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1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

2. — SUALLER : 

Münderecat 

Sayfa 
332 

333,334 

1. — Edirne Mebusu Cafer Tayyar Paşa'nın; 
İngiltere Hariciye Nazırının Türkiye hakkında
ki beyanatına dair Hariciye Vekâletinden şi
fahi suali. 333 

2. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin; Em
lâki Milliyeden addolunan saraylardaki eşyaya 
dair Maliye Vekâletinden suali. 333 

3. — Diyarbakır Mebusu Zülfü Beyin; Bazı 
vilâyetlerde haşarat yapmış olan çekirgelere dair 
Ziraat Vekâletinden sual. 333 

4. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Erme-
ni komitelerinden Türkiye'ye gizli olarak dahil 
olan bazı eşhasa dair Hariciye ve Dahiliye Vekâ
letlerinden sual. 333 

5. — Bolu Mebusu FaMh Rıfkı Beyin; Sıtma 
Salgını hakkında ne gibi tedabir alındığına dair 
Sıhhiye Vekâletinden suali. 334 

6. — Adana Mebusu Zamir Beyin; İngiliz Ha
riciye Nazırının memleketimize müteallik beya
natı hakkında Hariciye Vekâletinden suali. 334 

3. — EVRAKI VARİDE : 

Lâyihalar 
1. — 1337 senesine ait hesaibı Kafi kanun lâ

yihası (1/572) 

Sayfa 
334 

334 

334 

334 Teklifler 
1. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin; 

İdarei Umuımiyei Vilâyet Kanununun 138 nci 
maddesinin taidili hakkında teklifli kanunisi 
(2/408) 334 

2. — Saruhan Mebusu Kemal ve Ethem 
Beylerin, inşaatta müstamel 'kereste vesair me-
vadm gümrük resminin tenzili hakkında teklifi 
kanunisi (2/409) 334 

Mazbatalar 334 
1. — Giresun Mebusu Haikkı Tarık Beyin; 

Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden neş'et edecek etib-
bayı askeriyeye ikmali nevakıs ve teçhizatları 
İçin yüzellişer lira verilmesine dair 20 Eylül 1339 
tarihli kanun askerî maaşat ve tahsisatı fevka
lâde kanunundaki dördüncü madde ile ilga edi
lip edilmediğin'iın tefsiri hakkında (4/213) numa
ralı takriri ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları, 334 
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Sayfa 
Takrirleı 334 

1. — Afyonkarah'isar Mebusu Sadık Beyin; 
Köy Kanununun yirmi dokuzuncu maddesinin 
tadiline dair takriri (4/232) 334 

Azayı Kiram Muamelâtı 334 
1. — Diyarbekir Mebusluğuna intihap edilen 

Cavit Beyin intihap mazbatası. 334 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 334 
1. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükelle

fiyeti Nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacak. 

YİRMİ DOKUZUNCU İÇTİMA 

31 Kânunuevvel 1340 Çarşamba 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evra
kı varide, ait oldukları mahallere havale olundu. 

Bahriye Vekâletine Cebelibereket Mebusu İhsan 
Beyin (intihap edildiğine dair Riyasetlicumhur tezke
resi kıraat edildi. Kırşehir Mebusluğuna intihap olu
nan Lü'tfli Müfit Bey hakkımda dördüncü şubesi maz
batası kıraat ve kabul olundu. Azayı kiramdan bazı 
zevatın mezuniyetlerine ve beynelmilel parlamentolar 
ticaret konferansına izam olunacak murahhaslara dair 
Divan Riyaseti karlarları, kıraat ve kabul edildi. 

Adananın kurtuluş bayramına iştirak edecek he
yet hakkında kezalk Divanı Riyaset kararı kıraat 

Sayfa 
numaralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Ta
lât Beyin turuku hususiye ve umurniyede amelei 
mükellefe usulünün tetbiki hakkında kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin; tarik mükellefiyeti nakliyesinin ilgasına 
ve amelei mükellefe usulünün tatbikine dair 
kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim 
Beyin tarih mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniye-
si hakkında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye 
ve Nafia Encümenleri müşterek mazlbatası. 334 

ve red olundu. Mütaakiben Meclis memurin ve müs-
tahdeminine birer maaş nispetinde ikramiye itası 
hakkındaki teklifi kanuninin müzakeresine geçilerek 
mevadı kanuniye aynen kabul ve kanunun heyeti 
umumiyesi tayini Esami ile reye vaz edildi. Badehu 
ârânın tasnifine kadar celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat ve Meclis memurin 

ve müstahdeminine ikramiye itasına mütedair kanu
nun 25 muhalife karşı 123 rey ile kabul edildiği teb
liğ olundu. 

Badehu tarik mükellefiyeti hakkındaki teklifi ka
nuninin müzakeresine ibtidar edildi ve ceryan eden 
müzakere neticesinde birinci madde aynen kabul ve 
Perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

RElS — Efendim! Zaptısabık hakkında bir mü
talâa varmı? (Kabul sesleri) Zaptı sabık hülasası ay
nen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat : 2.00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok) — Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI : 

— 332 — 
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2. — SU. 

/ . — Edirne Mebusu Cafer Tayyar Paşanın İn- I 
giltere hariciye nazırının Türkiye hakkındaki beya
natına dair şifahi suali. I 

REİS — Hariciye Vekâletine havale edilmiştir : 

2. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin; Emlâki mil-
liyeden addolunan saraylardaki eşyaya dair şifahi I 
suali. 1 

REİS — Maliye Vekâletine havale edilmiştir. I 
3. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; bazı vilâyet- I 

lerde haşarat yapmış olan çekirgelere dair suali. I 
REİS — Ziraat Vekâletine havale edilmiştir. I 

4. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Ermeni ko- j 
mitelerinden Türkiye'ye gizli olarak dahil olan bazı I 
eşhas hakkında suali. I 

REİS — Hariciye ve Dahiliye Vekâletlerine ha- I 
vale edilmiştir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Efendim söz istiyorum. i 

REİS — Zaptı sabık hakkında mı? I 
FERİT BEY — Hayır, Encümen namına Muva

zenei Umumiye hakkında birkaç kelime söyleyeceğim. I 

REİS — Evraki Varideyi okuyalım da. 
FERİT BEY — İki üç kelimeden ibarettir. I 
REİS — Buyurun! 

FERİT BEY (Çorum) — Muhterem arkadaşlar! 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri Şa- I 
kir Bey biraderimiz bu sene ihzarı lâzım gelen 1341 j 
senesi bütçesinin Kânunisani iptidasında tetkikatıoı I 
ikmal ederek Heyeti Celilenize tevdiini Encümen na
mına deruhde etmişti. Encümen 17 Kânunuevvelden 
itibaren bütçelerin umumî bir süratle tetkikatına baş- I 
ladı ondört gün zarfında 19 bütçe ikmal etti ve sabah- I 
tan gece saat yediye kadar devam eden mesai neti- I 
cesi olarak ancak bu kadar yetiştirebildi. Bendeniz I 
arkadaşlarımın bu mesaisini lisanı takdir ile Heyeti 
Celilenize arzı bir vecibe bilirim. Gerçi tahahüdümü-
zü bugün ifa edemedik, ayın birinci günü Heyeti Ce- I 
lilenize takdim edemedik. Fakat bunun da başlına I 
sebebi, Heyeti Vekile tebeddül etmişti. Heyeti Veki- I 
le büyük bir samimiyet göstererek ve bütçenin mü- I 
zakeresini tehirden içtinap ederek, kendi aralarında I 
bir karar ittihaz etmişlerdi. Bütçeyi istirdattan ise her I 
vekilin kendi tasavvur atlarını ve yapacağı işlere gö- | 

re bütçede icâbeden tadilâtı aralarında kararlaştırdık
tan sonra gerek raportörleri ile ve gerek Muvazenei 
Maliye Encümeni ile bilmünakaşa tespit etmeyi daha 
muvafık gördük ki bu, müstaceliyet temin maksadı
na matuf idi. Ve bittabi Encümen de sürate yermi 
verecek olan bu şekli kabulde tereddüt etmedi. Bu 
mesai arasında arz ettiğim veçhile bugüne kadar ih-
mam edilen 19 bütçe vardır, beş bütçemiz kalmıştır. 
Bu beş bütçeyi de 19 bütçe arasında çıkarmak imkâ
nı vardı, fakat Encümeniniz mümkün olduğu kadar 
münakaşa ederek ve masarifin alakaderül imkân ten
kisi çarelerine temin ederek huzuru âlinize gelmeyi, 
alelamyâ nazardan geçirerek bir bütçe takdim etme
ye tercih etti. Nihayet 3 - 5 gün daha bir teehhüle bu 
taahhüdünü ifa edeceği için bugün arzı itizara En
cümen bendenizi memur etti. Bu cihet malum olmak 
üzere Heyeti Celilenize arz ediyorum. (Çok uzama
mak şartı ile sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yani bu sene Avans 
Kanunu çıkaracak mıyız, çıkarmayacak mıyız? Onu 
öğrenmek istiyorum. 

FERİT BEY (Çorum) — O ciheti de bendeniz çok 
düşündüm, bir hafta zarfında Heyeti Celilenize tak
dim edilirse Heyeti Celileniz münferiden tetkikatı ve 
bir taraftan tab'iyatın ikmali sureti ile 15 Kânunusa
nide Heyeti Celile müzakeresine başladığı takdirde 
muvakkat bütçe çıkarmaya lüzum kalmayacaktır. Bu
nu geçen seneki vaziyette mukayese ettik. Geçen se
ne 19 Şubat'ta bütçe müzakeratı başlamıştır, bu mü-
zakerat meyanına muvakkat bütçe müzakeresi de gir
miştir ki, tabiî bu da bir kısım zamanı beletmiştir, bu
na nazaran yalnız-Muvazenei Umumiye kanunu müs
tesna olmak üzere bütçenin tetkikatı, beş Mart'ta hi
tam bulmuştu. Demek oluyor ki hemen hemen bir ay 
zarfında Muvazenei Umumiye kanunu da dahil ol
duğu halde Heyeti Celileniz Muvazenei Umumiyeyi 
tetkike muvaffak olmuştur. Bu defa bütçe müzakere
si 15 Kânunusanide başladığına göre bir buçuk, iki 
ay zamanımız kalıyor. Hatta Mart'ın beşine kadar 
mesarifin bazı kısmı da durabilir. Şu halde Mart 
beşe kadar her halde çıkarabilmek imkânı daima 
mevcut. Onun için muvakkat bütçe yapmak mecbu
riyeti kalmayacaktır kanaatindeyim. (Kâfi sesleri) 

REİS — Evraki varideye geçiyoruz : 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — 1337 senesine ait ve Başvekâletten mevrut 

Hesabı Kat t i Kanunu lâyihası (1/572) 
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

edildi. 

Teklifler 
/. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin İdarei 

Umumiyeyi, Vilâyat Kanununun 138 nci maddesinin 
tadili hakkında teklifi kanunisi (2/408) (Lâyiha En
cümenine) 

2. — Saruhan Mebusu Kemal ve Ethem Beylerin; 
inşaatta müstamel kereste vesair mevadın gümrük 
resminin tenzili hakkında teklifi kanunisi (2/409) 

REİS — Her iki teklif Lâyiha Encümenine hava
le edildi. 

