlar ve diyorlar ki, dâvayı kaybettik, İmpa
ratorluğa ait araziyi size meccanen tcrkediyo-
ruz, Fakat, Hazinei Hassaya katiyen dokunamaz-
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siniz. Bunların teklif ettiği metin de şu, arka
daşlar : 

« Osmanlı İmparatorluğundan kendi lehleri
ne arazi tefrik olunan devletler, arazii mezkûre
de kâin olup Osmanlı İmparatorluğu namına 
mukayyet bulunan kâffei emlâk ve emvali mec
canen temellük edeceklerdir ». Ancak mühim 
olan kayıt şu : 

« Arazii mezkûrede kâin ve Hazinei Hassa 
namına mukayyet emval ve emlâk üzerinde ha
zinei mezkûrenin hukuku mahfuz kalacaktır » 
deniliyor ve ısrarla ayak diremek suretiyle bin 
bir mücadeleden sonra bu hakkı teslim ettiriyor
lar. 

Bu hukukun şümulü, şimdi çok basit olarak 
gördüğünüz bir dâva; Türkiye'nin kuruluşu gi
bi muazzam bir dâva ile ilgilidir. Bunu yalnız 
Türkiye çerçevesi içinde mütalâa etmeye imkân 
yoktur. Nitekim Komisyonlarda bu ciheti maz
batalarında açıklamışlardır. Türkiye dışuıda 
birtakım emlâk de mevcuttur. Şimdi şayet 
madde bu yolda kabul buyurulacak olursa bu 
padişahlara ait emlâk ve emval doğrudan doğru
ya millete intikal ettiği için emvali âmme mef
humu olarak mütalâa edilmek suretiyle, Türkiye 
dışında bir ecnebi memlekette kalmış olan Ha
zinei Hassa namına mukayyet bütün emval ve 
emlâk de o memleketin malı ve mülkü olacaktır. 
Hem de ivazsız ve bedelsiz onların mülkü ola
caktır. Ama bu maddeyi tefsir edilen şekliyle 
anlamayıp bu zamana kadar tatbikatla halledil
miş şeklinde bırakırsak o zaman dâva bambaşka 
bir yolda mütalâa edilecektir. Müsamahanıza 
lâyık olarak Türkiye içinde kalmış padişahların 
mirasçıları; Millî gelir bakımından Türkiyenin 
menfaatine yabancı memleketlerindeki haklarma 
sahip olacaklardır. 

Demek oluyor ki; maddenin böylece Türki
yenin iç ve dışında olmak üzere mütalâa edil
mesi zarureti vardır. 

Şimdi arkadaşlar, Sözcü arkadaşımızı dinler
ken büyük bir teessür duydum. Dediler ki, ek 
maddeyi Adalet Komisyonu tarafından eklenen 
ve şu kadar ki... söziyle başlıyan fıkra 431 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin teyididir, tekididir, 
anladım. Teyit de olsa, tekit de olsa, böyle bir 

, şey hukukda yoktur. Ben müktesebatımı, ve 16 
seneden beri tatbikatta geçen düşüncelerimi yok
ladım. Böyle bir şeye rastlayamadım. Büyük 
Millet Meclisinde yalnız ve yalnız mucip sebep 
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dermeyan edilmeksizin kanun çıkar. Kanun mu
cip sebep dermeyan etmez. Olduğundan, bulun
duğunda, yoktur, böyle şey arkadaşlar. Sarih 
olalım, arkadaşlar, bir müsadere kanunu mu yap
mak istiyoruz? Yapalım, en emniyetli, en temiz, 
en salim şey budur. 

Demin, sözlü soruya cevap veren Maliye Ba
kanı arkadaşımız bilmünasebc Abdülhamit ile 
Hazinei Maliye arasında ihtilaflı 10 288 parça 
gayrimenkul bulunduğundan bahsettiler. 

Belki doğru ama merak ettim, Anayasa Ko
misyonunda mevcut dosyalan açtım, okudum. 
Abdülhamid'in dört parça gayrimenkulu var
dır. ikisi Trakya'da bulunan çiftlik iki tanesi 
de tek gayrimenkul. Maliyenin yazmış olduğu 
tezkerelere bağlı hâdise budur. Mecliste kendi
lerine itimat ettiğim, uzun devreden beri Mec
lis içerisinde bulunan arkadaşlardan inceledim. 
Nihayet ve nihayet Hükümete şunu da sor
dum : Türkiye'ye girmek ist iyen bu kabil in
sanlar ve Türkiye dâhilinde böyle bir hak iddi
asında bulunan adamlarla ki, bugün hakikaten 
muhtaç durumdadırlar - Bir uyuşma, bir an
laşma yapmak kabil değil midir? Niçin 
bu zavallıların kendilerinin Sami Gönksperk 
denilen herifle anlaşmasına fırsat veriyorsunuz. 
Dedim. 

Arkadaşlar, bugün bir yahudinin kucağına 
düşmüş zavallılar, kararlarına hürmet etmekle 
mükellef bulunduğumuz Temyiz Mahkemesinin 
TeVhidi İçtihatlarına dayanarak bak istiyorlar. 
Biz niçin o hakka müsteniden, gel arkadaş si
zinle sulh olalım demiyoruz. İş komisyonlarda 
görüşülürken sanıyorum ki, vereceğiniz mik
tar 200 bin lirayı aşmaz, dediler. Kim? Salahi
yetli arkadaşlar. Ne münasebetle bir milyar 288 
milyon lira tutuyormuş? Bunu anlıyamadım. 
Türkiye'de bulunan mirasçıların durumu bu
dur. Maddeyi kabul buyurduğunuz zaman Tür
kiye'ye gelmek istiyenler için de vaziyet aynı
dır. Bunlar Türkiye sınırına geldiği zaman 
mutlaka Hükümetin muvafakatini istihsal ede
ceklerdir. Hükümet, acaba millet ve memleket 
menfaatini düşünmiyecek mi, kollarını açıp bu
yurun mu diyecek? Elbette buraya konan ka
yıtlar dâhilinde kendileriyle görüşecek. Ben 
'bunların hiçbirisini tanımam yalnız, tecrübeli 
ve kıymetli arkadaşların komisyonda söylemiş 
oldukları sözlerden anlıyorum ki, nihayet ve ni
hayet 200 bin lira ile halledilecek bir dâva ile 

karşı karşıya bulunuyoruz. Onun için arkadaş
lar bunun üzerinde ehemmiyetle duralım hukuki 
durumların hak sahipleri için sağlaması şart 
olan güven ve inan bakımımdan tesbit ve teyit 
edilmiş prensipleri ihlâl etmiyelim. Hak mef
humu üzerinde ittihaz buyuracağınız bir karar
la.. Memleket içerisinde şahısların malları üze
rindeki itimadı sarsabilirsiniz. Günün birinde 
gelecek, bir başka Meclis veya teşekkül çıkar 
da şu veya bu hâdisede şu teşekkülde şu kadar 
çalışmış hizmet etmiş olan adamların malları 
millete intikal eder dendi mi? Ne olacaktır. 
Arkadaşlarım lütfetsinler bu madde 1936 se

nesinden beri tefsir için çalışmalarında ilmî 
esaslara dayanan bir komisyonda beklemekte
dir, kendilerine bu işi tevdi edelim, bunun üze
rinde tekrar ehemmiyetle dursun, duraklasın
lar eğer yeni bir tesis mevzuu yapmak lazımsa 
onu da huzurumuza getirsinler, tereddütsüz ka
bul edelim. Değilse böyle muallâkta bulunan 
rakamlara müsteniden müesseseleri yıkarak bir 
hüküm vermiyelim. Mâruzâtını bu kadardır. 
(Alkışlar). 

NECATİ EEDEM (Muğla) — Muhterem 
arkadaşlar; beni bu kürsüye getiren, Abdülha
mit veya emsalinin, veresesinin veraset iddia
sına hak ve salâhiyeti bulunup bulunmaması 
meselesi değildir. Benim kafamın almadığı nok
ta, Adalet Komisyonunca yapılan tefsirdir. Ada
let Komisyonu kendisinde bir anlayış imtiyazı 
tasavvur ediyor. Bütün Milletvekilleri veya hu
kukçuların, bütün siyasilerin anlayışlarının 
fevkmda bir anlayış ortaya koyuyor ve buna 
siz ittiba edeceksiniz diyor. îşte ben bu sebeple 
kürsüye geldim. 

Yok, eğer böyle olmasa da doğrudan doğru
ya gider. 

Abdülhamit veresesi ve sairenin veraset 
hakkındaki iddiaları ınesmu değildir dese bana 
vız gelir, tırıs giderdi. Böyle olmuyor, açık bir 
yoldan yürümüyor, dolaşıyor. Yok, ben dolaş
maya gelemem. (Yorgun musun sesleri, gülüş
meler) Diyor ki bu kimselerin bâzı şartlarla 
memlekete girmelerine müsaade edilecek ama 
bu kimselerin veraset hakkındaki iddiaları meş
um değildir. Çünkü 431 numaralı Kanunun 8 nci 
maddesinin tanzimi tarihinde ister hayatta ol
sun, ister olmasın bütün padişahların uhdesin
de mukayyet olup da verese üzerine resmen in
tikali yapılmamış olan emvali gayrimenkule 

— 464 — 



B : 72 18.4 
millete intikal etmiştir. Komisyon 8 nei madde
yi tefsir ediyor. Veraset iddiasının mesmu ol
madığı hakkındaki hüküm tefsire dayanıyor. 
Komisyonun affına mağruren bendeniz de bir 
hukukçu sıfatiyle iddia ederim ki, 8 nei madde 
komisyonun anladığı gibi değildir. Çünkü kim
selerin emvali gayrimenkuleleri diyor. Bu ter
kip, terkibi izafidir. Terkibi izafi, hepimiz bili
riz, aidiyet ifade eder. Padişahlık etmiş olan 
kimselere ait emvali gayrimenkul e demektedir. ; 
Ait ne demek'? Mülkiyet, gayrimenkul mevzuu 
bahsolduğu yerde elbetteki aidiyetin mânası 
mülkiyettir. Padişahların emvali gayrinıenku-
leleri demek, padişahların mülkiyetinde olan 
emvali gayrimenkul e demektir. Şu halde bu 8 
nei madde kanunun tanzimi tarihinde vefat e'-
miş olan padişahların emvali gayrinıenkulesine 
şâmil olamaz. Niçin? Çünkü padişahlar vefat 
ettiği gün emvali gayrimenkuleleri vereseye 
intikal etmiştir. Onların emvali gayrimenkule
leri mevcut değildir ki millete intikal etmiş bu
lunsun. Niçin? Çünkü gerek eski kanunda ve 
gerek yeni kanunda miras ölümle açılır. Gerek 
eski kanunda, gerek yeni kanunda bir mütevef
fanın vefatı dakikasında, hattâ saniyesinde, uh
desinde bulunan bütün mallar ve mülkler, bü
tün alacaklar ve borçlar vereseye intikal eder. 
P>ıı sebeple müteveffa Padişahların emvali gay
rimenkuleleri bulunamaz. Yani müteveffa padi
şahlara ait gayrimenkul mevcut değildir. 

İkinci delil. Kanunun T) ve 6 ncı maddeleri, 8 
nei maddeyi bu suretle anlamanın canlı bir de
lilidir. Çünkü 5 ve (> ncı madde diyor ki, gerek 
hakan nıahlıı, gerek hanedanı saltanata men
sup kimseler Türkiye'de emvali gayrimenku-
leye tasarruf edemezler. Öyle ise bunlar bir 
sene zarfında tasfiyeye mecburdurlar. Eğer bir 
sene zarfında tasfiye etmezlerse devletçe tasfi-
ve edilerek tasnye edilen emvali gayrimenki!'-
lerin bedellerinden masrafları tenzil edildikten 
sonra kendilerine verilir. Öyle ise beşinci, al
tıncı, maddei kanuniye Abdülhamit veresesinin 
ve sair padisah'ar mirasçılarının emvali gavri-
menkulleri üzerinde hak ve mülkiyetlerinin 
mevcut olduğunun sarih bir ifadesidir. Beşinci, 
altıncı madde ile mülkiyeti tanı, 8 nei madde ile 
inkâr et. Kanunda böyle bir tenakuz olur mu? 

(îelelim «kimseler» kelimesine: 
Niçin cemi olarak gelmiş? Bu kanunun tan

zimi tarihinde valnız, Altıncı Mehmet vardı, 
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başka padişah yoktu ki, kimseler diye cemi si-
ğası getirilsin. Bu da bir sualdir. 

Benim anlayışıma göre bu cemi sigasmm 
gelmesindeki sebep; umumiyeti tahsis karinesi
nin mevcut bulunmasıdır. Çünkü şahıslar hak
kında kanun yapılmaz. Kanun bir kaidei külliye
dir. Öyle ise kanunun metnine konulan kelimele
rin umumiyet ifade etmesi elverişli olur. Padişah
lık yapmış kimseler, demelidir şu cemi sigasımn 
bir umumiyeti vardır, emvali gayrimenkuleleri 
denince, umumiyet tahsise uğramıştır. Kim tah
sis ediyor? Akıl efendim bu bir kaidedir, tefsir 
kaideleri böyledir. 

Meselâ şöyle bir maddei kanuniyeye bakar
sanız ; Seferberlik Kanunu; bütün vatandaş
ların bütün hayvanatı millete intikal eder, der. 
Bütün emvali denince, elbette bunda bir umu
miyet vardır. Tam umumiyeti muhafaza edecek 
mi? Hayır. Niçin çünkü seferberlik vukuunda 
kaydiyle emvalden maksat, ordunun iaşesine or
dunun hareketine, ordunun ayakta durmasına 
yarıyan emval demektir. Öyle ise ordunun iaşe
sine ya riyan hayvanları vesaiti nakliyeyi de alı
rız. Kedi ve köpeğe geldiği zaman bunlar em
vale girmez, alâkası yoktur. 

Size misal olmak üzere arzedeyim. Yine fı
kıhtır diye itiraz etmeyin. Fıkıhta bir adanı 
ben bütün karıları nikâhıma almıyacağım dese, 
sonra bir tane karı alsa İni adam yine yalancı
dır, efendim. Ben bütün karıları almıyacağım de
dim, bir tane aldım diyemez çünkü bu umumi
yeti muhafaza etmek imkânsızdır. Bir adanı bü
tün karıları zaten alamaz. (Gülüşmeler). 

Adalet Komisyonunca şu kadar ki, ile başh-
yan mucip sebep bence tefsirdir. Bâzı sayın ar
kadaşlar teyittir dediler. Bu tefsirdir. Sebebi 
ilâve denilen fıkranın mucip sebebi olmak üzere 
kanun mutlak iken birçok yanlış içtihatlar dola-
yısiyle Hazinenin menfaati zayi olduğundan bah
sedilmektedir. Demek ki, Yargıtayea verilen ka
rarlar, içtihatlar Hazine menfaatini darbele-
miş zaten Yargıtay kararından sonra maddei 
kanuniyenin tefsiri istenilmiş olmasına göre, 
tefsir sebebinde, ittifak vardır, bundan 10 sene 
evvel tefsire giden heyetle, tefsire giden Hükü
metle bugünkü Adalet Komisyonunun tefsirde
ki maksadı ikisi de aynı şeydir. Adalet Komis
yonu bu tefsiri ile bir hüküm çıkarıyor, Nedir? 
Verese, veraset iddiasında bulunamazmıs. İster 
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bulunsun, ister bulunmasın, ama istenilen mâna 
'buradan çıkmaz. 

Bir de Adalet Komisyonunun tefsire hakkı 
yoktur. Çünkü tefsir talebini mutazammın bir 
tezkere veya takrir mevcut değildir. Sonra İç
tüzük mucibince 124 ncü madde mucibince bir 
kanunun tefsiri o kanunu müzakere eden ko
misyona aittir. Halbuki 431 numaralı Kanun 
Adalet Komisyonunda müzakere edilmiş değil
dir. Bu bakımdan dahi Adalet Komisyonunun 
tefsire hakkı yoktur. 

Yine İçtüzük mucibince bir kanun hususi 
'bir komisyonda müzakere edilmiş ise, mevcut 
komisyonlardan hiçbiri müzakereye iştirak et
memiş ise, geçici bir komisyonda müzakere 
edilmiş ise Bakanlar Kurulu ile bakanlıklara 
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mütenazır olan komisyonlardan alınacak üye
lerden teşekkül etmiş on beş kişilik bir komis
yonda maddei kanuniye tefsir edilebilir. Buna 
istinaden ben de bugün derim ki, bugün Dilek
çe Komisyonu, Adalet Komisyonu bu maddeyi 
tefsir edemez. Niçin? Zaten maddei kanuniye 
orada müzakere edilmemiştir. Öyle ise tüzüğün 
sarahati veçhile 15 kişilik bir komisyon teşkil 
edilerek, o komisyonda tefsir yoluna gidilmesi 
ieabeder. 

Tefsir sahih olmayınca, 'bu tefsire dayanan 
ek, o da sahih değildir. Kanunun reddi lâzım-
gelir. 

BAŞKAN — Efendim, Oturuma 15 dakika
lık dinlenme arası veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

*>m<i 

İ K İ N C İ O T U R U M ' 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Mayın arkadaşlar, evvelce aldığınız bir yüksek 

kararla her gün 14 te toplanıyorduk. Komisyon
lar öğleden evvelki çalışmalarında bazan bir bu
çuğa kadar devam ediyorlar. Yemek yeyip heyeti 
umumiyeye yetişmek gecikiyor. Tensip ederse
niz bundan sonraki toplantıları 14,30 da yapa
lım. (15 te yapalım sesleri). 

14,30 olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Et m iyeni er... 14,30 olarak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar

kadaşlar; Pasaport Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle, 
Yüksek huzurunuza sunulan mevzu; bir bakıma 
hukuk esaslarından, bir bakıma da menfaat esas
larından, üzerinde cidden durulmaya değer bir 
konudur. 

Hazim Bozca, ve Necati Erdem arkadaşlarım, 
işin hukuki bakımdan tahlilini gayet salâhiyetle, 
vuzuhla Yüksek huzurunuza serdiler. Bendenim 
şu kanun tasarısını kabul edersek, Türkiye millî 

ekonomisi birşey kayıp eder mi, yoksa birşey ka
zanır mı sualini cevaplandırmak istiyorum. Bu 
kanunun çıkması halinde, arkadaşlarımın tafsi
ldi arz ve beyan ettikleri üzere, dışarda bulunan 
ve Lozan muahedesinde emvali hassa diyerek 
birtakım emlâk vardır ki otomatik olarak emvali 
âmmeye inkılâp edecektir. Yine aynı muahedenin 
cevabı emvali âmmeye çıkarılmış olan Devletler 
tarafından kendilerine ait olduğu içindir ki bu 
mallarla memleketin şu veya bu şekilde istifade 
etmesine imkân bulamamaktadır. 

Yüksek malûmunuz bugün Türk sınırları için
de olduğu kadar Türk sınırları dışında da em
vali hassadan hisse almak istiyenler vardır. İrak'
ta, Kudüs'te, Mısır'da, Yunanistan'da, bu gibi 
haklardan istifade edecek vatandaşlar meveuttur. 

Şu halde, demin üzerinde durmak istediğim 
nokta biz, kanunun anlayıp cephesinden, Tem
yiz ve İçtihat makamlarında varılan neticelere 
rağmen bunu şu kanunla bir tefsir yolu ile tek
rar mevkii mer'iyete koyarsak Türkiye Millî 
Ekonomisine, dışardan gelmesi mukadder olan 
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kaynaklara karşı setler konuyor, demektir. Ya
ni biz İm kanunla Millî Ekonomi bakımından 
büyük zararlara giriyoruz, demektir. 