Mazbatalar 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Mek

tebi Tıbbiyei Askeriyeden neşet edecek ettibbayı as

keriyeye ikmali navakıs ve teçhizatları için 150'şer 
lira verilmesine dair 20 Eylül 1339 tarihli Kanunun 
Askerî Maaşat ve Tahsisatı Fevkalâde Kanununda
ki dördüncü madde ile ilga edilip edilmediğinin tef
siri hakkında (4/213) numaralı takriri ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Takrirler 
/. — Afyonkarahisar Mebusu Sadık Beyin; Köy 

Kanununun 29 ncu maddesinin tadiline dair takriri 
(4/232) 

REİS — Usulü dairesinde yazılmamış olduğu 
için nazarı dikkate alınamayacaktır. Usul dairesinde 
yazıldığı takdirde Encümene havale edilecektir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — Diyarbekir Mebusluğuna intihap edilen Ca-

vit Beyin intihap mazbatası. 
REİS — Üçüncü Şubeye verildi. 

2. — SUALLER (Devam) 

5. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; sıtma sal
gını hakkında ne gibi tedabir alındığına dair Sıhhiye 
Vekâletinden suali. 

REİS — Vekil Bey burada mevcut olmadığı için 
tehir ediyoruz. 

6. — Adana Mebusu Zamir Beyin; İngiliz Ha
riciye Nazırının memleketimize müteallik beyanatı 
/ • - ' / • - ;•• \-ş.~-,- , . . . t '-•].."ıh•/>//. u Simli. 

REİS —- Vekil Bey burada mevcut olmadığı için 
onu da celseyi atiyeye terk ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numaralı ka
nun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin; Tu-
ruku Hususiye ve Umumiyede amelei mükellefe usu
lünün tatbiki hakkında kanun teklifi (2/135), Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Tarik Mükellefiye
ti nakdiyesinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün 
tatbikine dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu 
İbrahim Beyin; Tarik Mükellefiyeti nakdiyesi ve be-
deniyesi hakkında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye 
ve Nafia Encümenleri müşterek mazbatası : 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz : 
Yol Mükellefiyeti Kanununun ikinci maddesini mü
zakere edeceğiz. 

Madde 2. — Yol Mükellefiyeti, senede altı gün
den az ve on iki günden çok olmamak üzere vilâyat 
ınecalisi umumiyesince her sene tayin edilecek müd

det zarfında vasatı kuvvetle haiz bir amelenin görebi
leceği işten ibarettir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Bendeniz nAadolu-'da inşaat zamanını hesap ediyo
rum, dört ay vakti hasat olur, üç ay da kıştır. Bir 
vilâyetin 12 bin mükellef nüfusu varsa Nafia Vekâ
leti, beş ay zarfında bu on iik bin nüfusa bu altı gün
lük mükellefiyeti ifa ettirecek memur, mühendis, 
kondüktör bularak çalıştırabilecek mi? Bendeniz çok 
şüpheliyim, Nafia Vekili Beyin bu babda izahat ver
mesini rica ediyorum. Memur olmazsa çalışılamaz. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim! Heyeti Celilece bu kanun kabul edildikten 
sonra gerek heyeti fenniye memurları ve gerekse sair 
memurlar bulunacaktır. Hususi ile Antalya İdarei Hu-
susiyesi şayanı şükrandır ki dört tane mütehassıs ha
riçten getirilmiş, geçen gün kabul ettik. Ve bıınlaı ı 
idare edecek fen memurları bulacağız. 

334 — 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim' 
Maddenin sonunda vasati bir kuvvete haiz bir amele
nin yapacağı işin miktarı nedir anlayabileceğim? 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — Efen
dim! Zaten Vekâletçe bu maddeye birşey ilâve etmek 
istiyoruz. Meselâ, gerek tesviye ve gerek taş hususun
da amelei mükellefiye iş tespit edilirken her şahsa ve 
beher ameleye dört metre verilerek yaptırılırdı. Bura
da bir amelenin vasati haiz olduğu kuvvet, Vekâlet
ten tamim edilecektir. Yani bu maddenin sonuna şu 
fırkanın ilâvesini teklif ediyorum: (Mezkûr vasati iş 
Nafia Vekâletince mer'i işçilik müfredatı esasına gö
re Vekâleti mezkûre tarafından tayin ve tespit edilir.) 
Maddeye bu fıkranın ilâvesini teklif ediyoruz. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Mevcut olan 
amele, alât bulunamadığından dolayı çalışamazsa ne 
yapacaktır? Bunlardan para alınacak mıdır? Yoksa 
amelei mükellefe af mı edilecek? 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim! Aşağıda madde vardır. Para veren kısım
da vardır, vermeyen kısım da vardır. Alet hususunda 
da herhalde lâzım olan şeyler tamamen ihzar edilip 
verilecektir. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Vekil Bey! Arzumuz 
yirmibirinci maddede hâsıl olmuştur. Binaenaleyh bu
rada bu fırkanın dercine lüzum yoktur. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ (Devamla) — Hayır 
efendim, onun buna şümulü yokdur. İkinci maddeye 
ilave edilecek fıkrayı arz ediyorum, kayıt buyuru
nuz. (Mezkûr vasati iş Nafia Vekâletince merii işçi
lik müfredatı esasına göre Vekâleti mezkure tarafın
dan tayin ve tespit edilir.) 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — İşe Na
fia Vekâletini karıştırırsak hiç birşey olmaz. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Arkadaş
lar! Bu kanunun ruhu nukatından biri de bu mad
dedir. 

Vahidi kiyası; mükellefiyet düsturunda iş esası
nın nazarı itibare alınmasıdır. Mahalli Meclisi Umu
mileri 6 - 1 2 gün içinde mükellefiyeti tatbik ede
cek, amele sevk edildikten sonra altı gün orada 
lalettayin mesaisiz tembel kalmaması için mahalli 
fen memurları vasati bir amelenin yapacağı işi tayin 
edecek, ancamaatin meselâ bir köyün amelesi 10, 30, 
40, 50 amelenin vasati bir amelenin yapacağı iş tayin 
edildikten sonra otuz amele o işi yapacaklardır. İs
terse altı günde yapsın, isterse geceli gündüzlü çalı
şarak dört günde yapsın! Köyüne avdet edecek bu 
noktayı nazardan bu maddenin bu fıkrası ehemmi

yeti haizdir Encümen aynen kabulünü arz ediyor. 
Muhterem Nafia Vekilinin bir teklifleri sevk etti. 
Vahidi kiyasiyi merkez tayin ve tetkik etsin, mahal
line bildirsin. Mahalli ona göre ameleyi çalıştırsın. 

Bunun bir mahzuru var. Bir defa herhangi bir 
memleketin aksamı muhtelifesini doğrudan doğruya 
merkezden idare etmek - bilirsiniz - tehiri mücib 
olur. Ondan başka iş o kadar müteşettit ve muhte
lif olurki; Nafia Fen Memurları ne kadar hüsnini-
yetle ve vukufla işi tanzim edecek olursa olsun ben
deniz zannediyorumki, tesriden ziyade belki tehir 
eder. 

Binaenaleyh işin mahalline ve mahallinin fen ve 
idare memurlarına bırakmak lâzımdır. Mahallinin 
idare adamlarının bir kısım tecrübe ve vukufu da 
vardırki onlar daima tatbikatta ve ameliyatta çok 
müfit ve müsmir olmuşdur. Binaenaleyh bunun ma
halline bırakmak lâzımdır. Ancak tembellik edenleri, 
vazifesini suiistimal edenleri ki buna dair bir mad
de vardır. O madde mucibince mesul etmek eşlem 
ve eslahı tarikdir. Binaenaleyh bu maddenin aynen 
kabulü zannediyorum ki; memleketimizin ve halkın 
vaziyetine ve idare ve fen memurlarımızın mahal
lindeki vukuf ve tecrübelerine muvafık bir şekildir. 
Maddeyi aynen kabul etmek en doğrudur. Heyeti 
Celilemizden aynen kabulünü rica ediyoruz. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Toplana
cak amelenin kazmasını, küreğini, çadırını kim temin 
edecek? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Onun için 
aşağıdaki maddelerde kayıt vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazret
leri! Nafia Encümeni namına söz istiyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu kanunda 
Encümen yokdur. Müşterek Encümen vardır. O nun 
şahsiyeti maneviyesi vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Başka Encümen 
olmaz olurmu? Nafia Encümeni olmaz olurmu? 
İstirham ederim, müsaade buyurunuz Reis Paşa Haz
retleri! 

Efendim! Nafia Vekili muhteremi bir fıkra ilâ
vesini teklif ettiler fıkrayı yeni gördüm, fıkra mava-
ka muvafık bir fıkradır. Onun da kabulünü teklif 
edeceğim. Yani Nafia Vekâleti işi merkezden idare 
etmiyor. O fıkra ile Nafia Vekâleti şunu demek is
tiyor ki - Bu sabah arkadaşlarla teatii fikr ederken -
acaba mahalli memurini fenniyesi suisitimal eder m'\ 
etmez mi? 

/ 
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Yani bir köyün ahalisine çok iş verir, öbür köyün 
ahalisine az iş verir. Binaenaieyh bunu Nafia Vekâ
leti ver cetvel ile tayin edecek. 

Efendiler! Nafia Vekâleti bir cetvel yapacak, bu 
cetvelde diyecek ki; bir amelenin vasatî olarak top
rak işi yevmî şu kadar taş işi olursa şu kadardır. Kaz
ma ile kazılacak sert toprak olursa şu kadar yapıla
bilir. Barut ile yapılırsa şu kadar yapılabilir. Bir 
amele yevmiye yarım metre mikâbı taş kırabilir, böyle 
bir cetvel yaptedecektir. Mahallî hükümeti, o yeri be
denen çalışacak mükellefinin mecmuuna işi tevzi eder
ken bu cetveli esas ittihaz edecek, ikiyüz elli metre 
tulünde bir yer, burada tesviyei türabiye olarak şu ka
dar şey vardır. Bu türap cinsine gföre Nafıa Vekâle
tinin gösterdiği cetvelde bir amelenin yapacağı işlerin 
hasılı zarbı şu kadar yevmiye ediyor, diyecek. Bina
enaleyh mahallin hiç işine, müdahale yoktur. Bu 
fıkra işin hesabına, fennede tevafuk eden bir fıkra
dır. Binaenaleyh muvafıktır. Bu fıkranın ilâvesi ile 
maddenin aynen kabulünü teklif ederim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Cetveli ne va
kit yapıp gönderecek? 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Kanun 
bittikten sonra göndeririz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar! Heyeti 
Celilenizden çok rica ederim, memleketimiz için pek 
esaslı olarak yapılan kanuna birçok kayıt koyuyoruz 
ki bunu her yerde tatbik etmek gayrikabildir. 

Bir defa kanunları vaz'ettiğimiz vakit daima ifrat 
ve tefnitten içtinap etmeyi Heyeti Celileden rica ede
ceğim. Evvelce mükellefiyet senede dört gündü. Biz 
bunu birdenbire oniki güne iblâğ ettik. (Etmedik ses
leri) Evet haddi askerî ve haddi azamî olarak burada 
bir müddet vardır. Altı günden oniki güne kadar. He
yeti Celileniz pekâlâ bilirlerki, oktruva meselesinde 
her yer ve hele ekseri mahaller âzamiyi ele almışlar
dır. Bunun için halkın üzerine oniki günlük mükelle
fiyeti birdenbire - iki misil tezayükle - yükletmek zan
nediyorum ki pek de muvafık olmazsa gerektir. On
iki gün çok fazladır. 

Sonra, burada encümenle aramızda ihtilâfa sebe
biyet veren bir mesele var; nisabı mükellefiyet iş mi
dir yoksa zaman mıdır? Asıl halledilecek mesele bu
dur. Nisabı mükellefiyeti - iş olarak kabul ettiğimiz 
takdirde - faraza şurada Ahmetli namında bir köy
den onbeş köylüyü buraya getirdik. Heyeti Celileniz, 
şunu bilir ki bizim vilâyetlerimiz de - vilâyet merkez
lerinde - ancak birer mühendisimiz vardır. Kazalarda 
hemen heyeti umumiyesi itibari ile mühendis yoktur. 

, 1341 C : 1 

Orada iş kolcu basıların, amele basıların ellerinde ka
lacaktır. 

Mühendis gelecek şuradan şuraya kadar şu yol 
yapılacaktır diye güzergâhı tâyin ve tespit edecek, 
şimdi Ahmetli köyünün ahalisi onbeş kişidir. Meclisi 
umumilerde, verilen salâhiyete binaen, müddeti mü
kellefiyeti sekiz veya on gün kabul etmiş, farz ede
lim ki bunlar, beşer günlük mesai ile onbeş günde bir 
yolu yapacaktır. Müddeti mükellefiyetin takdiri, eğer 
o amele başına kalmışsa pek çok suiistimalâtı mucip 
olacaktır. Bu suretle memleketimizde nazarî olarak 
iş yapmaktansa amelei olarak gördüğümüz birçok 
hakayık vardırki asıl hakayıki tatbikin memleketi
mize daha nafi olacağına kaaniyim. Bunun için ben
deniz «Vasatî kuvveti haiz bir amelenin göreceği işten 
ibaret bir» cümlesinin buradan tayyını teklif ediyo
rum. Zira mükellefiyeti yalnız zaman olaraktan tayin 
etmişiz. Oniki gün demişiz, veyahut üç gün demişiz-
dir veyahut da 5 gün demişizdir. Heyeti Celilenizden 
çok rica ediyorum ki, orada Nafia mühendisleri kon
düktörler varsa o amelei niçin çalıştırmıyorlar? 

Beri tarafta bir köy heyeti gelmiş, beş gün çalış
mış; haydi aslanım, sen vazifeni ifa ettin, çık git. Öte 
taraftaki bir Ahmetli karyesi sekiz günlük mükellefi
yeti üzerine on gün daha ilâve ederek çalışsın. Bu 
adalete münafidir. Bunun için bir takririmde vardır. 
Heyeti Celilenizden kabulünü rica ederim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Zatıâliniz ikinci 
maddeye mi muhalif bulunuyorsunuz? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — İkinci ve üçüncü 
maddelere. 

SABRİ BEY (Saruhan) — Efendiler! Zannediyo
rum ki, bu madde memleketin âtideki terakki ve re
fahı üzerine çok âmil ve müessir olacak bir madde
dir. Öyle tahmin ediyorumki, eğer bu kanun muhi
tin icabettirdiği şeraite muvafık olarak çıkacak olur
sa hiç şüphesizdirki, memleket daha ziyade müstefit 
olacaktır. Bu kanunun da ruhu bu ikinci maddeden 
ibarettir. Demek Heyeti Muhteremenizin en ziyade 
ariz ve amik tetkikat icra edeceği madde bu madde 
olmak icabeder. Bu maddede bir esas vaz olunuyor ve 
bu umumi, şâmil bir esas, yani mükellefiyeti bedeni
ye esasıdır. Memleketin muhtaç olduğu yollan yap
mak için, her fert bu yolları vücuda getirmek için bir 
müddeti muayene ile çalışmakla mükelleftir. O halde 
bu esası tetkik edelim; acaba bu esasın kabiliyeti tat-
bikiyesi nedir? Heyeti Muhteremeniz esbabı mucibe 
içinde münderiç bulunan bazı hissî talepleri pek o ka
dar ehemmiyetli telâkki etmez zannındayım. Zannın-
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da değil; kanaatindeyim. Çünkü esbabı niucibeyi tet
kik ederseniz, görürsünüz ki, ahali bu tarzda çalışma
ya yollarını yapmaya arzudar imiş, olabilir, ahali ta-
lebedebilir, fakat fennî ve sınaî mesailde her talep 
muhik ve hakikate tevafuk edemez efendiler! 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Halkın sesi hakkın sesi
dir. 

SABRİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Not buyurursunuz, tenkit edersiniz. 

. Şimdi fenni ve sinai mesail ancak kavaidi fenniye 
ve ilmiye ile tetkik olunur. Hisle ve hatta diydbiMrtimki, 
adi mantıkla tetiklik olunmaz. Ahali talep edebilir. Fa
kat acaba fen bu talebi isafa müsait midir, değilmi-
d'ir? Şimdi efendiler! Mükellefiyeti tetkik etmek için 
muhitimizin bazı şeraitini Heyeti Çelmenize arz et
mek istiyorum. Diyorlar ki her liva dahilindeki yol
lar o livanın mükellef olan ahalisi tarafından yapıla-
cakdır. Şüphesizdirki, bu dustürü koyarken ikindi bir 
noktayı nazar daha esas olmuşdur. O da niçin amelei 
mükellefe, bedeni mükellefiyet kabul ediliyor?. Çün
kü paramız yok, çünkü iktisadidir. Herhalde iktisa
dî olmasa ve nakde nazaran bedeni mükellefiyetin 
daha nafi olması tahakkuk etmese zannetmemki En
cümen bu ciheti kabul buyurmuş olsun. Şimdi baka
lım; bir de iktisat noktayı nazarına tetkik edelim ki 
bir adamı bedenen çalıştırmak mı memleket için daha 
iktisadidir?. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Esasa giri
yorsun. 

SABRI BEY (Devamla) — Şimdi ben size ispat 
edersemki, bedeni mükellefiyet para ile çalıştırma
nın üç misline mal oluyor, terviç buyurur musunuz? 
(Gürültüler) Müsaade buyurunuz. Esas umumi şartdır. 
Alt tarafı istisnadır. 

Şimdi efendiler! Bir kere tasavvur buyurunuzki, 
ne kadar müşkilâtı mucip olacakdır. Genç livasını 
nazarı Mbare alalım. Genç Vilâyeti Meclisi Umumisi
ni 'ilk ittihaz edeceği karar, Genç Merkezinin doğru
dan doğruya Sivas veya Diyarbakır hattına raptı lâ
zımdır. Bu mesafe 10 saate mütecavizdir. Orada bu
lunan ahali 150 adamdır, yüzeliiyi beşle zarb eder
sek 750 nüfus eder. Yahut beş yüzü geçmez. Beş yü
zün iki yüzü çocuk, kadın - herhalde nısfından fazla 
olmak lâzım gelir - fakat daha itidalle söylüyorum. 
250 kişi Genç Şehrinde bulacağız. O halde iki yüz 
elli kişi kâfi değildir. Bidayetin diğer muhtelif mev
kiindeki köylüleri toparlayıp Heyeti Umurniyesini 
mevsimi inşaat zamanından inşaat mahalline sevk 
eitmekliğimiz icap eder. Bu halde Gencin Erzurum 

tarafına giden mahaller, nahiyeler ahalisini alacağız. 
Yekûnun umumisi 600 kişi; bu 600 amelei mükel-
lefeyi doğrudan doğruya Diyarbeklir yolunun üzerine 
indireceğiz. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Efendim! 
Beşindi maddeyi okursanız bu mütalâayı lüzum kal
maz. Program dahilinde yapılacakdır. O madde de se
kiz saat mesafe mükayyetdir. 

SABRİ BEY (Devamla) — O halde pekâlâ, ina
yet buyurunuz tetkikatımı söyleyeyim. Yahut iridire-
meyeceğiz, çünkü sdldiz saatle mükayyetdir. Sekliz saat 
kaydına riayet ettiğimiz takdirde elde ettiğimiz ame
lenin sülüsü derecesinde amele elinizde kalacakdır. O 
sülüs amele ile mevsimi »inşaata başlıyoruz. Tasav
vur buyurunuzki, mesafe bin metreden ibaretidir. Her 
amele on metre iş yapabilir, tahmin ediniz, on met
re yapıldığı takdirde kış gelecek, amele tatil edecek, 
bu müddet zarfında yollar harab olacaktır. Gelecek 
sene aynı yerden işe başlayacağız. Ondan sonrada 
yina aynı şerait dahilinde aynı ahvale maruz kalaca
ğız. Binaenaleyh hiçbir vakiitde başlamış olduğumuz 
yolları ikmale nüfus kifayet etmez. 

Şimdi ikinci kısmına geçelim : İktisadî midir, de
ğil midir? Size efendiler, uzun misâl zikir etmeyece
ğim. Gayet yakın olan bir meseleyi arz edeceğim. 
Heyeti MübJteremeniz içlinde alâkaldar olmuş zevat 
da belki vardır. Ankara istasyonundan asi Yozgata 
doğru giden bir yol vardır. Birlirsinizki bu yol, har
bi umumide; değil böyle amelei mükellefe ile, Ame
le taburları ile yapılmıştır. O zamanın Meclisi Me-
busanına verilen raporlarda sabit olmuşdur ki, masraf 
üç misline baliğ olmuştur. Demek ki her ne tarzda 
olursa olsun bu şekilde yapılacak inşaat daha gayrı 
müsmir bir şekilde tecelli ediyor. İkincisi; burada ça
lışacak 'olan bir amelenin buradaki istifadelerden de 
mahrumiyetini zamedecek olursanız daha fazla bir ne
ticeye vasıl olunur. 

Sonra eferidiler! Biliyorsunuz ki yollar bugün el 
ile yapılır inşaatdan değildir. Yollar ves'aiti fenniye 
ile yapılır. Bugün sizin elle yüz günde kırdıracağınız 
taşı makine bir, nihayet iki günde kırmaktadır. Eğer 
siz memleket dahilindeki yolları süratle yaptırmak 
arzu ediyorsanız elle değil, vesaiti fenniye ile yapmak 
cihetini tercih ve iltizam 'buyurunuz. 