Evet, kül olarak memleket içindeki bâzı em
lâkin şu elden bu ele geçmesi mümkün olnbib'r, 
ve bunu Hükümet, Yüksek Meclis arzulamıya-
bilir ve bu içerdeki millî ekonomi bünyesine 
tesir etmiyebilir bu değişikliği tatbik mevkiine 
koyacağım, bunu sağlıyacağım diyerek bu mem
leketin dışardan her zaman istifade etmesi, vâ
rislerin eline geçmesi mukadder olan ve bu 
memleketlerden bu memlekete aktarılması lâ
zım gelen, kıymetlere set çekemem. Eğer sarih 
olarak bu mülkleri memleket içinde, memleket 
hudutları içinde istirdat etmek istiyorsak onun 
icabı olarak bir kanun teklifi getirmek lâzım-
gelir. Bunu sağlıyacağım derken Musul'daki 
petrollerden Yunanistan'daki bilmem şu veya 
bundan memleketin vârisler kanaliyle elde ede
ceği sağlıyacağı imkânları tahdit etmeye hak
kımız yoktur. Bunu yapmak demek memleket 
gelir kaynaklarını, şu veya bu noktai nazarla 
memlekete getirmeye mâni olmak demektir. 

Bunun mesuliyetini Yüksek Meclisin ken
dinde göreceğine kaani değilim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Clünıüşane) — Ar
kadaşlar; 431 numaralı Kanunun hangi zihni
yet altında yapıldığını kısaca arzedeceğim ve 
sonra Hazinei Hassanın sureti teşekkülü hak
kında da birkaç söz söyliyeceğim. 

Eğer bu kanunun dosyasını ele alıp tetkik 
eden arkadaşlar varsa görürler ki, bu; böyle 
normal şekilde, o zamanki Heyeti Vekile top
lanarak karar vermiş, kanun yazılmış, mucip 
sebepleriyle Meclise sevkedilmiş, normal vazi
yette encümenlerden geçmiş vaziyette bir kanun 
değildir. O günleri bilen birçok arkadaşlar da
ha içimizde mevcutturlar, onlar da hafızalarını 
yoklarlarsa bu mâruzâtımda eksik ve fazla ta
rafları izah edebilirler.. 

Bir gün Meclise geldik. înkılâbm üssüb.sa-
sı, Saltanatı lâğvetmekti, Saltanat lâğvedildi, 
Hilâfet bırakıldı, hanedan duruyor. İlerde mem
leketin. başına büyük birtakım ihtilâller, faci
alar çıkmak ihtimali mevcuttur, binaenaleyh bu
nun için hemen tedbir almak lâzımgelir yolun
da o günkü Devlet Reisi ve aynı zamanda Bü
yük Millet Meclisinin de Reisi ve Başkumandan 
olan zat tarafından vâki teklif üzerine bu me
sele ele alındı ve görüşüldü. 
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Kanunun maddelerini ve zabıtları okursak 

görürüz ki ; yalnız erkekler çıksın kadınlarla 
çocuklar kalsın. Bu, bir. Bunların ilişiklerini, 
menkul, gayrimenkul servetlerini de bırakalım, 
iki. Ama daha yakın mazimizde 81 Mart vaka
sı gözümüzün önünde. Bunları servetiyle, sâma-
niyle, varlıklariyle bıraktığımız takdirde, hattâ 
damatlar da mevzııubahs, Devletin yarın her 
hangi bir gaileli zamanında ikinci bir :H Mart 
vakası çıkmıyacağmı kim temin eder6' 

Bu memlekette bu ailenin tarihi rolü ta
mamlanmıştır. Maddi ve mânevi alâkalarını ke
selim. Ne yapalım memleketin emniyeti, mille
tin selâmeti için, birçok ihtilâl ve inkılâplar
da başka memleketlerin yaptığı gibi biz de bu 
tarihî ailenin hayatına nihayet verelim. Varılan 
karar budur. Ve bunun için uzun uzadıya mü
nakaşalar olmuştur. Hattâ kadınlar üzerinde en 
fazla tevakkuf edilmişti. O zaman bunların da
hi memleket dâhilinde bir nusuru fesat ola
rak taraftarlarını etraflarında toplamak sure
tiyle yeni bir fitne ve fesat çıkarmak ihtimal
leri göz önüne alınarak tam bir tasfiye cihe
tine gitmek kararlaştırıldı. Ve kanun bu esasa 
göre yazılmıştı. Arkadaşlar, hattâ bu zabıtsız 
müzakereler çok uzun sürmekle beraber zabıttı 
müzakerede yine damatlar üzerinde ısrar eden 
arkadaşlarımız oldu. Onların dahi kalmalanna 
ekseriyet razı olmamıştır. Burada kasıt, bütün 
gayrimenkulleri tasfiye etmeye matuf tedbir 
almaktı. Maddeler dikkatli okunursa, biri bir
az eksik, biri biraz fazla veya o zaman yazı
lan bu kanunda şu ve bu cihetlerden müphe-
nıiyet olabilir. Fakat kül olarak karşılıklı okun
duğu zaman görülecektir ki, izah ettiğim gaye
yi temin için bu kanun yazılmıştır. 

Hazinei hassa mevzuu; müsaadenizle bunu 
da arzedeyim. Hazinei Hassa Osmanlı Devleti
nin ilk kurulduğu günden itibaren hassa deni
len ve o tarihlerden sonra bir çok fetihlerde, 
muharebelerde elde edilen ganimetlerle tees
süs eden bir şeydir. Hattâ Karacabey Harası, 
eski kayıtlara nazaran, Orhan Oazi. zamanında 
Saltanata meşrut olmak üzere tesis edilmiştir. 
Hükümdarlara şahıslara değildir, saltanatın ma
kamı mahsusuna ait bir tesis mahivetindedir. On
dan sonra da yine bâzı tesisler böylece yörü-
müştür. 

Abdülhamid'iiı ilk saltanatından birkaç sene 
sonra, Hazinei Hassa denilen teşekkülü takviye 
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etmek için Abdülhamid, Osmanlı Bankasından 
bir memur istedi, Agop Efendi isminde bir 
zatı Osmanlı Bankası verdi. Abdülhamid, bu 
zatı Hazinei Hassa Nazırı yaptı, bilâhara Mali
ye Nazırı oldu. Bunun zamanında Hazinei Has
sa alabildiğine genişlemiştir. Ve onun ıslahat na
mı altında yaptığı tertipler doğrudan doğruya 
saltanata ait olan emval ile hükümdarın şahsına 
ait olan emval kaynaştırılmış, birleştirilmiştir. 
Burada Hazinei Hassa dediğimiz zaman zanne-
diyoıuz ki, bunların hepsi doğrudan doğruya 
şahsi paralarla alınmış emvaldir. Hayır. Bun
ların kısmı mühimmi, tesis mahiyetinde olan ve 
Hazinei Plassa namı altında idare edilen ve son 
zamanlarda emvali hususîyesi de onlarla mez-
eedilerek bir teşekkül tarafından idare edilen bir 
müessesedir. 

Saltanat ve Hilâfet ilga edildikten sorara, 
Hazinei Hassa bütün hukuk ve veeaibi ile Mali
yeye devredildi. Bu vecaip denilen şeyin, de
min bir nebze Maliye Bakanının işaret etmiş ol
dukları veçhile, birçok borçları vardı. Hattâ 
bu borçların büyük bir kısmı doğrudan doğruya 
idare masraflarından ve Hereke Fabrikası zarar
larından ve diğer Osmanlı tacirlerinin yaptık
ları mukavelelerden mütevellit borçlardı. Ma
liye, bu intikali ivazsız almadı. Maliye, bu borç
ları zaten devir kanunu ile hukuk vecaibiyle al
dığı için, ödemiye mecbur. Şimdi, Hazinei 
Hassa emvalinden doğrudan doğruya hükümda
rın parası ile yapılan mallar nelerdir? Bunu bel
ki, uzun bir tetkikle meydana çıkarmak müm
kündür, ama çok esaslı ve geniş zaman ve tet
kik ister. Hükümdarın parası ile almanlar 
hangisidir, diğerleri hangileridir? Saltanata 
meşrut olarak eskiden beri gelen hassa unvanı ta
şıyan ile sonra Hazinei Hassa unvanını taşıyan
lar hangileridir? Bunun yapılabileceğini aklım 
almıyor. 

Abdülhamid zamanında bu, genişliyerek Mu
sul petrolleri iradei seniye ile Hazinei Hassaya 
verilmiş ve saltanata meşrut emvalden mi yoksa 
zati emval hükmünde mi idi, bu imtiyazın bu
gün, misal diye arzediyorum, bu imtiyazın bu
gün bir kere maddi kıymeti nedir? Orayı istilâ 
eden Devlet istediğine mülk verdi ve idare etti. 
Ogüne kadar hiçbir kimse gidip vereseden, hiç
bir santim menfaat temin etmemiştir ve etmesi
ne de imkân yoktuı'. Suriye'de bâzı çiftlikler 
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vardı; ilk sondaj olarak bir iki dâva açtılar, ilk 
oturumda ret kararı aldılar. 

Biz, bugün her hangi bir karar versek, bun
ları verelim vereseye diye, diğer devletler bizim 
kararımıza ittiba edecekler midir? Bunları tes
lim edeceklerine nasıl inanıyoruz? Onlar böyle bir 
karar verseler biz onlara ittiba eder miyiz? 

Bendenizce yine, bugün içimizde bulunan 
ve ogünkü müzakeratı takibeden arkadaşların 
hafızasına müracaat ediyorum, kastımız, Ha
nedanın buradan.maddî ve mânevi alakasını kes
mekti. Eksik idi, fazla idi, mâna çıkıyordu, 
çıkmıyordu, tefsir mi lâzım, tadil mi lâzım. 
O size taallûk ediyor. Ben vicdanen bunu söy
lemek lüzumunu duydum. 

Ogünün havasına göre 700 senelik bir tarihe 
karşı alman bir karardır, bir dakika duramaz 
dendi ve Heyeti Umumiyeye geldi. 

Üst tarafını siz nasıl takdir ederseniz, o si
ze aittir. Bendenizce aksine dahi bir karar ver
sek ahar memleketlerde veresenin birşey alması
na imkân yoktur. 

YUSUF KEMAL TENOÎRSENK (Sinob) 
Tamamiyle şahsî mütalâadır, oıtada Lozan Mua
hedesi vardır. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşlar; 

Şimdi konuşan kıymetli Hasan Fehmi Ataç ar
kadaşımız memleketimizde Hazinei Hassa adını 
taşıyan müessesenin nasıl doğduğunu, nasıl ça
lıştığını ve Osmanlı Bankasından alınıp başına 
getirilen Agop Efendi adındaki bir işleticinin 
bu müesseseyi milletin zararına ve fakat zanuvıım 
hükümdarının menfaatine nasıl genişlettiğini ve 
nihayet millî inkılâbımızı mütaakıp Hazinei Has
sanın asıl Devlet Maliye Hazinesi ile ne suretle 
birleştiğini izah buyurdular. Kendilerine bilhas
sa teşekkür ederim. 

Bu kanun yerinde gelen bir kanundur benim 
anlayışıma göre. Yerinde derken bunu bilhassa 
birinci ek maddenin ikinci fıkrasını kastedi
yorum. 

Bizden evvelki Büyük Millet Meclislerinden bi
rinde, îkinci Büyük Millet Meclisinde 431 sayılı 
kanun çıkmıştır. 

îkinci Büyük Millet Meclisinin çıkardığı bu 
kanunun mânası şudur : 

Osmanlı Hükümdarları millet malı üzerinde, 
milletin gayrimenkul malları üzerinde, arazi 
üzerinde, binalar üzerinde, gayrimeşru olarak 
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diledikleri gibi tasarruf etmek istemişlerdir. 
Türlü iradeler, türlü fermanlarla bu tasarrufla
rını teyit etmek istemişlerdir. Bu meyanda 
ikinci Abdülhamid bu sahada çok ileriye giderek 
Milletin gayrimenkul mallarını ve arazisini Tla-
zinei hassaya maletmek suretiyle çok ileriye, ge
niş bir sahaya kadar ileri götürmüştür. 

Büyük Millet Meclisi rejimi zamanında Ab-
dülhamit ve ondan evvelki Hükümdarların bu 
malları gayrimeşru yollarla iktisap ettiklerini el
bette Büyük Millet Meclisi idrak etti, (iöz önü
ne aldı, ne oluyor? Bunlar, bu mallar milletin; 
bu mallar sahibi hakikisi olan millete aittir de
di, 431 sayılı Kanunun asıl mânası odur-. Bun
dan sonra bu kanunun anlayışından türlü ih
tilâflar çıkmış, Türk mahkemeleri türlü anla
yışlara gitmişler Ölen hükümdarların gayri-
menkulleri vârislere intikal etmesi lâzımgelir-
miş. 

Onun için göy a 481 sayılı Kanun ölen hü-
kümçlîarfara şâmli değilmiş, ancak son yaşıyan 
hükümdara şâmilmiş gibi yollara gitmişler bu 
işi çıkmaza sapmış bir halde görüyoruz. Adalet 
Komisyonu Hükümetin teklifine ilâve ettiği 
fıkra, anlayışıma göre iddia olunduğu gibi bu 
bir tefsir değildir. Dışişleri Sözcüsüne sordum. 
Cevaplarında : Bu hükmü buraya koyarsak me
sele kesin surette halledilmiş olacaktır, Türk 
mahkemeleri de 'buradaki bu hükme riayet ede
ceklerdir ve bu hüküm dairesinde hareket ede
ceklerdir. dediler. Onun için bu hüküm buraya 
konmuştur, yoksa, Adalet Komisyonu, Necati 
Erdem'in dediği gibi kendisine taallûk etmiyen 
'bir tefsir yapma yoluna gitmiş değildir. Ben 
öyle anlıyorum. Adalet Komisyonu lüzum gör
müş gelin ve damatlara sen vatana gelirsen, 
sakın böyle bir dâvada bulunmıyasın, memle
kette bir 431 sayılı Kanun vardır ve kanun me
riyettedir, böyle bir iddiada bulunursan seni 
bu memlekete almayız demiştir. Ben bu mâna
da anlıyorum. 

NEC1 ATT ERDEM (Muğla) — Bu mâna tef
sire dayanıyor... 

VEHBÎ SARIDAL (Devamla) — Tefsir yok
tur. Bir hatırlatma ve teyit vardır. 431 numara
lı Kanunun hükümleri caridir, manasınadır. 
Bu gelen vatandaşlar dâva edemez ve böylo 
bir hak iddia eyliyemez. Ben esasen bu gelin 
ve damatların 'buraya alınmasında da taraftar 
değilim. Niçin alıyoruz... Buna lüzum olmadığı-
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na kaniim. Ve kâfi mucip sehep de görmüyo
rum. Yani ek maddenin birinci fıkrası niçin ge
tiriliyor? Buna bir sebep görmüyorum. Bunun
la beraber B. M. M. bunu kabul edecek olursa, 
bu merhameti gösterecek olursa, bu damatlara 
ve gelinlere, zannederim şimdi 50 - 50 yaşına 
gelmiş olacaklardır, «Bir hak iddia edemezsi
niz» demek lâzımdır. Ya bir hak iddia ederler
se?.. Mesele burada. Ya bir dilekçe ile hukuk 
mahkemesine giderek dâva etmek isterlerse o 
vakit hukuk hâkimi bu iddiaları dinlemiyecek-
tir. O halde 1 nci ek maddenin sonuna bir 
hüküm koyalım, ve komisyondan muvafakat rica 
ediyorum, «Mahkemeler bu türlü dâvaları din-
liyemezler» hükmünü tasrih edelim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HULKÎ 
KARAGÜLLE (Konya) — Zaten bunun için 
konmuştur. 

VEHBl SARIDAL (Devamla) — Bu hüküm 
konursa (Böyle bir hak iddia edemezler ve mah
kemeler bu türlü dâvaları dinliyemezler) der
sek gayet yerinde olur ve dâva da açamazlar. 

SAH İR KURUTLUOÖLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlar; müzakere mevzuu olan 
kanun, Pasaport Kanununun tadilinden ibaret 
iken 431 sayılı Kanuna intikal etmiş bulunu
yoruz. Bu mesele encümende konuşulurken, Pa
saport Kanununun tadili dolayısiyle memlekete 
avdet edecek olanların 431 sayılı Kanunun 5 
nci maddesinin sarahati karşısında hiçbir gay-
rinıenkule tasarruf hakları olmıyacağmdan bu
nun doğurduğu netayici göz önünde tutarak 
Komisyon bu mevzu üzerinde uzun ve derin 
münakaşalar yapılmış ve maddeyi huzurunuza 
ü'elen şekilde tesbit etmiştir. 

Bir an için kendimizi 6 Mart 1340 tarihine 
doğru geriye götürelim. Yani 430 sayılı Kanu
nun kabul ve neşri tarihindeki hava içerisinde 
kendimizi yaşatalım. Şu kadar yüz yıl meşru 
olarak kendi başında saltanat icra etmiş olan 
bir müessesenin, Kurtuluş Savaşından sonra, 
millet ihaneti karşısında efendiliğini, büyüklü
ğünü göstermiş ve onlara hayatlarının ifnası 
voliyle bu saltanatın sona ermesi yolunu tercih 
etmiyerek yine bir hukuk müessesesiyle mem
leketten çıkarmak yolunu takip etmiştir. Bu
gün, kendisine hayatı bahşeden o müessese gel
miş emvalini istiyor. Bu millet bunu vermez.ar
kadaşlar. (Bravo sesleri) 
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Kanunun esprisi, kanunun realitesi, o gün- I 

kü şartlar dairesinde tadil metninde olduğu gi- ' 
bi düşünülmüş ve o suretle kanun maddesi mey
dana gelmiştir. 

431 sayılı Kanunun 8 nci maddesini okuya
lım. 8 nci madde diyor ki, «Osmanlı İmparator
luğunda padişahlık etmiş kimselerin Türkiye 
Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut 
emvali gayrimenkuleleri millete intikal etmiş
tir.» 

Şimdi vâzıı kanun 8 nci maddeyi tedvin 
ederken 1949 yılında bir terkibi izafi dolayı-
siyle şahsi mi? değilmi? diye bir suali mukad
dere cevap vermeyi düşünmüştür. Vâzıı kanun 
hayatta olanların emvalini mi yoksa biraz ev
vel izah edilen padişahlık yapmış olanların mal
larının ölü olsun hayatta olsun millete intikal 
ettiğini mi düşündü, elbette ikincisini, düşündü. 

Kanunda öldüğü zamanda müteveffanın ma
lı olmaz mirasçısına intikal eder. diyorlar. Ha
yır arkadaşlar Kanunu Medenide müteveffanın 
mal tâbiri de vardır. İntikali yapılmamış mal
ları millete intikal ettirecek hükümle de bu 
kast edilmiştir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Medenî Ka
nunun neresindedir o? Onu görmek isteriz. 

S AHİR KURUTLUOĞLU (Devamla) — .Ku
lun, görürsünüz Necati Bey. Beşinci madde ile 
8 nci maddenin tearuz halinde bulunduğunu 
da ifade ettiler. O mantık silsilesi içinde kanu
nu mütalâa edersek bugün Abdülhamid verese
sinin hiçbir mala tesahup etmemesi icabeder. 