• Şimdi efendiler: Demek ki bedenen mükellefiyet 
bir kere şeraiti fenhiyeye muhaliftir. Çütikü bugün 
yol inşaatımız elle değil, vesaiti fenniye ile yapılması 
esası takarrür etmiş, taammüm etmiş ve artılk bu mü
nakaşa derecesini geçmiş, bedihi bir şekle girmişdir. 
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İkincisi; mevkilerde dahi bir çok müşkülât vardır ki, 
bir kimseyi sekiz saat işletmek, bunların üzerinde 
am'iriyet ve memuriyet itibarı iledir. Binaenaleyh bu
radaki geçecek zamanlar gayri müsmir olarak heba 
edebilecek zamanlardır. Üçüncüsü; amele bu suretle 
çalıştırılarakdan işlerinden ettiği zarar memleketin 
bundan göreceği istifaden fazla olacaktır, binaenaleyh 
bu maddenin kabulü hiç bir valküt gidilecek yolun doğ
rusu değildir. O halde heyeti âliyeriize teklif ediyo
rum. Bu madde ya tayedilmeidir veya Encümene ia
de edilmelidir. Encümen hiç bir zaman bedeni mü
kellefiyeti, mükellefiyeti naktiye üzerine makûu ve 
memleketçe kabili tatbik bir şekÜl bulsun. Bunun ka
tiyen faydası yokdur ve size arz ediyorum. Bunun 
getireceği bir hissi isyandan ibaretdir. Yoksa hiç bir 
faydası yokdur. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendiler! 
Yollarımızın esas itibari ile amelei mükellefe ile ya
pılmasını kabul etsek dahi para ihtiyacından tama
men müstağni kalamayız. 1340 senesi tahsisatı 
1 480 000 liraya bağlığ olmakdadır. Askerî olarak 
otuz binde muhacir ilâve edecek olursak iki milyon 
ameli mükellefem'iz var. Sonra bunun bir sülüsü şe
hirlidir. îki sülüsü köylüdür. Sonra mükellefiyeti on 
iki güne iblâğ ediyoruz. Mükellefiyeti bedeniye! nak-
diyeye tahvil etmek istersek bugün bazı vilâyetlerde 
kabul olunduğu gibi 30 - 40 kuruşda olabilir. Altın
cı madde de : bu takdirde vilâyet meclisi umumile-
rinee her sene mahallî amele yevm'iyesi miktarı va
satisinden dûn olmamak üzere tayin edilecek bede
li nakdiye eyyam mükellefiyetine göre mecaliisi umu-
miyece tespit edilecek aylarda iki taksitde tediye et
mek lâzımdır. Bunu her vilâyetde hakiki amele yev
miyesi neye bağlığ oluyorsa onu verebilecekler ve kur
tulabileceklerdir. Ancak kanunun müeddasından şu 
anlaşılıyorki, amele mükellefelikden kurtulmak mal 
ve servete malik olmaya mütevakkıfdır. 

Binaenaleyh asgerî bir hesapla bedenen ifayı vazi
fe etmek isteyecekleri bir milyon amele olarak kabul' 
etmek caizidir. Bendenizin mazbata muharririnden 
sorduğum filhakika mazbatanın bir maddesinde mu
kayyet olduğu veçhile alat ve edevatı inşaayiyeyi, ça
dırları idarei hususiye temin edecekmiş. Şimdi bir 
milyon amele için on kiişiye bir çadırdan yüz b'in ça
dır eder; ve her çadır ellişer liradan beş milyon lira 
eder. (Gürültüler.) Binaenaleyh yanlız çadır parası 
olarak beş milyon lira lâzımdır. (Nazariyat sesleri.) 
Hesapdır, hesap. Ondan sonra efendiler! Kazma, kü
rek lâğım tertibatı ve silindir için beş milyon tasav

vur edersek işe başlamak için on milyon lira para lâ
zımdır. Bu para nereden çıkacak! 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Cebimizden çikacakdır. 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — Ondan son

ra Beyefendiler, amelei mükellefe usulü her yerde 
kabili tatbik değildir. Bazı vilâyetlerimiz vardır ki o 
vilâyetlerimizin bugünkü ihtiyacı, hatta yarınki ihti
yacı yanlız (köprüleri yapmakdan ve ancak mürur ve 
übüra mani olan bazı cihatlerin tesviye etmekden iba
retdir. Bir münasebetle Dahiliye Vekillimizden işittik 
ki, jandarmalarımız bir nehri geçmek istemişler fakat 
buz tütmüş, geçememişlerdir. Bu da gösteriyor M bir 
çok yerlerde bir çok zaman daha köprü yapmak ih
tiyacındayız. Köprü yapmak ise para ile olıur. Amelei 
mükellefe ile olmaz. Binaenaleyh bu iş münhasıran 
para ile olur. Yoksa bu işin altında kalkılamaz. 

Sonra efendiler! Bazı vilâyetler olabllrki gerek 
o vilâyetin heyeti umumiyesinde, gerek bir kısmında 
bir sene iç'in amelei mükellefe istihdam etmek kabil 
olamaz. Maazallah yangın olur, zelzele olur, bir âfet 
ölür. Halbuki bu madde altı gün asgerî olarak kabul 
etmişd'ir. Tasavvur buyurun! O vilâyet çadırını, mal
zemesini ihzar etmemiş veyahut halkın bazı ihtiyacı 
var, meselâ yıkılmış olan evini yaptıracak, barakasını 
kuracak, bu gibi vaziyetlerde halkı toplayıpda altı 
gün çalıştırmakta bu iş yapılamayacak. Binaenaleyh 
demlin de arz ettiğim gibi; parasız kattiyen bir işi ya
pılamayacağı gibi dört günlük mükellefiyeti nakdiye 
ne kadar gayrı adilane, ne kadar gayrı muvafık bif 
şekil olsa dahi teessüs etmiş bulunduğu iç'in dört günü 
nakdi olmak şartı ile kabul buyurmanızı ve ondan son
ra on iki güne kadar idarei hususüyelerin serbest kal
masını teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bir karış daha yol yapıl
mamasını istiyorsunuz. Maksat odur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Binmünase-
bet evvelcede arz etmiştim. Öteki mecliste olacak zan
nederim biz mühendislerden ne zaman soracak olur
sak amelei mükellefe usulünü, yalnız Rıfkı Bey değil 
bilumum mühendisler bunun aleyhtarıdır. Fakat fey-
liyat dahi her vakit bunların mükezzibidir. Gördüğü
müz budur. Binaenaleyh Rıfkı Beye ve diğer arkadaş
lara rica eedrim, memleketimizde biraz da tatbikata 
baksınlar. Nazariyatla uğraşmasınlar. Güya Nafia Ve
kâleti turuku umumiyeyi yaptırırken dekorinlerini ge
tirmiş, çadırlarını kurmuş bunları yan yana getir
miş de muntazaman yaptırmaktadır. İdarei hususi-
yeler bunları nereden bulacak diye biz burada dü
şünceye vardık. Bu böyle, binaenaleyh bir kere yapa-
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cağımız şamatadır, düşündüğümüz şey bu memlekette 
yol yaptırmaktır ve bunu yaptırılabilmesi nasıl müm
kündür bunu nazarı dikkate alacağız. Evvel emirde 
dört günlük mükellefiyet çok mudur, az mıdır? Her
kes dahili intihabiyesinden ilham almıştır ki dört 
gün kâfi değildir. (Değildir sesleri) ve gezdiğimiz yer
lerde kendi müntehiplerimiz bize müracaat etmiştir» 
biz kendimiz çalışacağız taki yollarımız yapılsın. Bu 
bataklıklardan kurtulalım» demişlerdir. Bunun aksini 
ispat eden varsa gelsin bu kürsüde söylesin. Binaena
leyh dört günü çoğaltacağız. Onun âzami, askerî müd
detini tespit etmek tabiî Heyeti Celilenize aittir. On 
iki günü çok görürde tenzil eder. O başka. 

Bir kere gün tezyit olunacaktır. İkincisi, mükelle
fiyeti naktiyeyi mükellefiyeti bedeniye usulüne tah
vil etmek var ya, şimdi fakat böyle daha geniş bir yol 
açmak caizmidir, değil midir? Bununda tatbikatını na
zarı dikkate alalım. Köylülere «Geliniz birer lira yev
miyeden sekiz lira vereceksiniz» dediğimiz zaman ve
remez. Fakat sekiz gün çalışır. Fakat para veriniz 
dediğiniz zaman karşısınızda bütün itiraz ettikleri şey, 
vergiler içinde yol parasıdır. Bu vergi üç yüz tarihin
de meydan geldi. Meselâ bizim bir kazamız olan Sim 
dırğı nazarı itibare alınırsa ve onun ahalisine sorarsa
nız bizim kazamızın hâlâ yapılmamıştır. Eğer biz altın 
dizseydik Balıkesirden Sındırgıya şimdiye kadar üze
rinden gidilirdi. Diyorlar (Her yerde öyle sesleri). 
Bundan sonra para vermiyeceşiz, kendimiz çalışacağız 
diyorlar. 

HASAN BEY (Trabzon) — Artık kanuna lüzum 
yok. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Binaenaleyh bu her yer 
için değil, fakat bu memleket için nafi görülür. Tat
bik edilmek icabeder. Binaenaleyh memleektte amelei 
mükellefe usulünün tatbikine para bulunmaması do-
layısı ile ve halkımızın ilk baharda, sonbaharda boş 
zamanları olması dolayısı ile lüzum vardır. Bir kere 
amele bulunmaz. Memlekette, müteahhite verirseniz 
dahi lüzumu miktarda her yerde amele bulmak im
kânı olmaz. 

İkincisi : Para isterseniz halkın para vermeye ik
tidarı yotkur, fakat kendi işidir. Boş zamanında mesai 
sekiz saat dahilindedir gelip çalışacaktır. Salâhiyeti 
Meclisi umumilere verdiğimize nazaran meselâ her 
memleketin mevsimine göre zeriyatı veyahut zeytin 
toplaması, koza yapması, pamuk toplaması gibi iş
lerin haricinde en asude zamanı ne zaman ise bunu 
tespit edecektir ve o zaman halk iş başında çalışacak
tır. En muvafık üsülde bu olabilir. Çünkü para vere-
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miyecek, boş duracağı zaman gelip burada çalışacak
tır ve şayet gelip çalışmak kendi servetine muvafık 
gelmiyorsa parasını verecektir. Ona kimse muhalefet 
etmiyor. O da kanunda serbest bırakılmıştır. Bu iti
barla Sabri Beyin endişelerine, iktisadi endişelerine 
mahal yoktur, memleket iktisadiyatı itibarı ile bu 
usul daha muvafıktır. 

SABRİ BEY (Saruhan) — İnşallah beş sene son
ra görüşürüz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — İnşallah, fakat biz kendi 
kendimize bu kürsüde beş sene sonra burada bulu
nacağımızı zannedersek biraz kehanet gibi olur. (Han
deler) Lehinde olmayanlarla şimdi görüşmekliğimiz 
lâzım. 

Şimdi efendim! Asıl maddeye gelelim. Maddenin 
can alacak noktası burada mükellefiyet; zaman de
ğildir, iştir. Bu da burada tespit edilmemiştir. Gayri 
muayyen olarak zikir edilmiştir. Gerek Nafia Vekili 
Bey ve gerek bu hususta mütehassıs olan Muhtar Be
yefendi buraya iliştiler. Bendeniz de Encümen de mu
arız kalanlardanım. Bunun tespiti taraftarıyım. Eğer 
burada her sene tayin edilecek müddet zarfında vesati 
kuvvette bir amelenin görebileceği işten ibaret diye 
bu işi böyle müphem olarak bırakırsak iş başına gele
cek köylüler oradaki memurların elinde bazice ola
caktır. Meselâ beri çalışacağım, sabahtan akşama ka
dar vasati amele kuvveti ile çalışmadım diye amele 
başı bana vesika vermiyecek. Çünkü orada taşınacak 
veya kazılacak toprak miktarı şu kadardır, burada şu 
kadardır. Herkesin takdiri şahsiyesine ait aklacaktır. 
«Şu kadar taş kıracaktın, fakat kırmadın» diye muha
lefet edecek. Bunun için buna bir şekil vermek lâ
zım. Bu cetvel buraya rapt edilmeli, günlerin kısa ve 
uzun zamanlarında vasati olarak amelenin mükelle
fiyeti taş için nedir, toprak için nedir, hendek için ne
dir? Bunlar tespit edilmelidir. Nafia Vekâletinde bu 
vardır, kanuna rapt edilmelidir. Meclisi Umumiler ta
rafından tespit edilecek yollarda, ancemaatin köy he
sabına verilmeli ve köylüler bu suretle çalışmalıdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Tatbikat öyledir. 
VEHBİ BEY (Karesi) (Devamla) — Evet tatbi

kat bu suretle kabil olur. Eğer her ferdi; mühendis
ten, mühendis muavinine veyahut kondüktörden, veya 
amele çavuşundan vesika almaya mecbur ederseniz 
bunun hesap ve kitabını almaya imkân yoktur. Fa
kat köy üzerine verilir ve burada da vasati amele iş
leri tespit edilirse bu iş olur. Onun için bu madde 
Encümene gitsin. Encümen, Nafia Vekâletinden yaz 
ve kış için amelenin vasati işlerini tespit eden cetveli 
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buraya rapt etsin ve bu kanunî bir vaziyete girsin. 
Bendeniz bunu teklif ediyorum. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Talimat var. 
Talimata dere edilebilir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Sabrı 
ve Vehbi Beyefendiler mükellefiyeti bedeniye ve nak
diye meselesini mevzuubahis ettiler. Esasen bu mad
dede böyle birşey yoktur. Bu madde de her mükel
lefin bir senede göreceği iş esası hazarı dikkate alın
mıştır. Bu iş bedenimi, nakdimi olacak? Bunu mad
delere gelince müzakere ederiz. Burada fennen müm
kün olan bir işi her mükellef ya nakden veya bede
nen yapacaktır. 