Binaenaleyh madde diyor ki; şu kadar müd
det içerisinde tasfiyesi yapılması meşruttur. Se
kizinci maddenin, bu beşinci madde ile tearuz 
teşkil, ettiği de iddia olunamaz. 5 nci madde 
tasfiye imkânını 8 nci maddedeki istisna ile 
şartlandırılmıştır. Ancak padişahlık etmemiş 
olanlara bu hakkı tanımıştır. 

Arkadaşlar işin reel tarafını mütalâa ede
lim. 10288 parça gayrimenkul bahis mevzuu
dur. Bunları tadat etmek gayrikabildir. Bir 
misal vermek üzere birkaç isim okuyayım. tz-
zetpaşa çiftliği, îbrahimpaşa korusu, Alemdağı 
çiftliği, Burunsuz Manda, Beşiktaş'ta birçok 
arazi, Hcreke, Liman han, Meymenet han, İz
mir'deki. muhtelif çiftlikler, Haymana'daki 400 
bin dönümlük arazi, Haydarpaşa rıhtım ve li
man imtiyazı, çünkü o da gayrimenkuller hük
mündedir, Karacabey harası, Yalova, Babaeski 
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ve saire muhtelif yerlerdeki çiftlikler vesaire. 
(Soldan, memleketin hepsi sesleri, gülüşmeler) 

Şimdi biz Padişahlık yapmış kimselerden-
m i siniz, karıları mısınız, buyurun, hanedana 
mensupsunuz, bihasbilverase bunlar sizin mal-
larınızdıi' alınız mı diyelim1? Bu millet bunu 
vermez arkadaşlar. (Tabiî vermez sesleri) bu
nu kime verecek? 2,000 liraya alacak, 60,000 
liraya satacak Samiye! Bir diş ağrısına bu mil
let kendi mallarını feda etmez arkadaşlar. Te
sis midir, yoksa tefsir midir? İster tesis telâkki 
buyurun, ister tefsir telâkki buyurun. Realite, 
hakikat budur. Millet kendi malına kendisi sa
hip olmak istiyor. Dâva bundan ibarettir. (Bra
vo sesleri alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Necati Erdem. 
AHMET TAHTAKILTÇ (Kütahya) - - Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında? 
AHMET TAHTA KILIÇ (Kütahya) Tü

mü hakkında. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka

daşlar; kanunun ruhu kanunu anlamak için bir 
karine teşkil eder. O karinenin ifade ettiği 
mânaya delâlet denir. Fakat metnin ihtiva et
tiği kelimelerin delâlet ettiği mânaya has, sa
rahat derler. Sarahat karşısında delâlete, içti
hada mesağ yoktur. Kelime Türkün kabul etliği 
mânayı ifade etsin de ben koca lügat müessesesi
ni kaldırayım, atayım. Kafada dolaşan, hiçbir 
kanuni mesnedi bulunmıyan şeyi getireyim, ka
bul edeyim; buna imkân yoktur. Elbette kelime 
Türkün vaz'ettiği mânayı bütün kanun müesse
selerinde ifade edecektir. 

Şu «emvali gayriınenkııİleri» terkibi izafi
sinin ifade ettiği aidiyeti, mülkiyeti nasıl kaldı
racağız? Kanun sakat mı diyelim, kelimeler yan
lış mı diyelim; buna imkân var mıdır? 

Bir de efendim, Yüksek Heyetinizce malûm
dur ki, bir Hazinei Hassa var, bu evvel ve âhir 
milletindir; o, padişah sağken de milletindir, 
o öldükten sonra da milletindir, Yargıtay da 
bunu böyle anlamıştır. 

Binaenaleyh bu konuda Hazinei Hassa hakkın
da münakaşaya lüzum görmüyorum. O doğru
dan doğruya milletindir. Biz padişahlar üzerin
de mukayyet bulunan zâtı emval olmak üzere 
kabul edilen mallar üzerinde münakaşa ediyo
ruz. Mevzu bu değil midir? 
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Hazinei hassa zaten milletin. Bu münakaşa 

kabul etmez. 
Şimdi bir söz var. Bilmem Agop Efendi 

gelmiş, Agop Paşa olmuş, Hazinei Hassanın ta
sarrufunda bulunan emvali gayrimenkuleyi Ab
dülhamit'in uhdesine geçirmiş, bir yanlışlık 
yapmış, milletin malı Abdülhamit tarafından 
gasbedilmiş gibi bir şey. Arkasından da bu hu
susta ciddî bir tahkikata imkân yoktur denili
yor. Ciddî bir tahkikata imkân yok da bunu 
nasıl anlıyacağız? Bunu ifade eden sayın ar
kadaş bunu nasıl anlamış da ifade ediyor? Pe
kâlâ muhterem reylerinize müracaat ediyorum, 
ben bu kanunun leh ve aleyhinde rey verirken 
anlamadan mı vereceğim? (Anlıyaeaksın sesleri) 

Anlıyacaksam, şu Agop Efendi midir, nedir 
kimdir, onun çevirdiği şu Hazinei Hassa oyunla
rının delilleri nerededir? Şunları görsek de göğ
sümüzü gere gere reylerimizi versek olmaz mı? 
(tmkânı yok sesleri) İmkânı vardır arkadaşlar; 
bize Arazi Kanunu okuturlarken 40 demir kapı 
içinde mahfuz, kuyudu kadime vardır, bunların 
münderecatı tezvir ve tağyirden salimdir diye 
hocalar bunu bize okutmuşlardır. 

Şimdi o kuyudu kadimeyi toplıyalım, geti
relim. Abdülhamid'in uhdesinde şu gayrimenkul-
lerin tedavül kayıtlarını arayalım. Bakalım Ha
zinei hassanın mı yoksa Abdülhamid'in parasiyle 
tevarüs edilmiş kendi malı mıdır ? Bunu bir ke
re görelim ? 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ab
dülhamit parayı nereden bulmuş ? 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Şimdi pa
rayı nereden bulmuş, meselesine gelince; arka
daşlar sözünüz paraya geçer. Bu para ile mal 
alan Abdülhamit'tir. Haksızlıkla mal iktisap et
miş ise mahkeme malı geri vermesine karar ver
me/, tazmin ettirir. Onun için ben şu kürsüden 
Yüksek heyetinizin, hepinizin bildiği şeyleri ifa
de ediyorum. Yüksek heyetin tanzim ettiği ka
nunların hükümlerini söylüyorum. Sayın Sahir 
Kurutluüğlu arkadaşımızın dediği gibi; bu millet 
bu parayı vermiyecekse (veremez, vermiyccc-k 
sesleri) bunu getirmek yolu vardır. 431 den şun
dan bundan bahse lüzum yok. Sarih hükmünü 
getirirler, üzerinde konuşur, evet der, hayır der 
neticede bir karara varırız. Necati yanlış anla-
dıysa filân gibi sözlere şeye lüzum kalmaz. Ben 
yanlış anlamadım. Kanununun hükmünden bu 
anlaşılıyor. 
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Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Sarih 

hükmü söylemedin hocam. 
BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, üzerinde konuştuğumuz mev-
.:uun hakikaten tefsire, yanlış anlaşılmaya müsa
it olmayan bir tarafı vardır. O da Millî Müca
dele hareketinden sonra tarihini yaşamış olatı 
saltanatın tasfiyesini inkılâp prensipi olarak iki 
türlü anlıyan hiçbir fert olduğunu zannetmiyo
rum. Evet devletler için de merhamet hissi var
dır, artık saltanat hanedanından her hangi bi
riyle alâkası kesilmiş olan maddi ve hukuki alâ
kası kesilmiş olan bâzı kimselerin memlekete 
dönmesini düşünmek devlet için bir merhamet 
eseri olabilir. Tarihi hükmünü yaşamış, aradan 
dörtte bir asır geçmiş ve bu hâdisenin siyasi ta
rafı tarihe karışmış diye telâkki edilebilir. Fakat 
biz, buna da razi değiliz arkadaşlar. Çünkü, fert
lerin hayatiyetini temin eden nasıl kanunlar 
varsa cemiyetin de hayatiyetinin istinat ettiği 
kanunlar vardır ki o kanunlar üzerinde münaka
şa ve müdavele etmek imkânı bile yoktur. Bina
enaleyh, Hazim Bozca arkadaşımızın dediği gibi 
memlekete dönmesi mevzuubahis olan 3 , 5 şahıs 
da varsa bunlar merhametle halledilemez başka 
türlü olabilir. 

Fakat böyle mevzuu türlü tefsirlere mevzu 
olan bir kanunu ortaya getirmek yanlış bir iştir. 
Arkadaşlar, Bu sağlı, sollu bütün Meclis arka
daşlarının ittifak ettiği bir mevzudur, artık Os
manlı Hanedanını teşkil eden eşhasa mütaallik 
meseleler Türkiye'de halledilmiş olduğunun an
laşılması, konuşmalarımız da sağlı ve sollu tefsir
lerle Mecliste iki türlü bir hava varmış düşünce
sini yaratmak yanlış bir neticedir. Hazim Bozca 
arkadaşımızın düşüncesi gibi, zarar yok millet 
hayatına tarihten gelen bir ıstıraba da gözleri
mizi yumalım ve Türk inkılâbının bu hususta
ki şahsi saltanatı tasfiye hususundaki ilk mer
halesi münakaşa mevzuu olmasın. 

YUNS MUAMMER AL AK ANT (Manisa) — 
Ceheneme gitsinler. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu 
noktayı tesbit ettikten sonra gelelim ikinci nok
taya : Dikat ederseniz Hükümet adına aydınla
tılmamış olan bir cihette biz böyle bir kanun çı
karırken şahsi haklara, yani Türkiye Cumhuri
yeti hudutları haricinde şahısların Lozan Mua
hedesi ile teminat altına alınmış olan, yine in-
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kilâp ve kanun zihniyeti içerisinde teminat al
tına alınmış olan haklarına herhangi bir halel 
iras etmiş oluyor mu, olmuyor mu! Eğer bu 
noktayı sarahaten Hükümet izah ederse Lozan 
Muahedesinin tesis ettiği rejimde Tür
kiye Cumhuriyeti hudutları haricindeki 
şahsi haklara bu kanunla hiç bir yeni vaziyet 
ihdas edilmesi imkânını hazırlamıyorsa, o tak
dirde dikkat ederseniz kanunun münakaşa edi
lecek tarafı da kalmıyor. 

Arakadaşlar; deniliyor ki; İrak'ta, sağda, 
solda Lozan Muahedesinin temin ettiği ve bizim 
tarafımızdan teminat altına aldırılan hakları 
bir kısım insanlar, nihayet verasetlerini ispat 
edemedikleri için, alamıyorlar. Verasetlerini 
ispat etseler alacaklar, ({örüyorsunuz ki, ikin
ci bir mesele ortaya çıkıyor. Sonra; alâkadar 
memleketlerin hâlâ bu hakları mahfuz tutuyor
lar, diye de bir rivayet vardır. Bu noktayı da 
sarahatle bilhassa Hükümetin dikkatine arze-
derim. 

Bir de arkadaşlar şu konu vardır; bâzı ar
kadaşlar diyorlar ki ; artık biz meselede sara
hatle aydınlandık. Hasan Ataç arkadaşımızın 
hakkı vardır. Zaman olur ki arkadaşlar; mem
leketin, Cemiyetin içinde bulunduğu şartlar 
türlü hukuki tefsirlere yol açacak hükümler 
üzerinde durmazlar, muayyen maksatları istih
daf ederler; o maksatlara »öre yürürler. Sal
tanatın tasfiyesi ve hanedana mensup şahısların 
hudut haricine çıkarılmalarına dair olan kanun 
hükümleri, demin bir arkadaşın ifade ettiği gi
bi, saltanata mensup, padişahlara ait emvalin 
henüz vereseye intikal etmemiş olan kısmına 
da vazıyed etmek prensipi hâkim, idiyse, ki böy
le olmasını vicdanen gayet tabiî sayarım, o hal
de sarih bir hükümle bu meseleyi halledelim. 
Bundan dolayı hiç. bir kimse bizi tahtie et
mek hakkına sahip değildir. Çünkü hakikaten 
milletler, kendi hayatiyetini muhafaza etmek 
için kendi tesis ettiği hukuki prensipleri elbet
te ve elbette kendi anlayışlarına göre vazetmekte 
her kesin sahipleri karşısına çıkmak hakkına 
daima maildir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yen yoktur. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun! 
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OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, her nasılsa 431 numaralı Ka
nundaki madde, sureti aharla Pasaport Kanu
nuna girmekte ve girmiştir ve teklif halinde he
yeti aliyenizc gelmemiştir. Bu teklif. Anayasa
nın vazettiği usullere, kanun teklifine muhalif 
olarak gelmiştir, çünkü böyle bir teklif olsa bi
le ya milletvekili veya Hükümet teklif eder. Ko
misyonlar, kanun teklif edemez, diyor, bize İç
tüzük. Halbuki İçişleri Komisyonundan çıkmış, 
Adalet Komisyonuna gelmiş bu madde nasılsa 
oraya girivermiş, Hükümet de benimsemiş, son
ra Dışişleri Komisyonuna gitmiş, o da kendisi
ne malederek heyeti âlinize getirmişler. Bu bir 
defa usule mugayirdir, bu şekilde kanun teklif 
olunamaz. Komisyon kanun teklifinde buluna
maz. Çünkü Anyasamıza ve tüzüğümüze uymı-
yan bir tekliftir. Anasın esnsiyeyi ve anasırı 
kanııniyeyi haiz değildir. 

Sonra Hükümet teklif etmiyor; benimsiyor, 
bu da caiz değildir. Bir milletvekili tarafından 
olsa idi belki Hükümet benimsiyebilirdi. Adalet 
Komisyonu teklifi benimsiyor, Hükümet icazet 
veriyor. İcazeti batıla lâhik olamaz. O halde 
Hükümetin teklifi de batıldır. 'Ve yok demek
tir. 

Sonra, kanun taktiğinde iki esas gözetilir. 
Bizim Anayasamız da, bu esası gözetmiştir. Ka
nun vazedilirken, yahut kanun tadil edilirken, 
kanun ilga edilirken, bir hüküm tesis olunur, 
bu esaslara riayet edilir. Ona tesis derler, ya
ni bir hükümdür, tefsir değildir. Tekid olmaz. 
Çünkü tekidi, bizim Anayasamız, İçtüzüğümüz 
kabul etmemiştir. Çünkü B. M. Meclisinin ka
rarları hiçbir zaman tekide muhtaç değildir. 
Çünkü B. M. Meclisi zayıf bir kuvvet değildi". 
Binaenaleyh, Millet namına söz söyliyen, hak
kı hükümraniyi haiz olan B. M. Meclisinin yap
tığı kanun tekrar ikinci bir kanunla tekit ve 
teyit olunamaz, ondan münezzehtir, müstağnidir 
arkadaşlar. Böyle bir yola gitmek Meclisi za
yıflatmak demektir. (Soldan asla sesleri). 

Binaenaleyh tekit müessesesini Anayasamız 
kabul etmemiştir. Yalnız tesisi ve tefsiri kabul 
etmiştir. Binaenaleyh bu Pasaport Kanununa gi
ren madde sırıtmaktadır. 

Celelim tefsire : Hakikaten madde tefsire 
ihtiyaç gösteren ibarelerle dolu olarak yazıl
mıştır. Fakat tefsir yolu bu mudur, bir kanun 
böyle mi yorumlanır? Evet Meclise 19.% da bir 
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tefsir gelmiş, 1946 da biraz hayat kesbetnıiş fa*-
kat Anayasa Komisyonunda kalmıştır. Niçin 
onu tahrik etmiyoruz da şimdi Pasaport Kanu
nuna bir fıkra koyarak sevkediyoruz, hüküm 
değil tefsir yapılıyor. Halbuki arzettiğim gibi, 
yalnız Anayasanın gösterdiği yoldan tefsir yolu 
olur, o düşünebilir. Zaten 431 sayılı Kanun 
Komisyondan çıkmamıştır. Bunu ozamanki usu
le uyarak Meclis yapmıştır hiçbir komisyona da
yanan veyahut encümene dayanan bir teklif 
mahsulü değildir. Ve doğrudan doğruya Meclis
ten çıkmıştır. Anayasa Komisyonunu mu, Mec
lis mi tefsir eder? Düşünürüz. Bir tefsir yolu 
ile gelsinler. »Şimdiki sevk sureti tehlikeli bir 
vaziyettir, (diginden, olduğundan) demek bu 
ilâmları yırtmak demektir. Halbuki Büyük Mil
let Meclisinin ilâmları, hükümleri yıkmaya 
hakkı yoktur. Anayasa bunu menetmektedir. 
Çünkü Tevhidi İçtihat Heyeti karar vermiş, is
tibadı tefsir etmiş. Noktai nazarını söylemiş, 
mahkeme ilâm vermiş, hüküm vermiş noktai na
zarını söylemiş, bu ilâmların yıkılamıyacağnıa 
dair Anayasada sarahat vardır. Hattâ hatalı 
dahi olsa. Halbuki bu meselede yüzde yüz, yüzde 
bin isabet vardır ya. Bâzı arkadaşlarımız yok 
diyorlar. Onlarınki de bir kanaat, bir düşün
cedir. Birbirimize gücenmeye, darılmaya hak
kımız yoktur. Tevhidi içtihat kararma maalesef 
Dışişleri Komisyonu Sözcüsü tariz ettiler. Ben 
beğenmedim. O, sözlere Heyet güya nüfuz ede
memiş demek istedi. Hayır. Tevhidi içtihatta 
ben de bulundum. Bu tezi müdafaa edenler 
içindeydim. Diğer arkadaşlarını da müdafaa et
liler. Tevhidi içtihat çok düşünmüştür, eelsc-
lercc sürmüştür müzakeresi, bir iki celse değil, 
beş, altı celse sürmüştür. îçine nüfuz edebilmek 
için, maddeye mâna verebilmek için çok çalışıl
mıştır; çok incelenmiştir. • 

Maddede diyor ki; «Osmanlı İmparatorluğun
da padişahlık eden kimselerin Türkiye Cumhu
riyeti arazisi dâhilinde» diyor. Bu da tetkik 
edilmiştir. Gelelim bu tâbire. Bu tâbir ne de
mektir? Lozan Muahedesi yapılmış, Türkiye 
Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğuna halef 
olarak muahedeyi imza etmiş. « Osmanlı İmpa
ratorluğu arazisi» demektir bu. (Çürüttüler), 
hukuki mânasını söylüyorum. Hukuki mânası 
budur. 

Lozan Muahedesi yapıldı. Esasen muahede
den beş, altı ay sonra Mart ayında bu kanun ya-
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pildi. Henüz Lozan Muahedesi tasdik edilmemiş. 
Ohalde «Türkiye Cumhuriyeti arazisi dâhilin
de » demek « Bütün Osmanlı İmparatorluğu ara
zisi dâhilinde» demektir, yani tevhidi içtihat 
bunun üzerinde de durmuştur. Fiilî vaziyeti de
mek istemiyorum hukuki vaziyeti söylüyorum. 
Her halde Türkiye Cumhuriyeti halef oldu. 
Hattâ bâzı teklifler de kabul ettirdik, diğer 
devletlere. Bilhassa GO ncı maddede birtakım 
teklifler gelmişti, biz onların teklifini kabul et
medik. Bizim teklifimizi muhasım devletler ka
bul etti, bütün devletler imza ettiler. Namus
ları ile, şerefleri ile, imza ettiler. Malûmu 
âliniz muahedeler kanun hükmündedir. GO ncı 
madde mucibince, yine buna mütenazır olarak 
o mânayı vermek karşısında bulunuyoruz. 