Vehbi Bey, böyle işleri mühendislere sormamak, 
diyor. Filhakika bu memleketimizin bir tecellisidir: 
Fennî iş görülmez, çünkü Vehbi Bey gibi idare adam
ları fenne tahakküm eder. Mehmet Ağa usulü iş yapar. 
Memlekette usul budur. Hiç bir memlekette olmayan 
bir işi biz tatbik edeceğiz. Zararı yok. Burada mesele
nin esası, her mükellef senede Meclisi Umumî Vilâ
yetin tayin edeceği müddetlik bir işi, fennen yapıl
ması mümkün olan bir işi ifa edecektir. Bunu bede
nenini yapacak, nakden mi yapacak? Bu aşağıdaki 
maddelerde gelecek. Senevî olarak yapacağı iş ne ka
dardır? Esas olan budur. Encümen, umum memleke
tin arzusu üzerine altı günü on iki güne iblâğ etti. 
Bazı arkadaşlar korkuyorlar ki mahallî hatta azami
sini tayin edecektir. Ne hakkımız vardır? Mahalli çok 
yol ister. Tahakküm ederiz. Bizim kararımız olsun, 
mahall istiyorsa çok çalıştırsın, çok yol yaptırsın. Esa
sen haddî azamî tespit edilmemeli idi. Yalnız haddî 
1 asgarisi tespit edilmeli idi. Yani dört gün ile ol
mayacaktır. Anladık. Demin, Rıfkı Bey biraderimiz 
rakam olarak bu memleektin mükellefinin mecmuu-
nun iki milyon olduğunu söylediler. Bu kadar insanı 
altışar günden yevmiyesi on iki milyon amele yevmi
yesi yapar. Memleektte (Van'ı), (Genç) i (izmir) i nazarı 
itibare alırsanız vasati yevmiye - Aşağı - yukarı -
65 - 70 kuruş tutar. 

ğini görüyorsunuz. Yol yapalım diye yaygara koparı-
yorsunuz, sonra tatbikatına gelince altı gün çoktur 
sekiz gün, on iki gün çoktur diyorsunuz. Çok değil
dir efendiler. Bu müddet hattı asgarîdir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bunu kim 
söylüyor? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Rıfkı Bey. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Söyleyen fen 

adamıdır. Turuku umumiye mütetahassısıdır. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Rıfkı Bey bede-

îüen çalışılmasını kabul etmiştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bunu teklif 
eden fen adamıdır, idare adamı değildir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onun için, rica 
ederim, bu müddete ve bu müddetin mukabili olan 
işin miktarına dokunmayalım. 

Vehbi Beyefendinin yaz için ayrı, kış için ayrı 
müddet tayini fikri hiç varit değildir. Çünkü yazın 
gündüz 16 saat olursa amele 16 saat çalışmaz, ame
lenin mesai saati esasen 8'dir. Kışında 8 saat aydın
lık olur. Binaenaleyh yaz için amelenin müddeti me
saisi ayrı, kış için ayrı fikri varit değildir. Bu, hiç 
bir memleketin tatbik etmeyeceği bir şeydir. Demin 
söylendiği gibi yine fennin kabul etmiyeceği birşeydir. 
Onun için maddeyi Encümene göndermeye lüzum 
yoktur. Nafia Vekâletinin tespit ettiği fıkranın kabu
lü için zaten bir takrir takdim ettim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Fıkraya 
da lüzum yok. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim! Fıkrada 
deniliyorki, Nafia Vekâleti bir talimat yapacak ve 
vilâyetlere tamim edip diyecekki, toprak için bu ka
dardır, taş için bu kadardır. Ona göre oranın mühen
disleri bunu tatbik edecek.. Binaenaleyh meselenin 
azaltmaya tahammülü yoktur. Nakti veya bedeni ça
lışmak ise bu maddede değil, başka maddedir. Orada 
düşünür ve münakaşa ederiz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Evvelâ şura
sını izah etmek mecburiyetindeyim. Fen adamları ta
rafından yolların yapılmamasını talep etmiyorum ve 
etmedim. Bilakis yapılmasını talep ettim. Amelei mü
teahhit getirmesin. Halk çalışacağı yola gelsin, dedim. 
Muhtar Bey orayı iyi anlasın. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Nafia Encümeni
nin Mazbatasında ayrıca serahat vardır. Müşterek En
cümeni noktayı nazarını izah ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Teklifin fen ile alâkası 
yok. Mugalata ile alâkası var. 

Bir Mebus seksen : 
MUHTAR BEY (Devamla) — Pekâla seksen ol

sun on kere seksen, seksen defa on iki milyon 960 
milyon lira tutar. Bugün mevcut olan turuku husu
siye on altı bin küsur kilometredir. Bu para ile ve her 
kilometreye vasati olarak ne düşer? Mükemmel ol
mak üzere bir kilometre yol senevi iki yüz lira tamir 
parası ister. Halbuki iki yüz lira ne demektir. Ame
lenin yevmiyesini seksen kuruştan kabul edersek 250 
amele yevmiyesi ister. Bu altı yevmiye ile bitmeyece-
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REİS — Efendim! Daha sekiz zat söz almıştır. 
(Kâfidir sesleri). 

SABRÎ BEY (Saruhan) — Reis Paşa Hazretleri! 
Müsaade edersiniz Muhtar Beyden bir sual soracağım. 

REİS — Efendim! Takririniz vardır, izah ederken 
sorarsınız. Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müazekere kâfidir. İkin

ci maddenin Nafia Vekilinin teklifinin ilâvesi ile 
aynen reye vaz'ını teklif ederim. 

Kastamonu 
Halit 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını arz ve 

teklif ederim. Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin müzakeresi kâfidir. Nafia Vekili 

Fevzi Beyin teklifinin madde nihayetine darci sureti 
ile aynen kabulünü teklif eylerim. 

Rize 
Ali 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfi olduğun

dan ikinci maddenin aynen reye vazını teklif ederim 
efendim. Tokat 

Emin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Kanunun toplandığı ruh iş bu 

ikinci maddede münderiçtir. Eğer bu madde haiz ol
duğu ruhtan tecerrüt ederse eski usule ve eski ka
nuna ricat demektir. Binaenaleyh şayanı kabul ola
mamak gayet tabiî ve zaruridir. Maddenin aynen re
ye vaz'ını arz ve teklif eylerim. 

1 Kânunusani 1341 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini reyini
ze arz edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.... Müzakere kâfi görülmüştür 
efendim. 

Tadil takrirleri okunacaktır efendim: 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin birinci fıkrasında (Yol mükelle
fiyeti) cümlesi yerine (Yol mükellefiyeti bedeniyesi) 
kaydının ilâvesini teklif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 
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ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Takririmi izah edeyim. Madde, zaten mü
kellefiyeti bedeniyeyi tarif ediyor. Aşağıda mükelle
fiyeti nakdiye, vardır. Onun için mükellefiyeti bede
niye denmesi lâzımdır. Birinci maddede esasen yol 
mükellefiyeti umumiyet üzerine tarif edilmiştir. (Eğer 
mükellefiyeti bedeniye) kelimesi konmazsa madde 
muallâkta kalacaktır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Burada doğrudan doğruya mutlak olarak mükellef 
diyelim Sonra asıl ruh olan iştir. Ona ait bir madde
dir. Buyurdukları atiyen gelecektir. Mükellef, müdde
tini bedenen ifa etmediği takdirde nakten ifa adecek-
tir. Binaenaleyh buradaki (Mükellefiyet) doğrudur. 
(Bedeniye) doğru değildir. Çünkü madde nihayetinde 
iş gösteriliyor. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiati kabulünü teklif ede

r im: 

Yol mükellefiyeti senede dört günden az ve on 
iki günden çok olmamak üzere vilâyat mecalisi umu-
miyesince her sene tayin edilecek müddet zarfında 
vasati bir amelenin görebileceği işten ibarettir. Mü
kellefiyetin dört günü nakten edâ olunur. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Riyasete 
(Vilâyat mecalisi umumiyesince) yerine (her vilâ

yette kendi umumi meclisince) denilmesini teklif ede
rim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Yol mükellefiyeti kanununun ikinci maddesindeki 

altı günün dörde, on iki günün sekiz güne tenzilini 
teklif ederim. 

Gaziaymtap 
Şahin 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin fıkrayı atiyesinin ilâvesi ile kabu

lünü teklif ederim. 

Mezkûr vasati iş Nafia Vekâletince merri işçilik 
müfredatı esasına göre vekâleti mezkûre tarafından 
tayin ve tespit olunur. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 
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Riyaseti Celileye 
Atideki fıkranın maddeye ilâvesini teklif eylerim: 
Mezkûr iş ameleye, Nafia Vekâletince kabul edi

len işçilik müfredatı esasına göre tevdi edilir. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Makamı Riya^tine 
Vasatı kuvveti haiz bir ameleye, hafir, imlâ, taş 

kırma hususatında ne derece hizmet tahmir edilmek 
lâzım geldiği, Nafia Vekâletince vilâyat nafia müdür
lüklerine vaktinde tamimen bildirilebilir. Bu müna
sebetle vekâlet de Müdüran arasında kabili hal olan 
bir işin metni kanuna derci zaitdir. Madenin aynen 
reye vazını teklif ederim. 

îzmit 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçiati tadilini teklif eylerim: 
Yol mükellefiyeti senede altı günden az ve sekiz 

günden fazla olmamak üzere vilâyat mecalisi umu-
miyesince her sene tayin edilerek müddet zarfında ifa 
edilir; 

Gümüşhane Mebusu 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin birinci fıkrasının şekli atide tes

pitini teklif eylerim: 
Yoy mükellefiyeti vasati kuvvete haiz bir amele

nin askerî altı azamî on iki günde yapacağı iş olup iş
bu mükellefiyetin bedenî veya nakdî surette tevzii 
mecalisi umumiyeye aittir. 

Çorum 
Mustara 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin dervechezir tadilin teklif ede

rim: 
Yol mükellefiyeti vasati kuvveti haiz bir amele

nin sekiz günde görebileceği işten ibarettir. Mükelle
fiyetin ifa edileceği zaman ve mekânı tayini mahallî 
mecalisi umumiyesine aittir. 