Şimdilik maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN •— Başka söz ist iyen yoktur. Ye

terlik önergesi de vardır. Fakat Komisyonların 
sözcüleri ile, Hükümet sözcülerinin de sözleri 
var, onlara da söz veriyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADTNA lIULKt 
KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaşlar bir ke
lime için bu kürsüye çıkmış bulunuyorum. Sa
yın Koni arkadaşım, buyurdular ki ; İçtüzüğe 
uygun değilmiş, çünkü komisyonlar böyle şey 
yapaımızmış. Bu Yüksek Heyetinize arzetmeye 
hacet görmem ki komisyona arzolunan mesele, 
tefsir, tesisle komisyondan çıkabilir. Kanunun 
her hangi bir tâbiri tefsir için gelir fakat diğer 
taraftan tavzihan, tadileıı teşmil olunarak çı
kar. Komisyonun buna tasarruf hakkı vardır. 
Bunu bu kadarla hatırlatmak için huzuruna 
çıkmış bulunuyorum. Mâruzâtını şimdilik bu 
kadardır. 

BAŞKAN — Dr. Abdurrahman Melek. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Bir ke

lime söyliyeceğim. 
BAŞKAN — Söz veremem. 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Bir sa

tır söyliyeceğim. 
BAŞKAN — O halde Abdurrahman Melek 

arkadaşımızdan sonra söylersiniz. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Dr. 

ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) — Os
man Nuri Koni arkadaşımız Tevhidi İçtihat Ka
rarma nüfuz etmediğimi söylediler. Filhakika 
Tevhidi İçtihat Kararının bir noktası üzerinde 
ehemmiyetle durmanızı rica etmiştim, Zanne-
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derim ki bu kendilerinden daha çok karara nü
fuz ettiğimi gösterir. Müsaadenizle arz edeyim: 
Bir mahkeme, bilhassa yargıtay gibi hepimizin 
mevcudiyetiyle ve vermiş olduğu âdilâne ka
ra rlariyle iftihar ettiğimiz bir müessese eğer bir 
Kanunun maddesinin metnini olduğu gibi ele 
alıp üzerinde çalışmazsa ve bu metinden 1, 2, 
3 kelimeyi çıkarırsa bu bir hatayı adlî değil 
midir? Size ehemmiyetle rica ederek nazarı 
dikkatinizi celbetmek istediğim nokta budur. 
Kanunun 8 nci maddesi aynen şöyledir : Padi
şahlık etmiş kimselerin memleket dâhilinde ta
puya bağlı gayrinıenkulleri. 

Tevhidi içtihadın ise, mesnedi hukuki ola
rak alıp işlediği madde şöyledir. Parantez için
de yazılı; padişahlık etmiş kimselerin tapuya. 
Yani (...Memleket dâhilinde..) Kaydını unut
muş. Ben bunu bir sehiv, bir hatayı adF olarak 
kabul ettim. Yoksa kendilerinin işaret etmek is
tedikleri gibi mahkeme kararlarına i i r az et
mek onları beğenmemek gibi bir şey değildir. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Biz de 
bunu bekleriz. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Devamla) 
— Bizim de mahkemelere tam bir itimadımız 
vardır. Fakat bunun yanında beşer olarak bir 
hatayı adlî işliyebileceğini de kabul ederiz. Ben 
sözlerimin buna maksut' olduğuna işaret ettim, 
bu da bir hatayı adlîdir.. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bu kanun 
çıkması halinde Türk Hudutları haricindeki em
vali hassalar emvali âmmeye inkılâp edip Lo
zan Muahedesi mucibince o devletin mülkiyeti
ne mi geçecektir? 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Devamla) 
—• Müsaade buyurun : Lozan Muahedesine te
mas ettiler. Lozan Muahedesinin 60 ncı madde
sini okudum. Lozan Muahedesinin 60 ncı mad
desi, «Hazinei Hassaya ait ve millete intikal et
miş emlâk ve emvalin devletlerden devletlere 
intikal ettiğini gösterir. Eğer hariçte-ki 65 nci 
madde bunu derpiş etmiştir - hususi emlâk var
sa, yani Osmanlı tebaasından Abdülmeeit oğlu 
Abdülhaınit efendinin şahsi parasiyle aldığı şey 
varsa 65 nci madde hükmüne tabiî olur. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Demek müp
hem bırakıyor, pekâlâ... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar; Yüksek Meclisin müzakere bu-
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yunnakta olduğu kanun münasebetiyle muhtelif 
hatip arkadaşlar Hükümetin bu kanun hakkın
daki düşüncelerini anlamak arzusunu izhar et
tiler. Tasarıda görüldüğü veçhile münakaşa 
mevzuu olan fikir Hükümetçe sevkedilmemiştir. 
Fakat demin Maliye Bakanı arkadaşımın tafsi
lât hde izah ettiği gibi Hükümet, baştan beri 
müdafaa ettiği taze uygun bir teklifin Adalet 
Komisyonunda öne sürüldüğünü görünce buna 
iltihak etmiş, bunu benimsemiş ve 20 sene müda
faasını yaptığı bir dâvanın kazanılması yolunda 
ancak şükranla karşılanabilecek bir teklif ünün
de bulunulduğu kanaatine vardı. Binaenaleyh, 
bu noktada Adalet Komisyonunun ilâve ettiği 
ve Dışişleri Komisyonunun iltihak ettiği o fık
raya Hükümet tamamen iştirak etmektedir. 

Bâzı arkadaşlar, Lozan Muahedesinden de 
bahsettiler. Bu mesele dolayısiyle burada ileri 
sürülmüş bulunan hukuki mütalâalardan bâzıla
rını, bendeniz kendimi çok zorladığım halde, 
anlıyamadım. Bunun sebebini biliyorum. Çün
kü o mütalâa tarzı içinde biz hukuk tahsili yap
mak ve yetişmek imkânından mahrum kaldık. 
Fıkıh, mecelle ve medrese mantığı maalesef müs
tefit olamadığımız bir düşünce tarzı olarak kal
dı. Fakat bendeniz işe bir başka noktadan ba
kacağını. Bu da naçizane bir hukuk görüşü ola
caktır. Hukukçu olmakla beraber bu zamanda 
bir ilmin her sahasında bilgi ve ihtisas iddia et
mek çok eüretkârane birşey olur. Onun için bir
az meşgul olduğum hukuku düvel; hukuku unıu-
miyei düvel ve hukuku hususiyei düvel bakımın
dan meseleyi Yüksek Meclise teşrih etmeye ça
lışacağını. 

Arkadaşlar, öyle zanediyorum ki, meseleye Lo
zan Muahedesi zaviyesinden bakan sayın hatip
ler bir yanlış mütalâa üzerinde durmaktadırlar. 

Onlar, zannediyorlar ki, Türkiye Cumhuri
yeti Devleti bu emvalin padişahların vârislerine 
intikal edeceğini kabul edince, bu kabul dolayı
siyle otomatikman diğer Devletler de bunu ka
bul etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Ha.u 

yır. Hukuku umumiyei düvel, hukuku hususiyet 
düvelde böyle bir kaide yoktur. 

Hukuku umumiyei düvel, bir Devlete, kendi 
tebaasının, kendi vatandaşının tahakkuk etmiş 
olan haklarının takibi hususunda yardım et
mek, onu desteklemek hakkını tanır. Fakat 
mevzuuba'his olan hak eğer hukuku hususiyei 
düvel miei'bince evvelâ tahakkuk etmesi lâzım-
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gelirse bu »hak hukuku hususiyei düvel muci
bince tahakkuk etmesi lâzımdır. Bu meselede 
bir ferdin, bir hususi şahsın bir mal üzerinde 
mülkiyet hakkını ispat etmesi meselesi vardır. 
Eh filânca zat padişaMı, padişah iken tapuda 
bu mal namına tescil edildi, ondan da bana geç
ti. Eğer bugün Osmanlı Hükümetinden toprak 
almış olan Devletlere Iböyle ıbir iddia sürülürse 
bu iddia o devlet tarafından ya kabul edilir, 
ya reddedilir. Çünkü o devletin kendi intizamı 
âmme kaidelerine, o devletin gayrimenkuller 
hakkında koymuş olduğu 'kaidelere bağlıdır. 

Kaldı ki, hâdisede normal, tabiî hususiye 
kaideleriyle karşı karşıya değiliz. Hâdisede ta
mamen bir inkilâp hükmü vardır, bir İhtilâl 
Kanunu hâkimdir. (Bravo sesleri). 

Eğer nazari mantık, ma'hzı adalet prensiple
riyle hareket edecek olursak 431 sayılı Kanunu 
baştan başa keenlemyekün addetmek lâzımge-
lir. Eğer öyle olsaydı, B. M. Meclisinin 431 sa
yılı Kanunu çıkarmaması, çıkarsa bile hukuk 
prensipleri karşısında keenlemyekün addedil
mesi lâzımgelirdi. 

Eğer o kanun, heyeti umumiyesiyle doğru 
ise, eğer o kanunu heyeti umumiyesiyle bu 
Meclis çıkarabilirse, eski ve yeni hukuklara 
göre ölümle mallarının mirasçılara intikali kai
desi, bu kanunla padişahlara münhasır olmak 
üzere tatbik edilmez. Bu kanun kaideyi de çiğ
ner, çiğnemektedir ve çiğnemiş geçmiştir. (Bra
vo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, işi bu noktaya getir
mişken bir noktaya daha işaret etmek isterim. 
Adalet nedir? Bu nokta üzerinde duruldu, ada
lete aykırılıktan, uygunluktan, fert hakların
dan bahsedildi. 

Tekrar ediyorum, eğer lâalettâyin fertler 
mevzuulbahis olsa, ortada ihtilâl, inkılâp geçir
miş, saltanatı kovmuş memleket dışına atmış 
bir memleket mevzuubahis olmasa, hepimiz 
kemali şiddetle ferdin iktisap edilmiş haklarını 
korumak için de bu kürsüden titremeli, arslan 
kesilmeliyiz. Ama 431 sayılı Kanunu bütün esp
risiyle almak lâzımdır. 431 sayılı Kanun Türk 
Milletinin beka kanunlarından biridir. Türk 
Milleti nasıl saltanatı yıkmayı bekasının bir icabı 
sarmışsa, o saltanatı bu yolda tasfiye etmeyi de 
bekasının bir icabı saymıştır. 

Hukukun birinci kaidesi; cemiyetler içinde 
fertler için de, beka kaidesidir. Tabiatta her var-
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lık, her yaratık için birinci kaide beka kaidesidir. 
Bunun karşısına dikilecek, onu çiğniyecek, ona 
yol vermiyecek hiçbir kaide kabili tasavvur de
ğildir. 

Simdi meselenin Yüksek Meclisin huzurunda 
bu noktadan mütalâa edilmesi lâzımdır. Bu ka
nun, bu hüküm ve bugün karşımızda duran de
min sayın Kurutluoğlu arkadaşım listeden birkaç 
mal saydı. Hükümet tarafından on binden fazla 
malın kıymeti tahmini olmakla beraber aşağı 
yukarı hakikate yakın bir şekilde tesbit edilmiş
tir. Bugünkü kıymeti ile bir milyar lirayı teca
vüz etmektedir. Bu bir milyar liralık malı bütün 
vereselerden tek tek yok pahasına almış olan Sa
mi (lünzberg ile hemşiresi Lili'ye Büyük Millet 
Meclisi bağışlıyacak mıdır, bağışlamıyacak mıdır? 
(Asla, asla sesleri). 

Bağışlarsa Türk Milleti bunu muhik görecek 
midir, görmiyecek midir, âdil görecek midir, gör-
miyecek midir? (Asla sesleri). 

İşte ellerimizi vicdanımıza koyup adaletin ne 
tarafta olduğunu tesbit noktası burada temerküz 
etmektedir. Türk milletinin muhik göreceği şey 
âdildir, muhik görmiyeceği şey âdil değildir. 

Binaenaleyh meseleyi medrese mantığına, 
avukat teknolojisine döküp karıştırmaya lüzum 
yoktur, (»ayet açıktır, gayet vazıhtır, gayet sarih
tir. Ellerimizi vicdanımıza koyup milletin mal
ları üzerinde böyle mi tasarruf edeceğiz, şöyle 
mi tasarruf edeceğiz noktasını halletmek lâzım
dır. Büyük Meclis birçok hâdiselerde olduğu gibi 
bu hâdisede de büyük tarihi ve kendisi için şeref 
getirecek olan bir karar almanın arifesinde bu
lunmaktadır. (Alkışlar) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bir 
sual. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bu 
kanundan istifade ederek memlekete dönebilecek 
kaç kişidir, hükümet bunu biliyor mu ve bunla
rın memlekete dönmesi fikrinden feragat edemez 
mi ? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim 
bu kanundan istifade ederek memlekete döne
ceklerin sayısı ne kadardır, bunu derhal söyliye-
bilecek bir durumda değilim. Yalnız bunların 
her halde mahdut adedde olduğunu keşfetmek 
güç değildir. Eğer arkadaşım arzu ederse onu da 
bulur ve kendilerine arzederim. 
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Fakat bundan vez geçmek noktasında, arka* 

dalınım sualden maksadı eğer müspete götürmek 
ise, kendisi ile beraber değiliz. Bizden evvelki 
hükümetlerin biri bunu sevk etmiştir, hükümeti
miz de l)iı kanunun şevkini ieabettiren esbabı 
mueibeyi benimsemiştir, üzerinde durmaktadı r . 

REŞAD AYDINLI (Denizli) —. Arkadaşı 
mızın sorduğu suale verdiğiniz izahata bütün 
kalbimle teşekkür ederim ve bunu bendeniz de 
böyle kabul ederim. Ama bir de Halifelerin, 
Padişahlar ın sülâlesinin bu memlekete gelmesi
ne Hükümet olarak değil, Nihat Erim olarak 
nasıl müsaade edersiniz? 

I i A ŞI \ AK A K YA R1) 1M (MSI N111A T VAİ İ M 
(Koaeli) —• Tahtakı l ıc a rkadaş ın ım sorduğu su
alin ikincisinin cevabı, 18 kişiden ibare t t i r . 

A H M E T T A H T A K I L I C (Kütahya ) — Bu 
ikinci meselede biraz daha t enevvür etmemizi 
rica ederim. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI N İ H A T KRİM 
(Devamla) — Birincisi; kan i t ibariyle Salta
nat mensubu. Hanedan mensubu ile kan itiba
riyle Türk vatandaşı, hanedanla, biriyle evlen
miş, fakat ortada, kalmış çocuk yok tur . Şu ka
dar k i ; memleket dışında kalmış, a radan 125 
sene gibi bir zaman geçmiştir. 

Memleket dışında bulunan bu kimselerin. 
memlekete dönmelerine müsaade edilmemesi 
hakk ındak i esbabı mucibe bugün zayıflamış de
ği ldi / . 

İkincisine gelince; kan i t ibariyle hanedana, 
bağlı olanlardır . ıBu Devletin tamamen, dış mü
nasebetlerini a l âkada r eden bir meseledir. Öyle 
hallerle karşı karşıya, geliyoruz ki yabancı bir 
Devletin, mümessilidir, yabancı bir Devletin hü
kümdar ıd ı r . Jfanedan mensubu ile evlenmiştir . 
Türk tabi iyet inden iskat etmişiz, onun. gelip geç
mesine mâni olmaya, devam ett ikçe kendi kur
muş olduğumuz rejimin yerleşmiş o lduğundan 
kendimizin bir şüphesi, varmış gibi bir intiba 
hâsıl, ediyor. Hükümet , bunu doğru görmemek
tedir , kendisini kuvvetl i hissetmektedir . Zaten 
her geçiş Hükümetin, müsaadesine bağlıdır . Yük
sek Meclis bu. salâhiyeti. Hükümete verdiği tak
dirde mesele kabınyacakt ı r . (Reye, reye sesle
r i ) . 

KM İN SOYSAL (Maras) — Konustuklar ı -
nız güze!, millet, mallarının bunlara verilmesine 
t a ra f t a r değildir . Çünkü bu. milletin malıdır . 
Ama bunlar ın memleket ten gelip geçmesine mü-
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saade vermenin ne lüzumu var, bu iht iyaç ne
reden doğuyor anlamıyorum. Bu memleket ten 
geçmelerinin bir mânası yoktur . Mallar ını ver
memek için İnkı lâp Kanununu ileri sürüyoruz , 
hak ika t t e vermememiz lâzımdır, ama, ayni. in
kılâp K a n u n u n u öne sürüyoruz; niye Tnkilâp Ka
nunun bu şahısların memlekete gir ip girmemesi
ne teşmil etmiyoruz. ;. Bunda tezat vardır, ben 
anlıyamıyorum. (Biz anladık sesleri) 

B A Ş B A K A N YARDIMCISI VK D t i Y L E T 
BAKANI N İ H A T ERİM (Kocaeli) — Efeır 
dim Yüksek Meclisi teşkil, eden muhterem arka
daşlarımın herbiri. muhtelif fikirlere; sahip ola
bilirler. Her fikir muhteremdir. Bendeniz bu kür
süye çıkarken, bü tün bu muhtelif fikirleri bir 
noktada toplamak zehabına, kapılmış değilim. 

Kendi noktai nazarımı, Hükümetin görüşü
nü. dilim döndüğü, kadar arzetmiye çalıştım. Be
şerin kabiliyetlerini aşmak iktidarında değilim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutacağım, 
OSMAN NTRİ KONİ (İs tanbul) _ Kö/ isli

yorum. 
BAŞKAN ---Önergeyi arzedeceğiıu sırada söz 

istiyorsunuz Mamafih maddelerdi sö> istemişti
niz, o zaman konuşursunuz. 

Ol. SADIK ALDOOAN (Afyon Karalıisar) 
— Ben. de; konuşmak istiyorum, 

OSMAN NURİ. KONİ (İs tanbul) — Bendeniz 
daha: evvel istedim. İki satır konuşmak için. 

BAŞKAN — Madde hakkında sözünüz var
dır, önerge oya arzedilecektir. 

OSMAN NCRİ KONİ (İs tanbul) — Cevap 
vermek icabetti de. (Reye reye sesleri) izah et
mek. ve neticede tenevvür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Riyaseti müşkül mevkie koyma
yın, bir sual olarak sorun. 

Yeterlik sırasında söz veremem, eğer kabul 
edilmezse baş üstüne. (Reye reye sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
Pasaport Kanunu hakkındaki umumi görüş

me yeter, maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. F a h r i Kur tu luş 

OSMAN NCRİ KONİ (İs tanbul) — Son söz 
Milletvekilinindir. Hükümetin değildir. 