Konya 
Eyüp Sabri 

Riyaseti Celileye 
Cetveli kanuna rapt edilmek üzere maddenin müş

terek encümene iadesini teklif eylerim. 
1 Kanunusani 1341 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

— 342 

Riyaseti Celileye 
Azam» müddet olan on iki gün çoktur. Bu müdde

tin on güne tenzili sureti ile maddenin tadilini teklif 
eylerim. 

Ardahan 
Talât 

REİS — Efendim. Tadil teklifleri meyanında En
cümene iadesi için bir teklif vardır. (Hayır hayır 
sesleri) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Fakat yalnız 
ikinci madde için, kanun için değil. 

REİS — Evvelâ bunu reyi âlinize arz edeceğim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Meclisi umu
miler bu kanunu bekliyor efendim. 
(Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazarı dikkate 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alın-
mamışdır. 

Hüseyin Rıfkı Beyin takriri, fazla tadilâtı müta-
zammındır. reye konacakdır. (Edirne Mebusu Hüse
yin Rıfkı Beyin takriri tekrar okundu.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu takrir 
aynen kabul edilirse madde de kabul edilmemek lâ
zım gelir. Dört güne tenzili teklif ediliyor. 

REİS — Efendim! Nazarı dikkate alınıp alınma
yacağını reye koyacağım. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim! Takrirlerin reye üsulu vaz'ı hakkında söyleye
ceğim efendim! Takrirlerin içinde maddenin metnini 
en ziyade tadil eden takrir hangisi ise reye o konur. 
Bu takrirler içinde işbu mükellefiyetin nakdî veya 
bedenî olmasını taktir salahiyetini mecalisi umumi
yeye tevdi eden bir takrir vardır. En çok tadil bunda
dır. Binaenaleyh evvelâ bunun reye konulması ıcab 
eder. 

REİS — Efendim! Şimdi tekrar okunan takrir 
mükellefiyetin dört gün olmasına dairdir. Evvelâ 
bunu reye arz edeceğim. Bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamışdır. 

(Çorum Mebusu Doktor Mustafa Beyin takriri 
tekrar okundu) (Olamaz sesleri) 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum — Efen
dim! Müsaade buyurursanız izah edeyim. 

REİS — Buyurun, efendim! 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşa Hazret
leri! Her takrir sahibi takririni her zaman izah ede
mez. Nizamname sarihtir. Heyeti Celile izahat talep 
ederse kürsiye çıkar ve söyler. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bu ni
zamname yenimi çıktı Allahaşkına. 

MAZHAR MÜFİT BEY — Hayır, bugün çıkma-
mışdır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim! Burada öyle bir mesele hadis oluyorki, yani 
bazı vilâyetler var ki - mükellefiyeti bedeniyeye ben
deniz taraftarım - En ziyade ticaretle iştigal eder... 

FERÎDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İstisna ola
maz. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Devamla) — Mü
saade buyurunuz efendim. Bunu biz yapacağımıza 
vilâyet Meclisi Umumileri taktir etsin. Yani mükelle
fiyetin bedenî suretde mi yoksa nakdî suretde mi tevzi 
edileceğini orası takdir etsin. 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayan
lar el kaldırsın.... Nazarı dikkate alınmamışdır. 

(Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamışdır. 

AHMET ŞÜKRÜ BEY (Dersim) — Talât Beyin 
takririni reye koyunuz. 

EYYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Paşa 
Hazretleri! Bendenizin de bir takririm var. Onu da 
reye koymak lâzımdır. 

(Ardahan Mebusu Talât Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim! Takriri nazarı .dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — İdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanununda bu tabir vardır, bu tabir 
kanunidir, terkin oyuncağı değildir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Müsaade buyurun! (Gürültüler) (Patırtılar.) 

Bu, Türkçe meselesi değildir. Yanlıştır. Sarf ve 
nahim kaidelerine göre yanlıştır. Bendeniz (Meclisi 
Umumiyei) Türkçeleştiriyorum zannetmeyin! (Vilâyet 
Meclisi Umumiyesince) demek, bütün Türkiye'deki 
Meclisi Umumiler bir araya geliyorlar bir karar ve

riyorlar, demektir. Böyle yanlış bir kelime olamaz. 
Arkadaşlar yanlıştır. Daha Türkçe bilmiyorsunuz. 
Anadilinizi berbat ettiniz. (Alkışlar.) 

(Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Arkadaşlar! 
Takririm başka mahiyette de görülerek reye arz edil
medi. Halbuki takririm başka mahiyette değildir. 

REİS — Sekiz güne tenzili hakkındadır. 
EYÜP SABRİ EFENDİ (Devamla) — Sekiz gü

ne tenzili hakkındadır. Fakat orta yerdeki temavvücati 
kaldıracaktır. 

(Konya Mebusu Eyyüp Sabri Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

(Olamaz sesleri.) 
EYYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Arkadaş

lar: Madde de mükellefiyet altı günden oniki güne 
çıkarılıyor. Demekki mükellefiyet; altı gün ile oniki 
gün arasında mütevvembiç olacaktır. Ve bu müddet 
Meclisi Umumiler' tarafından taktir olunacaktır. Hal
buki, aynı vatanda, aynı kanuna tabi olarak yaşayan 
insanlar arsında mükellefiyet noktasında tefavüt ola
caktır. Bu hiçbir zaman muvafıkı madelet değil
dir. Vatan müşterektir. Mükellefiyet de mütesavi ve 
müşterek olmalıdır. 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. İki takrir aynı 
mahaldedir. 

(Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Talimatna
meye konsun efendim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim: 
Yirmibirinci madde de «Turuku hususiyenin inşaa ve 
tamirine ait umurun tanzimi, amelei mükellefenin 
sureti sevk ve istihdamı Nafia ve Dahiliye Vekâletle-
rince tanzim olunacak hususi talimatname ile tayin 
olunacaktır» diye teklifimiz vardır. Bu madde Nafia 
Vekâletinin bu husustaki salâhiyetini temin ediyor. 
Teklif edilen böyle bir fıkraya lüzum yoktur. Kanun 
daha ziyade bunu nazarı dikkate alarak tanzim edil
miştir ve yirmi birinci maddeye derç edilmiştir. Bi
naenaleyh bu beyhudedir. 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
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Süleyman sırrı Beyin takriri de aynı mahaldedir. 
Reye koymaya hacet yoktur. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Efendi! İkinci maddeyi aynen kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Madde aynen kabul edilmiştir. (Alkışlar.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yanlışı 
da alkışlıyorsunuz. 

REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi okuyorum: 

Üçün madde — Atiyüzzikir vesaiti nakliyeden 
herhangi biri ile gelenler yol mükellefiyetini nısıf ola
rak ifa ederler. 

Kağnı arabası, 
Dört tekerlekli öküz ve manda arabaları, 
Tek atlı yük arabası, 
Çift atlı yük arabaları, 

Kamyonlar. 
MASAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşa Hazretle

ri bu madde de bir şey var galiba. Öyle kamyonla 
kanun olmaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Zan
nederim bu madde yanlış basılmıştır. Encümenin nok
tayı nazarı, bu değildir. Bidayette düşündüğümüz şey, 
yolların yapılması için yollardan istifade edenleri mü
kellef kılmaktı. Onun için her mükellef bir müddeti 
muayene zarfına bu işi ile meşgul olacaktı. Yoldan 
fazla olarak istifade edenlerin ayrıca mükellefiyetleri 
nazarı dikkate alınmıştı. Maddeyi evvelce böyle yaz
mıştık. Atiyüzzikir vesaiti nakliyeye malik olanlar ay
rıca hizalarında gösterilen yol mükellefiyetine tabi
dir. Maddeyi evvelce böyle hazırlamıştık, madde yan
lış yazılmıştır. Atıyyüzzikir vesaiti nakitiyeye olanlar 
ayrıca yol mükellefiyetine tabi tutulacaktır. Sebep 
şu idi efendim: 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) (Devamla) — Bir hiz-
metde iki mükellefiyet olurmu? 

MUHTAR BEY (Devamla) — lütfediniz efen
dim! Bir fakir, Meclisi Umuminin tayin ettiği altı 
gün müddet ile yolda çalışacak, onun mukabilinde 
bir otomobili olan zengin o altı günlük mükellefiyet-
den başka otomobili için muayyen bir müddet ile 
mükellefiyete tabi olacakdı. Yoksa kağnı arabası ile 
kamyonun aynı mükellefiyete tabi olması gibi bir 
mesele mevzuubahis olamaz. Encümeninizden böy
le bir mesele buraya gelemez. 

FİKRİ BEY (Ertuğrul) — Encümene iade ede
lim. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim! Esas 
mesele, mükellefiyeti şahsiyeden maada, vesaiti nak

liyeye malik olanlara o vesaiti nakliye ile ayrıca yol
dan istifade ettikleri için de ayrıca bir mükellefiyet 
tahmil edelim de fazla yol meydana gelsin gayesi idi. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Vesaiti nakliyenin 
fazla olması cürüm mü teşkil ediyor? İki defa mükel
lefiyet nerede görülmüşdür? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim! Yolla
rımızın yapılması esasdır. Müsaade ederseniz bu 
esas üzerinde maddeyi Encümene iade ediniz. Yeni
den tetkik edelim. (Hayır hayır çıkaracağız sesleri) 

Efendim! Yolların yapılması için bu maddeyi, 
ayrıca bir kuvvei munzamma olarak ilâve ettik. 
Heryerde bu usul vardır. Vesaiti nakliyesi oları, oto
mobili, kamyonu olan, mütemadiyen yol üzerinde iş
leyecek çalışacak ve altı gün mükellefiyete tabi ola
cak. Beriki hiç bir vesaiti naktiyesi olmayan da altı 
gün mükellefiyete tabi olacak, bu olur mu? Kamyon 
sahibi de yol için birşey versin. Mesele; kamyon ile 
çalışmak meselesi değildir. 

O kamyonla yoldan istifade ettiğinden dolayı mu
ayyen bir müddetle kamyonu için mükellefiyet tah
min edeceğiz. Bunu niçin kabul etmeyeceksiniz? Bun
da adalet vardır, herhalde maddenin tabında yanlış
lık vardır. Madde, arz ettiğim şekildedir. T$u madde
nin kabulü ve ademi kabulü Heyeti Celilenize aittir. 

REİS — Efendim! Muhtar Bey, maddenin tabbın-
da yanlşhk olduğunu beyan ettiler. Aslına baktık, 
tab edilenin aynıdır. Yanlışlık yokdur. (Yanlışlık 
yokdur sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Muhtar 
Beyin teklif etmiş olduğu mesele bu lâyıhai kanuni-
yeden evvel, Heyeti Celilenize takdim edilen lâyıhai 
kanuniyede vardır ki onda: Hem şahsi mükellefiyet-
den para istemek ve hemde sahip olduğu vesaiti nak
liyeden ayrıca para istemek usulü tespit edilmişdir. 
Halbuki Encümenlerde o mesele tay-edilmişdir ve bu 
şekle vaz olunmuşdur o, mesele; bugün için burada 
mevzui bahis değildir. Şimdi yanlız bir noktaya He
yeti Celinenizin nazarı dikkatini celb etmek isterim. 
Üçüncü madde tetkik buyurulduğu vakit görülecek-
tirki, «Atiyüzzikir vesaiti nakliyeden herhangi biri 
ile gelenler, yol mükellefiyetini nısıf olarak ifa eder
ler» deniyor. Şimdi arkadaşlar! Ruhu kanun, vesaiti 
nakliyenin bilfiil mükellefiyetini temin etmek gayesin-
dedir. Fakat bu madde böyle ibka edildiği takdirde 
vesaiti nakliyeyi, bu mükellefiyetden hariç tutmuş 
olacağız. Esbabını arz edeyim. Tek atlı veyahut iki 
atlı dört tekerlekli bir arabası olan bir köylü, Mec
lisi Umumiyi Vilâyetin o sene on gün tespit ettiği 
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bir iş için hayvanları ile beraber hayvanlarını iaşe 
etmek şartı ile gelipde beş gün çalışır mı? Tabii ça-. 
lışmaz. 