B A Ş K A N — Burada öyle birşey İçtüzük ge
reğince mevzuu bahis değildir. Olsaydı tüzük 
hükmünü tatbik ederdim. 
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'Yeterliği kabul edenler... Ltmiyenler... Yeter

lik teklifi kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Pasaport Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 

MADDE 1. — :55i.9 sayılı Pasaport Kanunu
na aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. —• Doğum itibariyle münderis 
Osmanlı Hanedanından olmayıp bu hanedan aza
sından biri ile evlenmiş ve ölüm veya boşanma 
sebebiyle dul kalmş olan ve çocuğu İmlimin ı-
yan erkek ve kadınların Türkiye'ye gelmelerine 
Bakanlar Kurulu kariyle müsaade olunabilir. 
Şu kadar ki, Osmanlı imparatorluğunda padi
şahlık etmiş kimselerden hilâfetin ilgası tarihin
de hayatta olsun olmasın, vârislerine intikali ya
pılmamış; her hangi birinin nam ve uhdesinde 
o tarihte mukayyet bulunan gayrimenkul mal
lara 1 Eylül 1324 ve 21 Nisan 1325 tarihli ira
delerin mevzuu bulunan gayrimenkul mallar 431 
sayılı Kanunun 8 nci 10 ucu maddeleri mucibin
ce millete intikal etmiş bulunduğundan bu kanu
na müsteniden yurda avdet edenler dahi bu 
mallar üzerinde ivs veya her hangi bir sebebe 
dayanarak hak iddia edemezler. 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Tekrar 

kürsüye çıktığım, için affmızı dilerim 
Hıılki Karagülle arkadaşım dediler ki; ko

misyonda tadilât yaptık, maddeyi bu şekle koy
duk. Bendeniz de diyorum ki: Esas itibariyle 
madde gelmemiştir. Teklif yoktur ki, üzerinde iş
lensin. Hattâ Hükümetin bu hususta esbabı mu
cibe lâyihası da yoktur. 

ikincisi; Hükümet buyurdu ki, ben anlama
dım o noktayı. Hukuku Dövelde öyledir, benim 
ihtisasım pek yoktur ama dediler ki, iş gayri
ni enkule taallûk ediyor. Bizden kopan Devletler, 
memleketler tabiî muktezasını yaparlar. Benim 
anladığım bunun ahkamı şahsiye meselesi olma
sıdır. Bizimle alâkadar değil mi? Çünkü onlar 
burada doğmuşlar, buranın vatandaşı, tabaası 
idiler. Onu anlamak istiyorum. Vakıa binnetice 
iş gayrimenkule intikal ediyor. Fakat esas miras 
meselesidir ve ahkâmı şahsiyedendir. Binaena-
levlı mirasın bizim kanunla alâkası vardır. Bu 

bir zarureti hukukiye ve kanuniyedir. Hattâ 
Nablus Mahkemesi bir karar vermiş, bunu Lon
dra mahkemesinde temyiz etmişler. O mahkeme 
tevhidi içtihada muvazi bir nakız yapmıştır. Lon
dra mahkemesinde temyiz etmişler, Londra 
mahkemesi işi nakzediyor. Niçin? Bizim Tevhidi 
İçtihat Kararı için nakzediyor. Demek ki, ah
kâmı şahsiye olarak telâkki ediyor. Bu hususta 
Meclisin nazarı dikkatini celbederim. Bizim ya
pacağımız madde, bizim yapacağımız tefsir ora
da müessir olacaktır. Nitekim Nablus karanın 
Londra mahkemesi nakzetmiştir. Çünkü ahkâmı 
şahsiye telâkki edilmiştir. İptidaen ahkâmı 
şahsiyedir, başka birşey değildir. 

BAŞKAN — Yusuf Kemal Tengirşenk. 
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) 

— Benim arzedeeeğim şeylerin çoğunu arkadaş
lar söylediler. Fakat ben de birkaç söz söyle
mek suretiyle başınızı ağrıtmaya mecbur oldum, 
mazur görün. 

Muhterem Adalet Komisyonu, birinci madde
ye ilâve ettiği fıkra için gösterdiği esbabı muci-
bede, bu konu yurt dışııuı çıkacak kadar bir mahi
yet aldığı malûmdur, diyor. Hakikaten bu ko
nunun yurt dışında ehemmiyeti vardır. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Muhak
kak. 

YUSUF KtiMAL TENOİRŞHNK (Devamla) 
— Lozan'a gittiğimiz vakitte, demin arkadaşla
rım da söylediler ya, müsaade ederseniz ben de 
tekrar etmiş olayım, Devletler bize bir proje 
verdiler. Proje ozamaınn âdethıce Büyük Mec
lise arzedilir, Büyük Meclisten de bu projeye 
mukabil, yani Hükümetin tanzim edeceği bir 
proje Büyük Millet Meclisince tasvip edilir, o 
projelere mukabil bir proje yapılırdı. Devletler
den gelen projenin 65 nci maddesinde «Türkiye -
den kendi lehlerine arazi tefrik olunan devlet
ler arazii mezkûrede bulunana Osmanlı İmpara
torluğu ve Hazinei Hassa namına mukayyet bu
lunan kâffei emval ve emlâke nıeccanen temellük 
edeceklerdir.» deniliyordu. 

Dikkat buyurursanız hem Devlet mallarını is
tiyorlar, hem de Hazinei Hassa mallarını isti
yorlar. 

Hazinei Hassa mallan nedir acaba? Ev mi, 
ufak bir çiftlik mi 2 Haziran, 1048 tarihinde Ha
riciye Encümeninde bu iş konuşulurken oraya 
gelen Maliye Hukuk Müşaviri, zannediyorum 
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Vasl'i Beyin bana söylediğine göre ben yanın
d a idim, (Kendisi burada sesleri) . 

(lüzel. Kendisine «ordum, 'Vasfi Hey; bun
ların I r a k ' t a malları var mı? Dedi ki, Ab-
du lhami t ' in petrol kuyula r ında hisseleri var
dır ve geniş, arazisi vardır . Demek ki, 
Lozan müzakerelerinin iptidasında bunu bi
ze teklif edenlerin, daha ziyade llaziııei 
hassa emvalini istemeleri bence daha ziyade 
•petrol kuyular ı içindi. 

Sonra, 'bizim mukabil projemize bakınız. 05 
nci maddenin yerine, ona mukabil , bizim tara
fımızdan verilen projede, «Osmanlı İmparator
luğundan kendi leblerine arazi tefrik olunan 
devletler arazii mezkûrede, kâin olup Osmanlı 
İmpara tor luğu namına mukayyet bulunan kâL'-
f'ei emvalü emlâki meccanen temellük edecek
lerdir. Arazii mezkûrede kâin ve Hazinei Has
sa namına mukayyet emval ve emlâk üzerinde 
Iiazinei mezkfırenin hukuku mahfuz kalacak
tır. 

Yani bizim mukabil projemizde Iiazinei 
Hassayı ayırdık. Tabiî bu şekil dâhil inde mu
rahhaslarımıza talimal verildi. Lozan zabıtları
na bakılırsa murahhaslar ımızın hemen hepsinin 
bu iş için pek çok çalıştıkları ve neticede bu 
inalları - zannediyorum doğrudan doğruya .He
yeti Murahhasa Reisimizin teklifi üzerinde - üçe 
taksini ederek Lozan Muahedesinin 00 neı mad
desini meydana getirdikleri görülmektedir . Ya
ni muvaffakiyet ihraz etmişlerdir . 

Lozan Muahedesinin 00 neı maddesi burada 
vakaa b i rkaç defa okundu, fakat müsaade eder
seniz bendeniz de okuyacağım. 

( îerek Balkan Muharebeleri neticesinde ve 
•gerek bi lâhara Yunan i s t an ' a intikal etmiş olan 
eski Osmanlı İmpara to r luğu arazisi üzerinde 
kâin olup Iiazinei Hassadan Devlete geçmiş bu
lanan emval ve emlâk hakkında Türkiye Hükü-
kümeti ile Hükümet i Yun an iye a ras ında müte-
kevvin ihtilâf, akdolunan bir t ahk imnameye 
tevfikan ve 1 - 14 Teşrinisani 19.1!> tar ihl i Ati
na, Muahedesine merbut iki numaral ı hususi 
protokol mucibince Lâhey 'de bir mahkemei 
hü km iyeye tevdi o lunacakt ı r . 

I>ıı maddenin ahkâmı Hazinei Hassa namına 
mukayye t olu]) veya onun ta raf ından idare edi
lip işbu maddenin ikinci ve üçüncü f ıkra lar ında 
mevzuubahiş olmıyan emval ve emlâkin mahiye
ti hukukivesini tebdil etmiyecektir . 

Son fıkra olarak : 
Bu maddenin ahkâmı Hazinei Hassa namına 

mukayyet olup veya onun taraf ından idare edi
lip işbu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında 
mevzuubahis olmıyan emval ve emlâkin mahiyeti 
hukukivesini tebdil etmiyecektir) . 

Yani Hazinei Hassa namına mukayyet veya; 
onun taraf ından idare edilmekte olan emval o 
Devletlere geçmiyecektir. Bunun mânası başka 
bir şey değildir. 

İyice biliyorum, fakat şöyle byle duyduğuma 
göre, arkadaşlar , Bozandan sonra Hükümetimiz, 
Hariciyemiz bu 00 neı maddesinin son fıkrası 
hükmünü yerine getirmek için bâzı Devletlerle 
uzun uzadıya muhabereler yapmış, meseJe mer
hum Fethi Bey zamanında İngiltere Hükümeti
ne bu işler için hükme gitme teklif edilmiş, fa
kat ingiltere Hariciyesi bu teklifi kabul etme
miş;. 

İyice anlamadım; muhterem eski profesör 
arkadaşım, tabiî o hususta hocam, diyebilirim, 
Başbakan. Yardımcısı Bey hukuku umumiyei dü
velden, hukuku hususiyei düvelden bahsettiler. 
Hukuku hususiyei düvel ahkâmınca tebaamızdan 
biri ta raf ından o ecnebi Devlete bir müracaat vâ
ki olmalıdır ki, Devlet bunu takip etsin buyur
dular. Ben bu meselede bu tefriki bilmiyorum, 
mahal var mı, yok mu? Kendileri de bilmiyo
rum benimle beraber mi? Şu muahede mevcut 
oldukça Hukuku umumiyei düvel mucibince 
Hazinei Hassa emvalini bizim Devletin istedik
lerine vereceklerdir, bunu feda edemeyiz. 

Şimdi, burada diyeceksiniz, onlar Devlet ma
lı mı, efrat mal ımı? Demin Hasan Fehmi Beye
fendi, Hazinei Hassanın nasıl kuru lduğundan , 
bahsettiler, ben bunla rdan hiç bahsetmiyeceğim. 
Murahhaslarımız zaten, bizim malımız olan şey
leri kopartmışlardır , Hazinei Hassa namına mu
kayyet olan emvalin mahiyeti değişmiyecektir, 
demişler. Ve bunu Hükümet takip etmeye mec
burdur . 

Bunu acaba Hariciyemiz t ak ip e t t i mi? B u n u 
Haric iye Encümeninde b i rkaç defa so rduk b i r 
cevap a lamadık. Diyor lar k i ; canım or tada , bir 
şey yok. isteseniz de vermezler . Ben onu bilmem 
bildiğim bir şey varsa, bir milletvekil i olarak, 
millet in h u k u k u n u müdafaa ve muhafazaya 
mecburum. Bizim yapacağımız muahedenin 
h ü k m ü n ü yer ine get i rmesini H ü k ü m e t t e n iste
mekten başka bir şey değildir . Karş ımızdaki 
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devletin,nazarında Hazinei hassanın malı âdeta 
bir petroldür. Halbuki bizim nazarımızda petrol 
da ve diğer şeyler de olabilir, buyurdukları o 
devletler de bu mallar hakkında kanunlar ko
yarlar ve bunlarda hukuku hususiyei düvel ka
ideleri cari olur. Fakat hiçbir devlet çıkıp da 
ben Lozan Muahedesinin şu hükmünü tadil, 
ederek, şu kanunu koydum diyemez. Orada o 
devletin de bizim de bağlı olduğumuz Lozan 
Muahedesi vardır, hilaf i kanun yoktur. (Sağ
dan alkışlar) 

Dr. SAÎM ALÎ DİLEMBE (Rize) — Abdül-
hamit ne yapacak, deminden beri bunu konu
şuyorsunuz ? 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Devam
la) — Geleceğim doktorum; ben esasa taallûk 
eden işlere girmiyeceğim, ben de senin gibi tıb
biyelilerdendim, ben de senin gibi Abdülhamit 
devrinde zindanda yatmış kimselerdenim. 

Dr. SAÎM ALI DİLEMRE (Rize) — Başka 
şey gibi geldi bendenize. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Hazmedelim, 
belki yarın açarız on sene sonra. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Devamla) 
— Kanun tasarısının, şimdi okunan birinci 
maddesinin birinci kısmında, bâzı şartları haiz 
gelin ve damatların memlekete gelebileceklerin
den bahsediliyor. Bu maddeye muhterem Ada
let Komisyonu bir fıkra ilâve etmiş, bir fıkrai 
istisnaiye; şu kadar ki. Diye başlıyor. Muhte
rem Dışişleri Komisyonu da buna iştirak etmiş,-
Benim bildiğime göre fıkrai istisnaiyeler, her 
hangi bir hükme dokunulur her hangi bir 
hüküm ortadan kaldırılır, kaldırılırken ama 
şöyledir, denir.. Benim anladığım budur. 

Şimdi gelen tasarıda 431 sayılı Kanunun 
ikinci maddesi ile dördüncü maddesi tadil edil
mektedir. 8-nci madde, 10 neu madde olduğu 
gibi duruyor. 

Sonra burada kalmış hanedan mensubu fa
lana 431 numaralı kanun tatbik edilirse 
sonradan gelecek ve yeniden tabiiyetimize gi
recek kimseye tatbik edilmez mi? Ne lüzum var 
yeni bir hüküm koymaya., iliç .. lîeııce lüzum 
yoktur, koymak istiyor. Adalet Küçümeni., liu 
zamana kadar birtakım içtihatlar olmuş, o iç
tihatlar 431 nci maddenin 8 nci maddesinin 
metnine değilse bile ruhuna münafi imiş.. 
Ben de pek değil görmüyorum... ruhuna müna-

fidir bunların önüne geçmek içindir, diyor en
cümen. 

Âlâ fakat bunun önüne böyle geçnıiyelim, 
yolunda geçelim... Bunun da bir yolu vardır. Ba
kıyorum konulan son fıkra hükmü bunlardan 
hiçbiri, bu kanuna istinaden yarın irs iddia 
edemiyecek, temellük iddia edenıiyeceider. Asıl 
hükmün yeri bu.. Şu kadar ki, den başlıyarak 
«Olduğundan» kelimesine kadar olanı sebep 
beyan etmek için.. Eskiden bir lakırdı söyler
lerdi, ben de söylersem korkuyorum medres.) 
mantığı ile itham edilirim diye, (Mevsûkünleh) 
derlerdi. Bir fıkra hangi maksat için sevkedil-
mişse o maksat için demektir. Asıl son hük
mü için değildir, o hükme sebep olarak gösteri
len fıkradır. Maksat budur. 

Bunu zaten Hükümet görmüş, Meclise bir 
tefsir sevketmiş. O tefsir Anayasa Komisyonun
da yatıp duruyor. Neden o tefsiri doğrudan 
doğruya getirmeyiz? Arkadaşlar, ben sizin hiç
birinizle münakaşa halinde değilim, ben de si
zinle beraber memlekete iş görmek, hizmet et
mek istiyorum, her birinizin, bilhassa hukukçu 
arkadaşlarımın tek tek mütalâalarına müraca
at ediyorum. Sakin olarak bana cevap versinler. 
«Olduğundan bulunduğundan» diye kanun ya
pılır mı? «Olduğundan,;» «Bulunduğundan» di
ye yapılanı birisi tatbik etmezse neye tatbik 
etmedin denilir mi? Bence denilemez. O halde 
doğru yoldan gitsek. Yani Anayasa Komisyo
nuna sevketsek ve rica etsek, arkadaşlar şunu 
35 gün içerisinde ne yapıp yapı]) Meclise ge
tirin desek. Bilmiyorum, onlar belki tefsire gi
derler, belki gitmezler. Fakat iş yolunda çıkmış 
olur. Ve asıl istediğimiz olan hâsıl olur, 

Dr. SAİM ALİ 1)1 KEMRE (Rize) — Kim
seye bir "şey vermemek. 

YUSUF KEMAL TKNGİRŞENK (Devamla) 
— - Rica ederim, Büyük Millet Meclisi kimseye 
bir şey vermez. Yalnız kanuna tevfikan isteni
len şeyleri verecektir. Kanuna tevafuk etmese 
vermiyeeeğiz. 

BİR SES — Padişah kanun haricidir. 
YUSUF KEMAL TKNGÎRŞENK (Devamla) 

— Kanunu siz koyarsınız, başka koyacak yok. 
Onun için Anayasa Komisyonuna bunu gönder-
sek, Anayasa Komisyonu da bunu tefsir ederek 
bize getirsin. Demin Meclis tecellüt etti, tefsi
rin nasıl tecelli edeceği göründü. Q suretle bir 
tefsir yapılarak gelsin. 
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Arkadaşlar , bu kanunla yalnız biz değil., I 

başka memleketler de a lâkadard ı r . Durun size 
şimdi ispat edeceğim. Alâkadar memleketlerin 
nazarında Büyük Millet Meclisinden yolunda 
biı- tefsir çıkmış olması daha iyi olmaz mı? Ne
den a lâkadar? Çünkü Lozan Muahedesi 24 
Temmuz 192.') te imza edilmiştir. 

Lozan Muahedesi 2-'> Ağustos 192:5 te 'Büyük 
Millet Meclisince kabul ve tasdik edilmiştir. Lo
zan Muahedesi G Ağustos 1924 te meriyete gir
miştir. Elimizde şimdi tefsir e tmekte olduğumuz. 
mâna vermekte olduğumuz kanun .'> Mart 1924 te 
kabul edilmiştir. Yani Kanunun meriyete «-ir
diği tar ih, Lozan Muahedesinin imzasından son
ra, fakat meriyete girmesinden evveldir. Hoca
larını, benden daha iyi bilirler. Muahedenin me
riyetinde bir takım şar t la r vardır . Birisi bize 
bir şey dese diyemeyiz. Farzı mahal deseki 
bize, Lozan Muahedesi meriyete girdiği zaman 
bu mallar ne halde ise, ohalde kabul ederiz. 1la-
zinei Hassa malı ise öyle kabul edelim, Devlet 
malı ise öyle kabul edelim derse, şimdiye k a d a r 
bize, affedin belki ben yanıl ıyorum, fakat şöy
le, böyle şeyler okunuyor da insanda bâzı te
sirleri kalıyor. Petrolleri vermeyiz, vermeyiz di- ' 
ye bize karşı her vakil müşkülât ç ıkaranlar si
zin Meclisinizde şu ta r ih te bir tefsir çıkmış. 
böyle bir kanun çıkmıştır , Lozan Muahedesin
den evveldir der, yani böyle bir güçlük çıkarır
lar, şüphesiz bizim diplomatlarımız, hukııkşi-
naslarııııız ona karşı söyliyecek sözleri bulacak
lar. Fakat bugün ç ıkar ı rken savlam olarak, 
kat î olarak çıkarsak, yani (S nci maddedeki 
Türkiye Cumhuriyet i arazisi tâbir i Lozan Mua
hedesinden evvel konulmuş olmasından dolayı, 
oraya bunu yazacak devdim, arzediyorıını, bu
lun Osmanlı memleketini ifade etmez, uzaman la 
Türkiye vâzıı kanununun maksadı dard ı r . İşte 
kese kese bize bırakt ıklar ı bu küçük Türkiye 
Cumhuriyet i arazisidir . Yoksa o geniş Türkiye 
arazisi değildir. ] 

Binaenaleyh, ey devletler, sizdeki llazinei 
Hassa malları bunun haricindedir . 'Bu kanunun 
onunla alâkası yok tu r bu tefsirin onunla alâka
sı yoktur . Böyle kat î bir şekil versek olmaz mı? 

MÜMTAZ ÖKMFA (Ankara ) - - Bu şekilde 
değil de tefsir ile çıkarsa ne gibi bir fark olur? 

YUSUF KFMAL TKNdJl iŞNNK (Devamla) 
•— Arzedeyinı. Zati âliniz hukukçusunuz değil j 
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mi? Efendim; öteden beri Büyük Millet Mecli
sinin kabul ettiği bir tefsir yolu vardır . 

MÜMTAZ ÖKM.KN (Ankara ) — Lenebi için 
misal getirdiniz, ne fark eder? 

OSMAN NURİ KÖNt ( İs tanbul) — O r t a d a 
Lozan Muahedesi var. 

YUSUF KEMAL TLNOİRŞLNK (Devamla) 
— Müsaade buyurun. Hvet, ecnehiler için mi
sal alırken iki tür lü 'bakmak lâzımdır. 

Konan hüküm onların lehinde mi, aleyhinde 
mi? 

Şayet konan hüküm onların aleyhinde ise, 
muahede karşısında 'bir zarar ve tesiri olmaz. 
Faka t konan hüküm bizim aleyhimize, onların 
lehine ise onun neticesi ar t ık onların hareket i
ne tâıbidir. 

Binaenaleyh, usulü dairesinde 'bir tefsir yap
makla sizin de benimle müttefik olmanız lâzıııı-
gelirken, tamamen usulümüzün haricinde Pasa
port Kanununa - bir hüküm demiyorum - bir
takım fıkralar ilâve ederek yapmak, zannede
rim ikisi bir değildir. Birisinde tesis olur hal
buki ö'büründe değildir. 

Ben söyliyeceğinıi söyledim, ister kabul eder
siniz, ister etmezsiniz. Buna dair iki t akr i r ve-
ceğiııı, takr i r imin 'birisinde Meclise bu işin Ana
yasa Komisyonuna gönderilmesini teklif ediyo
rum, Anayasa Komisyonuna göndermekle bu 
meseleyi Adalet Komisyonu veya Hariciye Ko
misyonu bu mesele ile meşgul olmaz, yalnız 
Anayasa Komisyonu meşgul olur gibi bir dü
şünce hat ır l ından geçmiyor. 4:>1 sayılı Kanun, 
arkadaş lar , bu memleketin ana kanunlar ından, 
Anayasasından hirisidir, başka bir şey değildir. 
Anayasa yalnız k i tapta mündemiç olan şeyler 
değildir. Bu Devletin kuruluşiyle ilgili olan hü
kümler hep Anayasa hükümlerimizdir . -l-ö'l sa
yılı Kanun da böyledir. 4:>1 numaral ı Kanunini 
ikinci maddesi, dördüncü maddesi tadil edili
yor, niçin Anayasa Komisyonundan geçmesin'? 
Usullerimize Tüzüğümüze muhalif değil midir? 
Onun için birinci takr i r im bu işin Anayasa Ko
misyonuna gönderilmesi ile ilgilidir. 

Tekra r elliyorum. Türkiye Cumhuriyet i dâ
hilinde bulunan mallar hakkımla hiçbir şey 
söylemiyorum. Bu hususta çok şeyler söylendi. 
Yalnız bir şey söylemek is t iyorum; bir a rkada
şımın da dediği gibi Türkler bu malları ver
mezler. Buna bir şey daha ilâve edelim. Türk-
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ler Lozan Muahedesi ile kazandıkları haklarını 
da vermezler; diyelim. 

Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Hu, iyi. 
(Gülüşmeler). 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Devamla) 
Beğendin mi? Teşekkür ederim. 

Şimdi birinci arzım, birinci teklifim Anaya
sa Komisyonuna gitmesidir. Bizim Meclisin ha
lini bilirim ben, şayet kabul edilmezse bıı tek
lif (Gülüşmeler) bir ihtiyat takririni daha var. 
O ihtiyat takririmde şöyle diyorum. 

«Tasarıya Adalet Komisyonunca verilen şek
lin ek madde birin 11 nci satırındaki mukayyet 
'bulunan» sözlerinden sonra şu fıkranın ilâvesi
ni teklif ediyorum. 

«Mukayyet bulunan ve 24 Temmuz 1923 ta
rihinden imza ve 23 Ağustos 1923 tarihinde 340 
numaralı Kanunla ka'bul ve tasdik edilen Lo
zan Muahedesi ile hudutları çizilmiş olan Tür
kiye Cumhuriyetinin sınırları içinde kalan» 

Bu fıkranın ilâvesini rica ederim. 
Mâruzâtım (bundan ibarettir. Bütün mesele 

ne diyeyim o petrolculara gitmiyelim. Bunu 
gördük çoık. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlarım; mesele mühim, mühim oldu
ğu kadar da çetindir. Çetindir çünkü karşı tezi 
müdafaa eden iki değerli hukukçu karşısında 
bulunuyoruz. Birisi Temyizde Başkanlık etmiş 
olan Osman Nuri Koni, diğeri de türlü beynel
milel dâvalarda dahi avukatlıktaki maharetini 
göstermiş olan Sayın Profesör Tengirşenk'tir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Maharetini 
değil, ilmini. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NtlIAT ERİM (Devamla) — Eğer 
dâva Türk Milleti için, çok mühim olmasaydı, 
bendeniz cüret edip İni iki hukukçunun karşısın
da mukabil tezi müdafaaya kalkmazdım. 

Sayın Tengirşenk hocamız filhakika başından 
beri bu dâvayı güdenlerden biridirler. Şimdi 
kürsüden de izah buyurdukları tez istikametinde 
defaatle ve ısrarla takip etmektedirler. Geçen 
sene bendeniz Dışişleri Komisyonu Sözcüsü iken 
bu mesele orada görüşüldü, Kendileri o müza
kerede meselenin diğer noktası üzerine fazlaca 
basmışlardı. Sami Güsberk'in, Hazineden almak 
istediği mallar meselesine demek istiyorum. Şim
di bu kürsüden temas ettiği noktaya geliyorum. 
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YUSUF KEMAL TENGİRŞENK. (Sinob) 

— Sami Güsberk'le benim bir alâka ve münase
betim yoktur. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT ERİM 
(Devamla) — Şimdi müsaade buyuruısanız Lo
zan Muahedesinin 60 ncı maddesinde formülünü 
bulmuş olan (Ilazinei Hassa) mallan meselesine 
temas edeceğim. 

Bir defa Hazinei Hassa mallarının hu kanun
la ne alâkası vardır? Bendeniz anlıyamadmı. Bu 
kanun, padişahların emvalinin Hazineye intikal 
etmiş olması hasebiyle, bu kanunla avdetine 
müsaade edilecek olanların hak iddiasını ön
lemek ist iyen bir kanundur. Lozan Muahede
sinin 60 ncı maddesi bugüne kadar nasıl 
mer'i idiyse, nasıl hukuki kıymet ifade ettiyse, 
bu kanun Yüksek Meclis tarafından kabul edil
diği takdirde onun hukuki kıymetine zerre ka
dar halel gelmiyecektir. Lozan Muahedesinde 
Devlete temin edilmiş olan haklar bugüne kadar 
nasıl takip edilmişse, bundan sonra da takip edi
lecektir. Yine muahede yapılırken, hukuku dü
vel kaidesidir, Devletin (Domaine pııblicjuc de 
l 'Etat) denilen âmme emlâki arazisi terkedildi-
ği devlete geçer, aksine muahedede sarahat ol
mazsa. (Domaine prive de l 'Etat) denilen dev
letin hususi mülkü yani bir fert gibi, hususi 
bir şahıs gibi intifa ettiği, gelirinden istifade 
ettiği mallar, muahedede aksine bir sarahat ol
mazsa, o devletin tıpkı bir şahıs gibi malik olduğu 
mal olarak kalır Lozan Muahedesi, Ilazinei Has
sa mülkünü Devletin hususi mülkü meyanında 
saymıştır. Çünkü, bir taraftan tasavvur edili
yor ki, padişahlık ilga edildiğine göre, bunları 
Devlete intikal edeceğine göre, ozaman 431 nu
maralı Kanun da henüz çıkmamıştı. Devlet bun
ları takabbül etmek ve diğer devletlere bırakma
mak istiyordu. (Domaine publique de l 'Etat), 
Devletin âmme emlâki gibi ahar devletlere geç
memesi için Lozan'ın 60 ncı maddeye sarahaten 
yazılmıştır. Bu Lozan Muahedesi yapıldığı gün 
ne idiyse bu gün de öyledir. Bu kanunla ilgisi 
yoktur. Bu kanun çıktıktan sonra da böyle ola
caktır. Onun için bu noktayı bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim. 

Sayın Koni buyurdular ki, bu ahkâmı şah-
siyeye taallûk eder. Bu nokta böyledir ama, 
bendenizin arzetmek istediğim şudur: 

431 numaralı Kanun sakıt hanedanı istisnai 
hükümlere tâbi kılmıştır. Bizden ayrılmış olan 
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yeni Devletler kendi zaviyelerinden bu padişah
ların vârislerine intikal edebilecek emlâki kendi 
ııLamı âmmesi, İçendi görüşü ve Anayasası kai
delerine göre tâyin edecektir. 

Şöyle bir misal arzedeyim : Biz arzu etsek de, 
yeniden mallarını iade için bir kanun yapsak, 
bu takdirde hususi şahıslar malalrmı almışlar
dır diye filân Devletten hak iddia edebilecekler 
midir? Hayır. Bu bahis hukuku hususiyenin 
normal, tabiî şartlar içinde işliyen kanunlarına 
göre mütalâa edilecek bir bahis değildir. Bizini 
için nasıl bir ihtilâl ve inkilâp hükmü ise, bizden 
ayrılan Devletlerin de inkilâp ve ihtilâl hükmü
dür. Lozan. Muahedesinin 60 ncı maddesinin 
hükmü sarihtir. Sayın Tenginşenk petrol işi
dir, şu, bu işidir- dedi. Anlıyamadım. Fikir cazip, 
insan böyle bir şey olsa da Devlete alsak gibi bir 
düşünceye saplanıyor. Böyle birşey hatıra ge
liyor. Ama, bu kanunun şu fıkrasiyle, « şu ka
dar ki, falan kanunla bu emval Devlete intikal 
etmiş olduğundan » fıkrasiylc Ilazinei Hassanın 
ne alâkası var.' Anhyamadığım nokta budur. 65 
nci maddede fertlere ait haklar mahfuz tutul
muş, âmenna. Fakat, bugün bütün veresenin 
haklarını eline geçirmiş olan Sami Güsberk ve
ya hemşiresi Filistin Devletinden, trak Devletin
den hak iddia edecekmiş diye bir milyara tekabül 
eden emlâki, kanunun şu fıkrası bu mânaya bu 
fıkrası şu mânaya gelir diye, vicdanen kaani de
ğilsem nasıl bırakırım. Bence mesele dönüp do
laşıp bu noktada düğümleniyor. İstediğimiz ka
dar başka yere götürelim, fakat mesele dönüp do
laşıyor, bu noktada düğümleniyor. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Bir su
al, .soracağım. Kendileri de temas buyurdular. Ah
kâmı şahsiyeye taallûk ettiğini kendileri de ka
bul ettiler. 

•Simdi Nablus Mahkemesi bir karar veriyor. 
Vereseyi mahrum etmek istiyor. Londra Mah
kemesine de bu karar bildiriliyor. Londra Mah
kemesi, ahkâmı şahsiyeye taallûku itibariyle tev
hidi içtihat kararma muvazi bir kararla nakzedi
yor. Van i Lozan Muahedesinin lehimizde olan 
hükmünü iptal etmiş uluyoruz. 

NİHAT ERİM (Devamla) Muahedenin 
Türk Milleti lehine olan hiçbir hükmü bunun
la iptal edilnıiyecektir; çünkü ilgisi yoktur. 
Tekrar arzedeyim : Padişah emlâkini her dev
let kendi mevzuatına, kendi hukuk anlayışına, 
kendi âmme ve Anayasa hukuku anlayışına gö-
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re imal edecek ve karar verecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti şöyle bir kanun kabul etti diye 
başka bir devlet kendisini bununla bağlı say-
mıyacaktır, saymaz ve hukuku düvel bakımın
dan da buna icbar edemeyiz. Bunu ben her yer
de, her zaman herkesle münakaşa edebilirim. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) -
Evvelâ ben bu işlerde avukat değil, Devletin 
hakemi olarak bulundum. İkincisi; Sami'den 
bahsetmedim. 3 ncüsü; bu 431 numaralı Kanu
nun Lozan Muahedesinin meriyetinden evvel 
meriyete girmiş olması, o devletlerle bizim ara
mızda bir şey çıkarabilir mi, çıkaramaz mı? 

NİHAT ERİM (Devamla) — O bir şey, ne
dir? 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) 
Yani biz falan malı isteriz diye. Yani bu kanun 
Lozan Muahedesinden evvel olmuştur. Şimdi
ki tefsirinizle, yarın sizin hakkınız zayıflamış
tır diye birşey olur nıu? olmaz mı?. 

NÎHAT ERİM (Devamla) — Muhterem Ho
cama arzedeyim.. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 
Hocam da demeyiniz.. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Sami'den bah
setmedim dediler. Ama dâva Sami davasıdır. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 
Dâva petrol davasıdır. 

REŞAD AYDINLT (Denizli) — Dâva, Nu
ri Sait Paşa davasıdır. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Efendim; hiç
bir devlet bir diğer devletin kendi kanunu ile 
iç kanunu ile bağlı değildir. Aradaki muahede
nin, hukuku düvel umumi kaideleri hükmü ile 
bağlıdır. Binaenaleyh 431 sayılı Kanunun veya
hut şu, bu kanunun hiçbir suretle Türkiye'nin 
bir diğer devletle olan münasebetlerinde katı 
bir hüccet teşkil edemez. 

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) —. 
Bütün bunlar ehemmiyetle zapta geçsin, çünkü 
Nihat Erim Beyin söylediği sözler bizi beynel
milel mükellefiyetten kurtaramaz. 

BAŞKAN — Bir sual daha var. 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Efen

dim ; buyurdukları noktai nazarı tamam iyi e 
kabul ediyorum. Her devlet kendi hudutları dâ
hilinde serbesttir, istediği gibi kanun yapar. 
Bütün müstakil devletler bu şekilde hareket 
ederler. Hukuku düvel kaideleri bunu âmirdir. 
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Yalnız devletler bazan, muahedat ile birbi

rine bağlıdırlar. Lehlerinde hükümler olur, 
aleyhlerinde hükümler olur, iki cenahlı hüküm
ler olur. 

Bizden kopan devletlerden birisi, vârisleri 
mahrum bırakmamak için; onları müstefit et
mek için bir kanun yapmamış olursa, bu da mu
ahede haricinde olursa1? Buna cevap yersinler. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR 
DIMOISI NİHAT ERİM (Devamla) — Tekrar 
ediyorum, her hangi bir hususi şahısla hanedan 
efradı aynı vaziyette değildir ve olamaz. Bütün 
mesele buradan çıkmaktadır. Arkadaşımın huku
ki fikirlerine, mütalâalarına hürmet ederim, ken
di yürüttükleri kaziyeyi esas alırlarsa haklıdır
lar. Ama kaziye, o kaziye değildir. 

Burada Hanedan hakkında bahis mevzuu olan 
şey, yalnız Türkiye Cumhuriyeti değil, diğer 
devletler için bir âmme meselesidir, hukuku hu
susiye meselesi değildir. Biz onları icbar edeme 
yiz, illâki kendi esas hukukunu benim anladığım 
şekilde anlıyacaksın diye. Buna kimseyi icbar 
edemeyiz. 

Benim anlayışım budur. 
Bu vesile ile, demin belki sarih olarak arze-

denıediğim bir noktaya da işaret edeceğim. 
Lozan muahedesinin 60 ncı maddesinde, Hazı-

nei Hassa emvali mahfuzdur. Sayın Tengirşenk"-
in ifade ettiklerini, o noktayı tamamiylc kabul 
ediyorum. Mademki öyle..Daha iyi ya.. Şimdi dev
let malı devlete mal olacak, kuvvetle o devletin 
olduğu bir kere daha sabit olacaktır. Ve devlet 
bunun üzerinde kuvvetle yürüyecektir. 

OSMAN NURİ KONİ (istanbul) — Yalnız 
bir nokta var. ('Kâfi, kâfi sesleri). 

Malûmu âliniz, hukuki devlet sistemini takip 
ediyoruz, bununla iftihar ediyoruz. Sistemimiz 
budur, diyoruz. Öteki devletlerin de bunu iddia 
edebilmeleri haklarıdır. Şimdi, biz böyle bir ka
nunla kâinatın önüne çıktığımız zaman, Lozan 
muahedesini imza eden devletler, Lozan muahe
desinin hükmüne tâbi olan devletler, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti, kendi lehine olan bir 
hükmü tadil etmiştir, ilga etmiştir, feshetmişti','. 
Yani Lozan muahedesinin feshine varan Mi
adım olmaz mı bu .' 

NİHAT ERİM (Devamla) •— Hiçbir suretle. 
Lozan muahedesindeki 60 ncı ve bT) nci madde
lerle bu kanunun hiçbir ilgisi yoktur. Bu kanun 
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1 zorla oraya bağlanmak istenmektedir. Ama bağ-
I lamaya çalıştıkça kaçıyor, bağlanmıyor. 

FAZIL AHME1) AY KAÇ (Diyarbakır) — 
Muhterem Bakan. 1816 da Napolyon ailesine, 
1832 de yine bir inkılâp kanunu ile 15 nci Sari 
hanedanına yapılan muamele tatbikta bulunan 
ve bizim ihtiyar ettiğimiz hattı hareketin ayın 
değil midir ! Bütün bir vukufla arkadaşlarıma 
bildirmenizi rica ederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bende
niz işi uzatmamak için birtakım nazari, tarihî 
olaylara girmek istemedim, inkılâp yapmış olan 
memleketler, bilhassa saltanatı tasfiye etmiş 
memleketler bundan daha az şedit, daha az sert 

I hükümler koymamışlardır. Aşağı yukarı hep-
I sinde bu ve bunun ilerisi hükümler alınmıştır. 

Her inkılâp yapmış olan, saltanatı ilga etmiş 
olan memleket bunu yapmıştır. Bunlar hususi 
hukuk hükümlerinde alelade karşılaştığımız 
hususi hukuk hükümleriyile bir tutulmamıştır. 
Sayın Tengirşenk de bu noktada anlayışının bi
zimle beraber olduğunu, ifade etmiştir. 

BAŞKAN — Ilulki Karagülle. 
IIULKÎ KARAGÜLLE (Konya) - • Sayın 

arkadaşlar; mevzu, lüzumu kadar deşilmiştir, 
bunun için bana gayet az biı söz kalmıştır. Mü
saade buyurursanız bendeniz de muhtelif hatip-
lenin endişe ettikleri Lozan Muahedesi ile mev
zuun alâkasına temas edeceğim. 

Arkadaşlar, Lozan Muahedesi, ile, yeni. konu
lan bu hükmün asla alâkası yoktur. Oünki Lo
zan muahedenamesinin 60 ncı maddesinde mev-
zuubahis olan hususlar şunlardır. 

1. Devletin orada kışlası varmış, Devletin 
orada Hükümet Dairesi varmış, bunlar onlara 
tabiatiyle kalacak. Bir de Hazinei Hassanın 
malları varmış ki; bunlar TTamit veya Reşat 
iradelerine ait olan mallardan olacaktır. Sonra 
âmme hizmetine tahsis olunan mallardan ola
caktır. Bunun dışında kalanlar Devletin uhde
sinde kalacak, şahsın ise şalısın üzerinde kala
caktır. Vaziyet budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, diyorlar ki; bu, 
aman, Lozan Ahitnamesinin altmışıncı madde
cinde biı gedik açar. Bunun bir gedik açacağı 
neresinde? Metni tekrar ederek başınızı ağrıt
mak istemiyorum. 

Sonra arkadaşlardan Hazini Bazca, aman, 
I bundan tevakki edelim, hukuku hususivede böv-
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le bii' Devlet tasarrufuna cevaz verirsek, em
niyet sarsılır diyor. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Böy
le bir şey söylemedi. 

TIULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Huku
ku. hususiyenin teminatı kaybolur, dedi. Ne hu
kuku hususiyenin teminatı kaybolur, ne de bir 
şey. Bu bir nevi iadei hukuku magsubedir. Bu
nu ben söylemiyorum. Ta fi tarihinde"Abdurrah-
ıtıan Şeref merhum, 1825 tarihli Osmanlı Mec
lisi Mebusanmda aynı. şeyi. söylemiş, aynı mev
zu etrafında aynı meseleden dolayı söylemiştir. 
Biz hâlâ 35-40 sene geçtikten sonra bunu söy
lemekten çekiniyoruz. Hayır eekinmiyeceğiz. 
Böyle memleketin milyonlarca lira değerindeki 
hukukunu şunun bunun entrikasına feda ede
cek halde değiliz. 

Necati Erdem arkadaşımız buyurdular ki; 
mevcut olmıyan bir adamın, malı da olmaz. Ar
kadaşlar, ben demiyorum, Kanun diyor. Tapu
da falanın üzerine kayıtlı diyor, tapuda kaydı
nı gördük mü, bunu, alamam diyor Kanun. Ben 
Necati Erdem arkadaşıma sorarım: Meselâ ha
lifelerden. sonra, siz hilâfeti lâğvettiniz. Bina
enaleyh, zarar ve ziyan dâvası açıyorum, demiş 
olsa, hâkim sıfatiyle dinliyecekler mi? Hayır 
bunlar ihtilâl kanunlarıdır, bunda hukuk ken
di mahiyetinde mündemiçtir. Bunu yapan Dev-
etin. ana Teşkilât Kanunudur, bir nevi Anayasa 
Kanunudur. (Kâfi sesleri) 

Bir dakika müsaade buyurun. 
Osman Nuri Koni arkadaşım; ilâmları 

çiğnemeye hakkımız yoktur, dediler. Bunlar 
ağır sözlerdir, onun için söylemeye mecburum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir zaman hak 
çiğnemez, hak yapar. Mevzuumuz olan hâdise
lerde de Milletin asırlarca cehren elinden alı
nan malını yine Millete vermek gayretinden 
başka bir şey olmadığı için bu dahi bir mahzı 
hakikattir. 

Yusuf Kemal Bey arkadaşımız da, filân 
gelir ve memleketinizde böyle bir karar veril
miş derlerse ne diyeceğiz? Diyorlar. Onun ceva
bını ben vereceğim, sizinle alâkası yoktur, ben 
memleketim dâhilinde bu inalları Millete inti
kal. ettirmemden ibarettir, derim. 

Arkadaşlar, söylenecek çoktur, fakat ihti
yaç yoktur. Bunun için tasarının maddeleri ta
mamen yerindedir. Kabulünü teklif ve rica ede
rim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Üç arkadaşın daha söz isteği 

var. İki de yeterlik gnergesi var. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mev

zuun dokunulmıyan tarafı var, takririn aley
hinde konuşacağım. 

Ol. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Söz istemiştim, maddelere geçince vereceğinizi 
söylemiştiniz. Söz sırası benimdir. 

BAŞKAN — Maddelerde söz isterseniz ve
ririm demiştim. Şimdi yeterlik önergesi geldik
ten. sonra konuşmak istiyorsunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir maddenin oya konmasını 

dilerim. 
Aydın Milletvekili 

Mitat Aydınlı 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme kâfi miktarda açıklanmıştır. Ye

terliğini teklif eder, önergelerin yoa konulma
sını rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
II. İlgaz 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) —Arka
daşlar, maddeyi etraflı ve derinliğine münaka
şa etmek lâzımdır. Benim şahsan münakaşa 
etmek istediğim nokta; bu 18 şahsın memlekete 
dönü]) donmemesidir. Fakat kifayeti müzake
re önergesi buna imkân vermiyor. Bir taraftan 
İnkılâp Kanunu yapıyoruz, diğer taraftan bu 
18 kişiyi memlekete sokmak istiyoruz. Bu teza
dı izah etmek azimdir. Onun için kifayeti mü
zakere önergesinin aleyhindeyim. Kabul edilme
mesini rica ederim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Ben de kifayeti 
müzakere aleyhinde konuşacağım. (Bir kişi 
söyler sesleri) 

BAŞKAN — Önergeleri oyunuza sunuyo
rum. Yeterliği kabul edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik Kabul edilmiştir. Şimdi diğer öner
geleri okutuyorum: 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kürsiden şifahen arzettiğim sebeplere bina

en tasarının Anayasa Komisyonuna verilmesini 
teklif ederim. 

18 Nisan 1949 
Sinob Milletvekili 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
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B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tasarıya Adalet Komisyonunca verilen şek
lin ek madde 1 nin 11 nci satırındaki « .... mukay
yet bulunan » sözlerinden sonra şu fıkra
nın ilâvesini teklif ederim. 

« ve 24 Temmuz 1923 tarihinde imza ve 
23 Ağustos 1923 tarihinde 340 numaralı Kanun
la Tüıkij'e Büyük Millet Meclisince kabul ve tas
dik edilen Lozan Muahedesi ile hudutları çizilmiş 
olan Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içinde ka
lan » 

18 Nisan 1949 
Sinob Milletvekili 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 1 in. maddenin sonuna «Mahkeme

ler bu türlü dâvaları dinleyemezler» hükmünün 
ilâvesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

Yüksek Reisliğe 
3519 sayılı Pasaport Kanununa eklenti ya

pılması hakkındaki teklifin birinci maddesinin 
şu şekilde tadilini teklif ederim : 

Ek madde 1 — Doğum itibariyle münderis 
Osmanlı hanedanından olmayıp bu hanedan âza
sından biriyle evlenmiş ve ölüm veya boşanma 
sebebiyle dul kalmış olan erkek ve kadınların ve 
kız evlâtlarının Türkiye'ye gelmelerine Bakanlar 
Kurulu karariyle müsaade olunabilir. 

istanbul Milletvekili 
Hüseyin Cahit Yalçın 

Yüksek Başkanlığa 
Osmanlı hanedanına mensup olan kimselerle 

alâkalı oldukları içinj memleket haricine çıka
rılmış olan kimselerin, hanedanla alakalan 
kesilmiş (Kalmamış olsa dahi, memlekete dönme
leri inkılâp anlayışiyle telifi kabil değildir. 

Bunlara Devlet yardım elini başka türlü uza
tabilir. Birinci maddeden bu fıkranın çıkanl-
masını teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

Yüksek Başkanlığa 
3519 sayılı Pasaport Kanununun bâzı mad

delerini değiştiren tasarının ek birinci maddesi
nin (Şu kadar ki...) diye başlıyan ikinci fıkrası-
nyı tamamen kaldırılması cihetinin Kamutayın 
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tasvibine sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fethi Erimçağ 

BAŞKAN — önergeleri sırasiyle okutup, 
oyunuza sunacağmı. 

(Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Teııgir-
şenk'in Anayasa Komisyonuna gönderilmesi hak
kındaki önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Niğde Milletvekili Vehbi Sarıdal'ın önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakıç'm 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergede şu teklif ediliyor. 
Osmanlı hanedanı ile alâkaları kesilmiş, kalma
mış olsa dahi.... 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Ne lüzumu 
var herkes anladı 

BAŞKAN — Ben de vazifemi yapıyorum, 
bu kısmı dinlemiyen bâzı arkadaşlar izahını isti
yorlar. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — insaf 
yahu. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — İzah 
etmek üzere söze başladınız sonra vaz geçtiniz, 
tam Başkanlık yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Yusuf Kemal Tengirşenk'in ikinci önergesi 

tekrar okundu). 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bendeniz Yusuf Kemal Tengirşenk'in bu önerge
sini geri almasını rica edeceğim. Bunun reddi 
makûs bir fikrin Mecliste mevcut olduğu kanaa
tini hâsıl eder. Halbuki Mecliste böyle bir ka
naat mevcut değildir. Zatı âlinizin nezaketi si
yasiniz hasebiyle bu önergeyi geri almanızı rica 
ederim. 
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YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) 

— Geri alıyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Önergeyi önerge sahibi geri alı

yor. 
(İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit Yal

çın'm, önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oyunuza sunacağım. Yalnız, 15 im

zalı bir önerge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Pasaport Kanununun 4 ncü maddesinin 7 nci 

bendinin değiştirilmesine dair tasarının ek bi
rinci maddesinin açık oyla oya sunulmasını iste
riz. 

İzmir Milletvekili 
Ekrem Oran 

Van Antalya İspata 
R. Oktar N. Aksu R. Güllü 

Kırşehir Konya 
S. Kurutluoğlu H. Onat 

Erzurum Kayseri 
Ş. İbrahimhakkıoğlu R. özsoy 

Kayseri Ankara 
Ö. Taşçıoğlu M. Aksoley 

Erzincan Konya Konya 
A. Fırat M. A. Binal Dr. H. Alataş 

Kocaeli Van 
F. Balkan M. Koçak 

BAŞKAN — Maddeyi açık oyla oya sunu
yorum. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Meclis karar vermedi. 

BAŞKAN — Tüzüğe göre on beş imzalı bir 
önerge ile açık oy istenirse otomatikman açık 
oya konur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Presedan olarak kabul ediyoruz. 

Ek madde 2. — Doğum itibariyle münderis 
Osmanlı Hanedanı âzasından bulunan kadınlar
dan, yabancı Devlet Başkanlarından veya ya
bancı Devlet Hanedan âzasından veyahut elçi 
veya elçilik vazifesiyle görevlendirilmiş olanlar
dan biriyle evli olanların transit suretiyle Tür
kiye'den geçmelerine ve üç aya kadar Türki
ye'de ikametlerine Bakanlar Kurulu karariyle 
izin verilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 431 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul. 

edilmiştir. 
Aynı tasarı içinde bulunan ve gündemdeki 

ikinci tasarıya başlıyoruz. 

Vatandaşlık Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun 

MADDE 1. — 1312 sayılı Vatandaşlık Kanu
nuna aşazıdaki maddeler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — 3519 sayılı Pasaport Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 
Kanunun birinci ek maddesi gereğince 
yurda dönmelerine müsaade edilen kimselerin 
o kanunda yazılı kayıtlar dâhilinde vatandaşlı
ğımıza alınmasına Bakanlar Kurulu karar ver
meye yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Burada sayılı 

diyor, numarası yoktur. Numarasını koya
maz mıyız? 

BAŞKAN — Bu kanunun çıkış numarasını 
koyacağız. 

Oy vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. 

3519 sayılı Pasaport Kanununa bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanunun birinci mad
desi için (237) oy verilmiştir (229) kabul (7) 
ret. (1) çekinser, muamele tamamdır. Madde 
(229) oyla kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü Yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Vatandaşlık Kanununa bâzı maddeler eklenme- ] 

sine dair kanun 

MADDE 1. — 1312 sayılı Vatandaşlık Kamı- | 
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — 3519 sayılı Pasaport Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5370 
sayılı Kanunun birinci ek maddesi gereğince 
yurda dönmelerine müsaade edilen kimselerin 
o kanunda yazılı kayıtlar dâhilinde vatandaş
lığımıza alınmasına Bakanlar Kurulu karar 
vermeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul 
et m iyeni er.. Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — 431 sayılı Kanunun dördün
cü maddesinin bu kanunun hükmüne aykırı 
hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. | 

3. — Erzurum Milletvekili General Vehbi Ko-
cagüney'in Salâhaddin Ulusoy'a dayak atarak 
ölümüne sebebiyet veren Hınıs îlcesi Komiseri 
Mevlût Yeniçerioğlu'nun muhakeme neticesi ile 
Maçka ilçesinden ve kız kaçırma suçundan sanık 
Orhan Güney1 i hakkındaki takibatın sonucuna 
dair sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in ya
zılı cevabı (6/288) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki iki soruya sayın Adalet Bakanımı 

zm yazılı olarak cevap vermelerini dilediğimi 
saygılarımla arzederim. 

1. — 1947 ilk baharında Hınıs'ta çarşı orta
sında Maliye eski tahsil memurlarından Salâhad
din Ulusoy'u tice Komiseri Mevlût Yeniçerioğlu 
tarafından dövülmüş, dayağın şiddetinden bu 
genç tecemıün etmiş ve Erzurum'a naklini mü-
taakıp da hastanede ölmüştü. Vatandaşı böyle 
gaddarca döven ve ölümüne sebebiyet veren Ko
miserin hâlâ tevkif edilmemiş olduğu anlaşılmak
tadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı?.. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul et
miyenler. .Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kakül 
edilmiştir. 

Ayın 20 nci Çarşamba günü soruları da ruz-
naınemize alıp konuşmak üzere.. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Sayın 
Başkan; sorular Çarşamba günü gündemine alı
nıyor değil mi efendim? 

BAŞKAN — Evet, aiıyoruz ve Çarşamba 
günü sorulardan başlıyarak müzakeratımıza 
devam edeceğiz. (Kararlamak lâzımdır sesleri) 

Efendim Çarşamba günü saat 14 buçukta 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum . 

Kapanma saati : 20,03 

Muuhakemc ne safhadadır, neden tevkif edil
memiştir ? 

2. — Trabzon'un Maçka kazasının Larhan 
yaylasından Ömer Nalçacı'nın on dört yaşındaki 
kızını tabanca ile korkutarak annesinin yanından 
Haziran 1948 de evli Osman Güney adında bit
kisi tarafından zorla kaçırıldığı, dört ay sonra 
Jandarma tarafından bulunarak babasına teslim 
edildiği fakat kızın bu azılı kişi tarafından na
musunun da kirletilmiş okluğu babası tarafından 
Maçka savcılığına bildirilmiş ise de dört aydan 
beri de henüz bu adamm serbest dolaştığı ve tev
kif edilmemiş bulunduğu Ömer Nalçacı 'nın mek
tubundan anlaşılmıştır. 

Yapılan kanuni muamele ve takibatın ne saî-
hada bulunduğu. 

Erzurum Milletvekili 
Q\. Vehbi Kocagüney 

15. IV. 1949 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
24 . III ..1949 gün ve 4782 - 6/288 sayılı yazı-

• ı mmm ı ı 
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ya K. ve t . IV . 1949 gün ve 139 sayılı yazımıza 

Erzurum Milletvekili Vehbi Kocagüney tara
rından Yüksek Başkanlığınıza verilerek Bakan
ağımıza havale buyrulan 23 . III . 1949 tarihli 
("nergede hulâsa olarak; 

1. Hınıs'ta Maliye eski tahsil memurların
dan Salâhattin Ulus'u döverek ölümüne sebe
biyet veren Komiser Mevlût Yenerçağ'uı neden 
!"vkif edilmediği ve mahkemenin ne safhada ol
duğu; 

2. Trabzon'un Maçka Kazasının Larhan Yay
lasından Ömer Nalçacı'nm 14 yaşındaki kızını 
urla ve tabanca ile korkutarak kaç'ran şahsın 

dört aydan beri serbest dolaştığı anlaşıldığından 
bu hususta yapılan kanuni muamele ve takibatın 
ne safhada bulunduğu; 

Sorularak yazılı cevap verilmesi istenmesi üze
rine yapılan incelemede; 

1. Hınıs'ta Emniyet Komiseri Mevlût Ye
nerçağ'uı, 11 . TV . 1947 gecesi bir düğünden dö
nerken yolda sarhoş olarak «Komünislerin ana ve 
avradını S. K. edeyim» diye bağıran Maliye Tah
sil memurlarından Salâhattin Ulus'u karakola 
götürmek istediği ve mukavemet görmesi üzerine 
yolda ve ayrıca karakolda döverek aynı zamanda 
Kendisini sabaha kadar da karakolda bıraktığı 
ve adı geçen Salâhattin'in 12 . IV . 1947 tarihin
de O. Savcılığına müracaatla şikâyette bulunma
sı üzerine aynı gün muayenesi yaptırılarak komi
ser hakkında da soruşturmaya başlandığı ve di
ğer taraftan dayak neticesi çıldırdğı iddia olunan 
Sabahattin'in tedavi edilmek üzere yatırıldığı Er
zurum Hastanesinde 30 . IV . 1947 tarihinde ve
fat eylediği ve yapılan otopsi ve akciğerlerinin 
Mareşal Çakmak Hastanesi Pataloji müessese
sinde tetkiki neticesinde ise, «Fiili müessirden 
mütevellit çıldırma ve onun tevlit ettiği zatür-
rieden öldüğü ve bu itibarla failin fiili ile ölüm 
arasında fenni irtibat mevcut olduğu» suretin
de rapor verildiği anlaşılmıştır. 

Sanık komiser hakkında yapılan hazırlık 
soruşturma kâğıtları takibata izin verilmek için 
Bakanlığımıza gönderilmesi üzerine tetkik edi
lerek Hâkimler Kanununa tevfikan Hınıs O. 
Savcısı tarafından soruşturma yapılmasına izin 
verilmiş ve mezkûr C. Savcılığınca yapılan so
ruşturma kâğıtları da Hâkimler Kanunu hü
kümlerine tevfikan yine Bakanlığımızca tetkik 
edilerek sanığın muhakeme altına alınmasına 
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dair yazılan ve 11 . IX . 1947 tarihinde tasvip 
edilen mütalâa üzerine bu işe ait dosya, Erzin
can Ağır Ceza Mahkemesince bu hususta bir 
karar verilmek üzere bu yer C. Savcılığına 
gönderilmiştir. Erzincan Ağır Ceza Mahkeme
since son soruşturmanın açılmasına karar veri
lerek bu husustaki dosya 4 . XI . 1947 tarihinde 
sözü geçen ağır ceza mahkemesine tevdi edil
miştir. 

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinde yapıl
makta olan duruşmanın da kamu ve savunına-
şahitlerinin dinlenmesi ve diğer yerlerde bulu
nan şahitlerin istinabe suretiyle ifadelerinin 
alınması ve ölü Salâhattin hakkındaki raporla
rın adlî tıp işleri müessesesinde tetkiki ve hâ
dise mahallinde temsilî keşif yapılması gibi se
beplerden dolayı mütaaddit defalar talik edil
diği ve en son olarak da hâdise mahallinde ic
rasına karar verilen keşif yapılmak üzere 
f) . V . 1949 tarihine bırakıldığı ve muhakeme
nin halen bu safhada bulunduğu anlaşılmıştır. 

Sanığın tevkif edilmemesi meselesine gelin
ce; 

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince sanığın 
gayrimevkuf olarak mahkemeye şevkine karar 
verildiği gibi Erzurum Ağır Ceza Mahkemesin
ce de tevkifine lüzum görülmediği ve müdahil 
avukatı tarafından yapılan tevkif taleplerinin 
de, şahitler dinlenmiş olup sanığın delillere 
müessir olması mümkün olamıyacağmdan ve 
kendisi komiser muavini olup fiilen vazife yap
masına göre de kaçması mülâhaza edilemiyece-
ğinden bahisle ve savcının mütalâası veçhile 
reddine karar verildiği anlaşılmıştır. 