Vesaiti nakliyesini başka tarafta işlettirecek ve 
kendisi gelip münferiden beri taraf da on gün çalışa-
cakdır. Veya on güulük ücreti defaten verecekdir ve 
bu ücreti iki gün zarfında dışarda kazanacaktır. 
Çünkü: Dört tekerlekli bir araba yevmiye beş lira 
rahat rahat kazanır. O on lirayı verir. Beri tarafa 
gelmez. Böyle on lirayı verip gelmediği takdirde ve
saiti nakliyeyi mükellefinden uzak bulundurulmuş 
önlüyoruz. Bunun için daha hafif bir süretde vesaiti 
nakliyeyi de mükellef kılarsak yol yapılması için daha 
ziyade istifadeyi mucib olacakdır. Bendeniz bir tak
rir veriyorum. Onu arz edeyim. 

Kağnı arabası ile tek atlı arabalar üç gün, dört 
tekerlekli öküz, manda arabalı ile çift atlı arabalar 
ikişer gün çalışırsa mükellefiyetlerini ifa etmiş olur
lar. İki atlı ve dört tekerlekli bir araba iki gün ça
lışırsa zannederimki, beş günden daha fazla iş gör
müş olur. Çünkü: Bir şahısdan herhalde daha fazla 
çalışmış olur. Eğer Heyeti Celileniz bunu kabul eder
se bu, memlekete nafi olur. Yoksa nısıf müddetle 
kimse belip arabası ile çalışmaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Mad
de de sarahaten yanlışlık vardır. Mesele o, arabanın 
çalışması meselesi değildir. Arabanın sahibinin çalış
ması mevzuui bahistir ve bunun müddetini nısfa in
dirmekten ibarettir. Çünkü; Bu vahidi kiyasi üzerine 
tertip edilmiştir. Fazla İsrara mahal yokdur. Dört 
tekerlekli arabası olan adam, sekiz gün tespit edil
miş ise sekiz gün çalışacak değildir, bunun nisfı olan 
dön gün çalışacaktır. Bu madde, mükellefiyeti ten
zil ediyor. Yoksa araba ile çalışmak için değildir. 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Hayır! arabası ile 
çalışmak sureti ile mükellefeyeti temin edecek!. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Esas va
hidi kiyasi iştir. Günlük değildir ve bunda mecburi
yet tahmin eden bir şekil yoktur. 

AHMET HİLMÎ BEY (Kayseri) — Efendini! 
Bu madde de mecburiyet tahmil eden bir şekil yok
tur. Yani vesaiti nakliyeye de ayrıca mecburiyet 
şeklinde bir mükellefiyet tahmin edilmiş değildir. 
Köylüleriimiizin kağnısı vardır. Tek veya çift atlı 
arabası veya herhangi bir vesaiti nakliyesi vardır. 
Onun ile gelmek ister ve vesaiti ile gelir, çalışır. 
İşini daha ziyade teshil etmiş olur. Bittabi böyle ve
saiti nakliyesi ile çalışanları tam altı gün çalıştırmak 
doğru değildir. Kendisi arzu etmiştir. Mevkii ame

liyata gelmiştir ve kağnısı ile toprak taşımıştır, taş 
taşımıştır, eğer bunda bir mükellefiyet şekli olsa 
idi bittabi şayanı kabul olmazdı. Başkası alelöiyyan 
altı gün çalıştığı halde onu vesaiti nakliyesi oldu
ğundan dolayı onu vesaiti nakliyesi için ayrıca mü
kellefiyete tabiî tutmak adaletslizük olur. 

Diğer sanatkârlar vardır, testeresi, keseri ile ça
lışıyor. Onu mükellefiyete tabi tutmuyoruz. Köylü; 
çalışkan ve mağdur bir tabakadır. Kağnısı olduğun
dan dolayı mütoeMıefiyete tabi olsaydı ve mecburiyet 
olsaydı doğru olmazdı. Fakat ihtiyarına tabiidir, Ar
zu etmiş, vesaiti nakliyesi ile gelerek çalışmış, bun
lar nısıf müddetle çalıştırılacaktır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — İhtiyarî 
olmuyor, mecburî oluyor. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Nafia 
Encümeni Reisi Bey maddenin yanlış tertip edildiği
ni ve bu sehvin esnayı tabda olduğunu söylüyor. 
Yanlız Dahiliye ve Nafia encümenleri müştereken 
bu mazbatayı görmüşlerdir, DalhiMye Encümeni 
Mazbata Muharriri de maddenin Encümene iadesi 
fikrine iştirak ediyorlar. İade edelim. Maksatlarına 
muvafık bir şekilde tespit etsinler. Salim bir zemini 
müzakere olsun. 

REİS — Encümen iadesini istemiyor. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Muhtar 

Bey istedi. 
,REİS — Muhtar Bey Nafıa Encümeni Reisidir 

Müşterek Encümen Mazbata Muharriri istemiyor. 
Encümen namına küm isteyecek?.. 

MASHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hep Maz
bata Muharri Bey söylüyor biraz da biz söyleye
lim yahu. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Muhtar Beyefendinin bir derece hakları vardır. Me
sele şu suretle geçmiştir. Bu meseleyi Encümende 
müzakere ederken ihtidayı emirde vesaiti nakliye
nin de ayrıca yol mükelefiyetine tabi tutulması mev-
zuubahis olmuştur. İş o safhada iken Muhtar 
Beyefendi mezuniyet alarak İstanbul'a gtotıişlerdi. 
Encümen, bu müddet zarfında madde üzerinde iş
lemiştir. Malûmu âliniz Encümeni şahsiyeti manevi-
yesi hâkimdir. Encümenin mesaisi şu veya bu arka
daşımızla kaim değildir, Dahiliye ve Nafıa En
cümeni müştereken bu mesele üzerinde yürüdü ve 
şu neticeye vasıl oldu. Filfoaki Muhtar Bey burada 
iken mevzuubahıis olan şekil, beyan buyurdukları 
şekil idi. Fakat o atiyen bu şekli almıştır ki mat-
buları Heyeti Âliyenizde vardır. 
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RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Birinci maddede
ki bir fıkraya nazarı dikkatinüzi celıb ederim. 

AHMET HÎLMÎ BEY (Kayseri) — Birinci mad
de geçildi efendim. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Şimdi mükellefiyet 
tabirini biz ne surette tespit ettik? Yoy mükellefiyeti, 
görülecek işten ibarettir. Şimdi ikinci maddede ne 
diyoruz? «Atiyızzikir vesaiti nakliyeleri ile gelenler 
mükellefiyetlerini nısıf olarak icra ederler.» Şu halde 
maddeden; bir ameleye gösterilen iş nazaran vesaiti 
nakliyesi ile çalışan nısıf icra edecek manası çıkıyor. 
Bu maddede yanlış bir mana vardır. 

AHMET HÎLMÎ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Müsaade buyurunuz, iş, insanların göreceği iş oldu
ğu gibi vesaiti nakliyenin de göreceği iş vardır. Me
selâ taş taşınır, bu işin vesaiti nakliye ile icrası 
mümkün olduğundan hizmetini nısıf derecede ifa 
eder. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Ahmet 
Hilmi Bey müşterek Encümenin Mazbata Muharriri 
sıfatiyle mi beyanı mütalâa ediyorlar? 

REÎS — Evet, matbu olan bu üçüncü madde
nin maksada muvafık olarak tahrir ve tespit edildi
ğini beyan buyuruyor, böyle midir? 

AHMET HÎLMÎ BEY (Kayseri) — Evet. 

kamyon on teneke benzin yakar. Halbuki bir ame
lenin yevmiyesi yüz kuruştur. Bu şeriat dahilinde 
bir gelip yol yapar mı? 

İEMAÎL KEMAL BEY (Çorum) — Gelmesin! 
MEHMET FUAT BEY (Devamla) — O halde. 

Otuz bin nüfusu olan bir şehir halkı amelei mükel
lefe sureti ile çalışır. Taşını kırar, tesviyeyi turabiye-
sini yapar nakliya için parayı kimverecek? Paramız 
yok ki... Şu halde bir de hayvanın nakliyata mecbur 
tutulması lâzım geliyor. Binaenaleyh esaları iyi tet
kik edelim. 

Efendiler! Bu muhterem Türk milleti, misaki 
millisini tespit ederek zaferi kazanmışdır. İktisadî 
sahada da en evvelâ yoldan başlayacakdır ve her fe
dakârlığa katlanacak ve nihayet yapacakdır. Hakika
ti tespit edelim. Bu nokliyat hususunu mecburî tu
tulmasını temin için madde Encümeni gitsin? Be
nim on çift arabam var, on çift hayvanım var. Beş 
çiftini gönderirsem kiyametmi kopar? Bir adamın 
elinde iki çift varsa bir çiftini kendi tutar. Diğer bir 
çiftini de yola gönderir ve dört gün çalıştırır. Mem
leketin selâmeti için bu kadarcık bir hizmet çok mu? 
Lazımsa kendi kapımızın önünü kendimiz yapacağız. 
İşin salim olabilmesi için, vesaitinde mecburi olması 
için bu maddeyi Encümene gönderilmesini teklif 
ediyorum. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Bendeniz 
maddenin taraftarıyım. Yanlız madde vesaiti nakliye 
ile gelenlerin mükellefiyetini tasnif ederken, dört te
kerlekli öküz ve manda arabaları, diyor. Halbuki 
bazı yerlerde iki tekerlekli muntazam arabalar vardır. 
Bunlar kağnı değildir. Adana ve havalesinde öküz 
ve manda ile ceredilen böyle muntazam arabalar var
dır. Fakat kağnı değildir. Binaenaleyh maddenin da-
irei şümulüne böyle iki tekerlekli manda ile çekilen 
arabalarda alınmalıdır. Binaenaleyh bu maddenin 
ikinci fıkrasına kağnı arabası veya dört tekerlekli ta
birinden sonra (İki tekerlekli) denmesini teklif ede
rim. Eğer bu kayıt konulmazsa düşarı terettüt olur. 
Tatbikatta müşkülât çekilir ve bu araba ile gelmiş 
olanlar istifade edemezler. Bir takrir veriyorum. 
(Dört tekerlekli) kelimesinden sonra (îki tekerlekli) 
kelimesinin kaydını rica ederim. 

REİS — Efendim! Daha beş zat söz almışdır. 
Müzakerenin kifayeti hakkında da takrir vardır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Paşa! Ki
fayet aleyhinde söyleyeceğim. 

M AS AR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşa! Bize 
sıra gelince böyle yapıyorsunuz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — O halde 
mesele yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendeniz bu nısıf müddetli fazla görüyorum. Bu 
üçte bire-tenzil edilmelidir. (Hayır sesleri) Üçte 
bir yeter, nısfından ne fayda hasıl olur? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi! 
Çok teessüf ederim ki, anlatamıyorum. İkinci mad
de diyor ki mükellefiyet, şu kadar iştir. Üçüncü 
madde diyorki: Arabası ile gelen yolun yarısını yapa
caktın Bundan başka bu maddede anlaşılmayan 
bir şey var mıdır? Üçüncü madde katiyen yanlıştır. 
Burada vahidi kiyasi iştir. 