2. Ömer Nalçacı'nm kızı Faika Nalçacı 'mn 
kaçırılması hâdisesine gelince; 

Ömer Nalçacı tarafından Maçka C. Savcılı
ğına verilen 13 . IX . 1948 tarihli dilekçe de, kı
zı Faika 'nm Osman Güney tarafından zorla ka
çırıldığı ihbar ve şikâyet edilmesi üzerine aynı 
gün soruşturmaya başlıyarak Sulh Ceza Yar-
gıçlığınca gıyabında sanığın tevkifine karar- ve
rildiği ve o husustaki tevkif müzekkeresi aynı 
gün zabıtaya tevdi edilerek 27 . IX . 1948 ve 
8 . X . 1948 tarihli yazılarla tekit edildiği ve 
sanığın Gümüşaneye gittiği anlaşılması üzerine 
yakalanması, 9 . X . 1948, 11 . X . 1948 ve 
1 8 . X . 1948 tarihlerinde Gümüşane ve bilâhara 
Of'a gittiği haber alınması üzerine de 26 . 11 . 
1948 tarihli yazı ile Of C. Savcılıklarına ve ya-
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kalanmasınm gecikmesi hasebiyle de ayrıca 
30 . XI . 1948 tarihinde de Jandarma Komu
tanlığına tekiden yazıldığı anlaşılmıştır. 

Sanık Osman Güney 4 . XI I . 1948 tarihinde 
gelerek mağdure ile birlikte teslim olması üzeri
ne ceza evine alınarak mağdıırenin de babasına 
teslim edildiği ve sanık tahliyesini istemesi üze
rine de; mağdure Faika 'mn hazırlık soruştur
masında C. Savcılığına verdiği ifadesinde ken
di rızası ile sanığın yanma gittiğini ve üç ay 
kadar bir arada dolaştıklarını, yaşının büyük 
olup düzeltilmesi için mahkemeye müracaat et
tiğini söylediğinden sanığın 100 lira kefaletle 
11.XII.1948 tarihinde tahliyesine karar verildiği 
ve bu husustaki soruşturma da ikmal edilerek 
sanık hakkında, Faika'yi zorla kaçırıp ırzına 
geçmek ve amcası Hurşit Güney hakkında da 
adı geçeni saklamaktan dolayı 12 . XI I . 1948 
tarihinde talepname ile sorgu yargıçlığına ka
mu dâvası açıldığı ve sorgu yargıçlığmca da
vacı, mağdure, şahit ve sanıkların ifadeleri 
alındıktan sonra şahitlerden ikisi ile mağdure 
Faika 'nm hazırlıkta verdiği ifadelerle ilk so
ruşturmadaki ifadeleri arasında esasa müessir 
şekilde mübayenet görüldüğünden bunlarin te
lifi için Trabzon Sorgu Yaryıçlığma istinabe ya
zılmak suretiyle soruşturmaya devam edilmekte 
olduğu ve Osman Güney hakkındaki takibatın 
da bu safhada bulunduğu anlaşılmıştır. 

Netice olarak; Salâhattin Ulus'un döverek 
ölümüne sebebiyet vermekten sanık komiser mu
avini Mevlût Yenerç.ağ hakkındaki duruşmanın 
gayrimevkuf olarak yapılmasına dair Erzurum 
Ağır Ceza Mahkemesinden verilen karar mah
kemenin kanaat ve takdirine taallûk eylediği 
gibi Ömer Nalçacı'nm kzı Faika'yi kaçırmak
tan sanık Osman Güney'in kefaletle tahliyesine 
dair verilen karar da soruşturmadan elde edilen 
neticeye göre yine kanaat ve taktire taallûk 
eden kazai işlemlerden bulunmuştur. 

Keyfiyet "saygı ile arzolunur. 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

4. — Bolu Milletvekili İhsanYalçın'm, İz
mit Kâğıt Fabrikasına tahsis olunan 170Ö metre 
mikâp tomruğun Karabük İstasyonundan seuke-
dilmemesi sebebi hakkındaki sorrmuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Cemil Said Barlas, Tarım Ba
kanı Cavid Oral ve Ulaştırma Bakanı Dr. Kemal 
tfatır'ıh yazılı cevaplan (6/294) 
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27 . I I I . 1949 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Orman Umum Müdürlüğü tarafından İzmit 

Kâğıt Fabrikası için Karabük Devlet Orman İş
letmesi istihsalinden 1947 yılında 1700 M3 tom
ruk tahsis edilmiştir. Bu emval Karabük demir
yolu istasyonunda hâlâ beklemekte ve sevk olu
namamaktadır. 

Öğrendiğime göre Orman İşletmesiyle ardi
ye, vagon tahsisi gibi bâzı meseleler işi uzat
maktadır. Tomrukların bekletilmesi yüzünden 
kıymetinin düştüğü de söylenmektedir. 

ihtilâfın sebebi, mahiyeti ve son durum hak
kında Tarım, Münakalât, Ekonomi Bakanlık
larınca ayrı ayrı yazılı birer cevap verilmesi için 
işbu yazılı önergem hakkında icabeden muamele
nin ifasına emirlerinizi arz ve teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
İhsan Yalçın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yazılı olarak cevaplandırılması dileğiyle Bo

lu Millet vekili İhsan Yalçın tarafından verilen 
soru önergesine Tarım ve Ulaştırma Bakanlariy-
le müştereken hazırlanan cevabın ilişik olarak 
takdim kılındığını derin saygılarımla arzederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
Cemil Said Barlaş 

Karabük istasyonunda izmit Kâğıt Fabrika
sına tahsis edilen 1700 metre mikâbı tomru
ğun nakledilmemesi sebebi hakkında Bolu Millet
vekili İhsan Yalçın tarafından sorulan ve üç 
Bakanlığa bağlı ayrı üç idareye taallûku bulu
nan hususların cevabı aşağıda arz ve izah olun
muştu]'. 

Soru şudur: 
Orman Umum Müdürlüğü tarafından İzmit 

kâğıt fabrikası için Karabük Devlet Orman İş
letmesi istihsalinden 1947 yılında 1700 m3 tom
ruk tahsis edilmiştir. Bu emval Karabük De
miryolu istasyonunda hâlâ beklemekte ve sevk 
olunamamaktadır. 

öğrendiğime göre Orman işletmesi ile ardi
ye, Vagon tahsisi gibi bâzı meseleler işi uzat
maktadır. Tomrukların bekletilmesi yüzünden 
kıymetinin düştüğü de söylenmektedir. 

ihtilâfın sebebi, mahiyeti ve son durum hak
kında Tarım, Ulaştırma, Ekonomi Bakanlıkla
rınca ayrı ayrı yazılı cevap verilmesi. 
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Cevabı arz ediyoruz. 
Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinin 

1947-1948 yılı tomruk ihya ihtiyacına mahsuben 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 28.8.1947 
tarihinde Karabük İstasyonunda, 294G metre 
mikâbı tomruk tahsis olunmuş ve bu tomrukla
rın bedeli olan 14.1 408,00 lira 12 . 9 . 1947 ta
rihinde ödenmiştir. 

Tomrukların en ucuz şekilde İzmit'e nakli 
denizyoliyle mümkün olabildiğinden bu imkânın 
elde edilebilmesi maksadiyle kış aylarının geç
mesine intizar edilmiş;, ve 1948 yılının Haziran 
ayında bunları tesellüm ve sevketmek üzere 
Selüloz Sanayii Müessesesinin Karabük'e bir 
memur gönderilmiştir. 

Karabük'te iki ayrı sahada depo edilmiş bu
lunan tomruklardan birinci sahadaki 1216 met
re mikâbı tomruk'un seçilerek 30 . 7 . 1948 den 
itibaren tesellüm ve şevkine başlanmış ve bun
lar da tamamen sevk olunmuştur. İkinci sahada
ki 1730 metre mikâbı tomruk'un tesellüm ve sev-
kedilmek istenmesi sırasında Devlet Demiryol
ları idaresi bu sahanın kendilerine ait olması 
dolayısiyle ayık arazi tarifesine göre ücret iste
mesi ve bu ücret ödenmeden tomrukların nak
line mevzuatın kesin olarak müsait olmadığını 
ileri sürmesi üzerine keyfiyet müessese memu
ru tarafından Orman İşletmesine bildirilerek 
gereğinin yapılmasının temini istenmiştir. An
cak bahse konu olan sahadan iki seneden beri 
ardiye alınmamış olması ve buranın Devlet De-
miryollarınca henüz istimlâk muamelesinin ta
mamlanmamış olabileceği mülâhaza edilerek Or
man İşletmesi istenen ardiye ücretinin ödenme-
mesinin gerekeceği noktai nazarında bulunmuş 
ise de Devlet Demiryolları İdaresi bir kanunla 
kabul'edilmiş bulunan İşletme Nizamnamesinin 
müsait olmaması dolayısiyle açık arazi ücreti 
ödenmedikçe tomrukların nakli cihetine gidile-
miyeceğini bildirmiştir. 

İki idare arasında bu suretle baş gösteren ih
tilâf yüzünden bedeli 83 043,00 lira tutan 1730 
metre mikâbı tomruku sevkedemiyen Selüloz 
Sanayii Müessesesi Orman idaresiyle temasa 
geçerek bunların yerine Düzce İşletmesinden 
75 718 liralık 1402 metre mikâbı tomruk veril
mesi hususunda mutabakata varmış, Düzce'den 
tahsis edilen tomrukların hemen tamamını taşı
mış ve evvelce Karabük'ten tahsis edilen ve fa
kat sevkı mümkün olamıyan tomrukların bede-, 
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linden ötürü müessese 7 325 lira alacaklı kal
mıştır. 

Karabük tomruklarının şevki hususunda bir 
karar alınmak üzere Devlet Dcmiryollarınca 
ve Orman İdaresince Tahkim Kanununa göre 
ihtilâfın Yargıtayca tetkik olunması gerekli gö
rülmüş ve işbu suretle Yargıtaya intikal eyle-
mştir. İhtilâfın henüz kesin olarak helledilme-
miş olmakla beraber Demiryollarınca istenen 
açık arazi ücreti Yargıtay "Hâkem Kurulu kn-
rariyle emaneten Bankaya yatırılmış ve tomruk
ların sevkediimesi imkânı sağlanmıştır. Ancak 
Selüloz Sanayii Müessesesine Düzce'den tom
ruk verilmiş olduğundan Karabük'te kalan tom
rukların başka suretle satışı cihetine gidilmesi 
icabeylemiş ve bu yola tevessül olunmuştur. Yu
karda arzedilen sebeplerle iki idare arasında 
husule gelen ihtilâf yüzünden vaktinde sevke-
dilemiyen tomruklar da zamanla evsaf düşüklü
ğü hâsıl olduğu ve kıymetin tenezzüle uğradığı 
bir vakıadır. Orman idaresi bu suretle hâsıl 
olan zarar için mahallinde tesbiti delail yapıl
masını istemiş olup ihtilâfın merciince verile
cek karara göre muamele ifa olunacaktır. 

Mâruzâtımız bundan ibarettir. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Tamı Bakanı 

C. S. Barlas Cavid Oral 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. K. Satır 

5. — Manisa Milltevekili Yunus Muammer 
Alakunt'ın, Tekel İdaresinin Akhisar İlçesinin 
Marmara Bucağında bir ambar açması ve muba
yaa memuru tâyin etmesi ve Kredi Kooperati
fine borcu olan kırk bin lirayı ödemesi hakkın
daki sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Dr. Fa
zıl »Şe raf ettin Bürge'nin yazılı ceıkubı (6/302) 

4 . IV . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Akhisar'ın Marıııera Nahiyesi 800 bin kilo 
etrafında nefis tütün istihsal ettiği halde Te
kel İdaresi burada bir ambar açmamış, mu
bayaa memuru göndermemiş olduğundan müs
tahsil zorluk çekmektedir. 

Bu sene Tekel Kredi Kooperatifine borçlu 
olan tütün müstahsılından aldığı tütünlerden 
40 bin liralık bedelini hâlâ kooperatife yatırma-
dığmdan bunların müstahsılları fuzuli faiz öde
mekte ve kredilerini kullanamamaktadırlar. 

A — Tekel İdaresi önümüzdeki mubayaa 
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Mevsimine kadar Marmara'da bir ambar aç
mayı ve mubayaa memuru tâyin etmeyi uygun 
buluyor mu? 

B — Bu sonunuz üzerine bahsi geçen kırk 
bin liranın ödenmesi için muktazi emir ve
rilmiş midir? 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanının bu soru
ya yazılı olarak cevap vermesini rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 

No. 3364 16 . IV . 1949 
Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Genel Kâtiplik, 7 IV . 1949 tarih ve 

2797/4873 - 6/302 sayılı emirleri karşılıyıdır. 
Akhisar'ın Marmara Bucağında önümüzde

ki tütün mubayaa mevsimine kadar Tekel ida
resince bir ambar açılması ve mubayaa memuru 
tâyin edilmesi, kredi kooperatiflerine borçlu 
olan müstahsilin 40 bin liralık tütün bedelinin 
mezkûr kooperatiflere ödenmesi hakkında Mani
sa Milletvekili Yunus Muammer Alakant tara
fından, yazılı soru ile istenilen cevapları aşa
ğıda arzediyorum: 

1. — Marmara Akhisar'a 20 kilometre me
safede bir bucak merkezidir. Yaprak tütün is-
tihsalâtı da vasati (600 000) kilodur. 

3437 sayılı Kanunun 42 nci maddesi muci
bince tütün ekicileri Tekel idaresinin 30 kilo
metre mesafe dâhilinde bulundurduğu ambarla
ra mahsullerini teslim mecburiyetindedirler. 
Bucak merkezi, ambarlama merkezi olan Akhi
sar 'a kanunun tâyin ettiği bu mesafeden da
ha yakındır. 

Bununla beraber daha sık mesafelerde am
barlama merkezleri tesisine kanunun bu hükmü 
mâni değildir. Ancak satış teamüllerine göre 
müstahsil, tütününü şöhretli tütün yetiştiren 
merkezlerde ambarlamayı maddi menfaati ba
kımından daha uygun görmekte ve bu sebeple 
mahsullerini kanunun tâyin ettiğinden de daha 
uzak mesafelerden satış merkezlerine getirmeyi 
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tercih etmektedir. 

Son senelerde Akhisar'da ambarlanmak ve 
tesellümü yapılmak kaydiyle Marmara tütün
lerinin bir kısmı merkeze getirilmeden mubayaa 
edilmiş, bir kısmı da Akhisar'a nakledilerek 
orada tüccar tarafından muayene edilmek su
retiyle alınmıştır. 

Ege mıntakasında İdarenin ihtiyacı için 
mubayaa ettiği tütünlerin nispeti, istihsale na
zaran c/c 1 ilâ % 10 dur. Mütebakisini 
tüccar veya yabancı alıcılar almaktadır. Bun

lar da nakliyatı kolay olan merkezlerde iş gör
meği tercih ettikleri için bu durum muvace
hesinde tütünlerin Marmara'da ambarlanması 
kıymetlerine tesir yapması bakımından mah
zurlu görülebilir. 

2. — Kredi kooperatiflerine borçlu ekiciler
den Tekel idaresince satmalınan tütünlerin te
sellümüne 10.1.1949 tarihinde başlanmış ve 
15 . II . 1949 tarihinde sona ermiştir. Borçlu 
ekicilerin tütünlerinin satış bedellerinden 15 . -
. 1 . 1949 dan 5 . III . 1949 tarihleri zarfında ce
man (98 339) lira tevkif edilerek muhtelif ta
rihlerde kooperatife teslim edilmiş ve en son 
ödenme (43 000) lira olarak 24 . IIT . 1949 tari
hinde yapılmıştır. 

Ziraat Bankası Kredi kooperatifleri, özel 
saymanlıklar Maliye ve Köy Tahsilat sandıkları 
gibi müesseselerle hususi eşhas tarafından ala
cak mukabili konan haciz ve rehin bedellerinin 
borçlu ekicilerden tahsili ve ait oldukları merci
lere tevdii için Tekel idaresine büyük külfet 
yükletilmiştir. Bu işin başarılmasına geceli 
gündüzlü çalışılmasına rağmen binlerce ekici
lerin tesellüm ve transfer muamelelerinin bir 
anda tekemmül ettirilerek borçlarının aynı gün
de ait oldukları mercilere verilmesine maddeten 
imkan bulunmadığından Kredi Kooperatifi ala
cağının beş on gün teehhürle tediye edilmesinin 
tabiî görülmesi icabeder. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F . Ş. Bürge 

DÜZELTÎŞLER 

Bu tutanağın 457 nci sayfasındaki ( 4. — Görüşülen işler) başlığı (5. — Görüşülen işler); 
— 477 nci sayfanın 1 nci sütununun 15 nci satırındaki (Bakanlar Kurulu Kariyle) kelimele

ri (Bakanlar Kurulu karariyle; şeklinde düzeltilecektir 
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3519 sayılı Pasaport Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 
(Madde kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 237 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler : . 7 " 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 216 
Açık Milletvekillikleri : 12 

[Kabul edenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Ham it Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlıı 
Fuat Bilal 

Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Cemil öz 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
îsmet Eker 

Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Koçagüney 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arsevtm.... 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsili Tüzün 

HATAY 
Gl. Ejup Durukan 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü' 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. M. Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KAR* 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Cpskan 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 
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KAYSERİ 

Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayru l lah Ürküıı 

KIRKLARELİ 
Zühtü A^pı 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf ^ K a ı j ^ , 
Şevket (^dül V , 

Salıir Karatlttoğlu 
KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu . 
Fuad filikan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulus i Alataş 
Mitat Şakir Al tan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı * 
Dr . Muhsin F . Dünda r 
Rasim Brel 
Hulki Karagül le 
Naim Hazim Onat 
Dr . Aziz Pe rkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh- îspartal ıgi l 

MALATYA 
Esa t Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık E t i 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadi r Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
îşmaii Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdul lah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Mehmet F u r t u n 

Amira l H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr . Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Rıza Is ı tan 
Yakup Kalgay 
Ömer Kara taş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oraî 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtf i Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim tncedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
îsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Fayık Öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybiıdin '?}l 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Liâtiföğlü 
Reşit Önder ^; 
Nazım Poroy ""'"'"n 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Târakçıoğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
F a h r i Akgöl 
Celâl A r a t 
Kâmil Erbsk 
İhsan Olgttn•; y 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişîrgil ? 

AFYON KARAHİ8AR 
Gl. Sadık Aldbğan 
Mehme>vrAşkar 

Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Feth i Er imçağ 
İSTANBUL 

Osman N u r i Koni 
Ahmet Kemal Silivrili 

[Çekİnserler] 
EDİRNE 

Dr. Bahattin öğütmen 
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[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KAEAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahraed Veziroğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergim 
İhsan Ezğü 
tsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Tayfur Sökmen (I.) 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Âltan 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Orgl. Kâzım Özalp 
ismail Hakkı Uzunçarsıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adaî 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çmar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmâtipek (î.) 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tekin 
(t) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (1.) 
Feyzi Kalfakil (î.) 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ (i.) 

EDİRNE 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Dr. ibrahim T. öngören 
(î.) 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (I.) 
Raif Dinç (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 

GİRESUN 
E$ref Dizdar 
Tevfik Ekmen (t.) 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Yarınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaoğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salanıon Adato 
Dr, Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 

Hamdullah S. Tanrıövet 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran ör» 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran (I.) 
Hüsamettin Tugaç 
{ KASTAMONU 

Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
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Ahmet Tahtakılıç 
MALATYA 

A. Ulvi Beydağı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Faik Kurdoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tan kut 

MAEDÎN 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gfirsu 
Nuri özsan 

B : 72 18.4 
Dr. Mitat Sakaroglu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ÖRDÜ 
Dr. Vehbi Demir 
I la m di Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 

.. 1949 0 : 2 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Hasan Saka 

[Açık MilletveküUkleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzineau 
M 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 

1 
1 
1 
t 
2 
1 
1 
1 
1 
-• 
1 

Muammer Yarımbıyık 
UEFA 

Osman Ağan (1.) 
Ataılay Akan (1.) 
Vasfi Gerger (î.) 
Razi Soyer 
Esat Tekeli (1.) 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(î.) 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet GüreL ' 
Ali R. İneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 
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