MEHMET FUAT (Kastamonu) — Efendiler! 
Ben bu kanuna kanunu mukaddes diyeceğini. Hiç 
kimse yokdur ki, bütün servet ve samanın memle
kete yolla girdiğine kani olmasın. Yalnız yol yapar
ken bir nispet .düşünmeliyiz. «Herhangi bir vesaiti 
nakliye ile gelen nısıf iş yapar» deniyor. Fakat 
Beyefendiler! Bir amelenin yevm'iyesi yetmiş kuruş
tur. Bir adamın mandası ille beraber yevmiyesi yüz-
kırk kuruştur. Bunda nispet olamaz. Bir kısmı 
kamyonla gelecek. Meclisi Umumi ongun tayin et
mişse beş gün çalışacak. Nasıl olur. Bugün bir 
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AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Bu maddenin tecillisi; anlaşılamamak olduğunu anla
dım. Şimdi karşınıza da bir kifayeti müzakere tak
riri çıkmışdır. Affınıza mağruren öyle zannediyorum-
ki, pek azlarımız bu maddenin ifade ettiği manayı 
anlamış bulunuyoruz. Öyle olduğu halde Kifayeti 
Müzakere takriri mevzuu bahis olmamalı idi. Bir 
arkadaşımız şu maddenin ifade ettiği mananın yüz
de beş raddesinde anlaşılamadığını ifade ediyorlar. 
Bense hiç anlaşılmadığını ifade edeceğim. 

TUNALI HtLMÎ BEY (Zonguldak) — Türkçe-
deki yanlışlara ne diyeceksiniz? 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Bilhas
sa bu fısıltıyı kulağıma isal eden arkadaşıma anlayıp 
anlamadıklarını soruyorum. Eğer başka türlü anlı-
yorlarsa soracağım. Ben şöyle anlıyorum. Eğer on
lar benim aksime anlarlarsa kendilerine teşekkür ede
ceğim; Muhtar Beyin pek sarih bir ifade ile beyan 
ettikleri gibi burada mikyası mükellefiyet; gün de
ğildir, yoldur. Şu noktadan şu noktaya kadar olan 
sahayı yapabilmek için bir amele mükelleftir. Bu 
noktanın, bu sahanın tayini içinde vasat kabiliyeti 
imaîiyeyi haiz bulunan bir amelenin (Kudreti imaliye-
si) mikyas ittihaz edilmiştir. Fakat bu mikyas talî 
bir mikyastır. B - C hattını yapmakla mükellefse ve 
mesele bunun tespitiyse iş nazarı itibare alınmıştır. 
Bu da yol sahasıdır. (Çok doğru sesleri) Arkadaş
lar! Şu halde Zeyit şu yolu yapmak ile mükellef ise 
arabası veya kamyonu ile geldiği zaman nısıf mü
kellefiyetle mükellef kılarsanız bu yolun yarısını ya-
pacakdır. Efendiler! Bu ne demektir? (Doğru diyor 
sesleri) hayret ediyorum; Zeyit birinci madde ile şu 
yolu yapacakdır. Yanlız gelirse bunu yapıyor, ara
bası ile gelirse yarısını yapacakdır. Yani arabasının 
hayvanın kendisinin mesaisi birleşiyor. Yolun yarısı
nı yapıyor. Ne demek? 

Bir Mebus — Ona iki mislini yaptırmalı. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — İki mis
lini yaptırmak da doğru değil. Madde şunu kastedi
yor : Zeyit gösterilen yolu meselâ altı günde yapa
cakdır. Fakat arabası ile, kamyonu ile gelirse Zey-
din kol kuvveti ile altı günde yapacağı bir hizmeti 
vesaiti ile geldiği için üç günde yapması muhtemel 
bulunduğundan üç gün çalışsın diyor. Fakat burada 
mikyas gün değildir, sahadır. Sahanın yarısını yaptı
rıyorsunuz. Madde maksada münafidir. Madde an
laşılmadan reye vaz edilemez. Reye vaz edilirse He
yeti Âliyeniz ancak maddenin tadiline karar vere
bilir. Binaenaleyh bu cihet tamamı ile tavazzuh et

mek için meselâ içimizde Nafia Vekilimiz ve daha 
evvelki Nafia Vekilimiz Muhtar Bey gibi yol müta-
hassısı olanlarımız ve bir çok mühendislerimiz, yol
dan anlar mülkiye memurlarımız vardır. İstirham 
ederim, bunlar gelsinler, izahat versinler. Bu mad
de ile maksadı yekdiğerine muvafık olup olmadığını 
anlayalım. Binaenaleyh müzakerenin ademi kifayesi 
hakkında rey vermenizi rica ederim. 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakereyi kâfi görmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmemişdir? 
Devam edeceğiz efendim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Müsaade buyurunuz; anlaşılmayan bir cihet vardır. 
İzah edeceğim. Efendim! Yol işi Süreyya Beyefen
dinin tarif buyurdukları gibi sırf böyle şuradan şura
ya yol yapılacakdır şeklinde ibaret olsaydı, o vakit 
hakikaten bu maddenin manasını anlamak güç olun
du. Fakat yolda kireç mi yakılmaz. Kireç mi, kum 
mu gelmez, taş mı kırılmaz vesaire vesairemi olmaz. 
Encümen bu ciheti düşünmüşdür. Köylü kağnısını 
köyde bırakdı. Kendisi geldi. Biz de ekseri kağnısı
nı idare edecek köylü, reisi ailedir. O adam geldiği 
zaman kağnısı köyde boş kalacakdır. İstiyorki, kağ-
nısınıda beraberinde getirsin. Kağnısı ile yolda ça
lışan bu adam yol sahasında çalıştığı müddetçe kağ
nısı ilede" bir iş yapsın. Bu adam kağnısı ile geldiği 
zaman başkaları gibi altı gün mü çalışsın? Elbette 
altı gün çalışamaz. Buna, bu vaziyete göre ihtimalki 
taş taşıtacaklar, ihtimalki kaza merkezinde çadır ge
tirtecekler. İşte bu işlerle meşgul olduğu zaman yol 
yapmıyor, fakat kağnı ile çalıştığından dolayı arka
daşları ne kadar yol yapıyorsa arkadaşlarının yaptı
ğı yol yarısına geldiği zamanda işin bitmişdir hay
di köyüne git demekdir. Bu şekilde kabul ederseniz 
maddenin manası odur. Bununla beraber burada ey
yam kelimesini koyacak olursanız madde biraz daha 
izah edilmiş olur. Eğer anlaşılmıyor derseniz büsbü
tün tay edersiniz. O vakit araba vesairenin istifadesi 
mevzuu bahis olmaz. Mesele budur. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim! Bu madde Encümende müzakere edildiği 
zaman gerek bendeniz ve gerek Vekâletin erkânı nak
liye otomobillerini ayrıca mükellef tutmak fikrindey-
dik ve bunu teklif ettik. Benim gerek şahsî fikirle
rim ve gerek Vekâlet erkânının fikirleri ekalüyette 
kaldı ve kabul edilmedi. Maddedeki şekil kabul edildi. 
Kabul edilen şekilde bendenizce anlaşılmayacak bir 
şey değildir. Efendim! Mükellefinine bir metre mu-

- 347 -



t : 30 1 . 1 . 1341 C : 1 

rabbaı iş verilse o mükellefin vazifesi o metre mü-
rabbaı mahallî yapmakdır. Arabası ile geldiği zaman
da nısıf metre mükabî taş taşır ve nısfımda toprak-
da çalışır. Kendine mevdu mükellefiyeti ifa etmiş 
olur. Sırf yevmiye vazifesini görmek noktayı naza-
rıdna kabul edilmişdir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Mükelle-
fünbih olan yol, bir metre mikâp iş yapmadır. Ara
bası ile geldiği zaman nısıf metre mikâbı yapacak
lardır diyor. Yani efendiler! Mükellefünbih olan yol 
bir metre mükâbı ise yarım metre mükâbı yol yapa
caktır. Bunun ifade ettiği mana budur. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY — Evet bir met
re mükâbin nisfı. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Tarzı tah- • 
rir, yani atiyüzzikir vesaiti naktiye ile gelenler yol 
mükellefiyetinin nısfını yapacaklardır. İfadesi, mak
satlarına münafidir. Öyle ise ibareyi tashih etsinler. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — 
Efendim! Tarzı tahrirde olabilir. Esas mesele müza
kere edildiği zaman manası budur. Nısfını bizzat ça
lışacak, nısfı diğerinide getirdiği kağnı veya atlı ara
bası ile ifa edecekdir. Asıl bu lâzımdır. Bu cihet ek
ser köylüler içinde faydalıdır. Sekiz gün çalışacağı
na arabası ile dört gün çalışır. Vazifesini yapar. Bi
zim fikrimiz arabalı olanlardan vergi almak esasi idi. 
Heyeti âliyeniz bu şekli de kabul etmedi. Heyeti âli-
yeniz ne şekilde kabul ederse biz de öyle kabul ede
riz. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim! Mükel
lefiyet, fen dairesinde, erbabı fen tarafından mutavas
sıt günlerde ne kadar iş görüleceği takdir ve tespit 
edildi. Şimdi araba ile gelen kimse onun nısfını ya-
pacakdır diyordunuz. Bir kere kanun bu maksadı ifa
de etmez. Bunu menfi tutunuz. Farzedeniz ki kanun 
bunu ifade etsin. Fakat soruyorum size, öküz araba
sını ne süratde çalıştıracaksınız? Nerelerde çalışacak, 
mikyası nedir, bunları kim tespit edecekdir? Herhal
de zannediyorum ki bunun kabiliyeti tatbikiyesi ol
maz. Çünkü yevmiyeyi kaldırıyoruz, amelenin işi ile 
kıyas ediyoruz. Araba ve öküzün mikyası ne olacak
tır. Bunu tespit etmedikçe bidayeten kabul ettiğimiz 
maddedeki iş temin edilmiş olmaz. Hatta tespit edi
len birinci madde ile kattiyen tenazur olmaz. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim! İş esasını kabul ettik, mülumu âliniz yolla
rın toprağı var, taşı var, bunların nakliyesi var. Bir 
adam kağnısı ile geldiği zaman ona göre iş görecek-
dir. Oradaki küçük fen memuru sen bu araba ile 

geldin şu işi göreceksin, şunu buradan buraya nakil 
edeceksin diyecektir. Meselenin esası budur. Encü
mende bütün idare memurları arkadaşlarımız bu şek
li muvafık bulmuşlardır. O kadar anlaşılmayacak bir 
şekilde değildir. Maddenin aynen kalmasında herhal
de fayda daha fazladır. 

MUSTAFA BEY (Elâzığ) — Bendenize göre mü
zakere karışık gidiyor. Esasen Meclisi Umumî bir 
gün tayın edecek, faraza altı gün çalışılacak diyecek 
ve buna göre iş verilecek. Şu halde arabası ile gelir
se bu altı günün yarısı nedir? Üç gündür. İşde ona gö
re hesap edilecek ve verilecek. Yalnız maddedeki mü-
lak ifade halledilirse bu esas üzerine mesele halle
dilmiş olur. 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Bu esas üzerine olursa bizce kâfidir zaten!... Artık 
madde anlaşıldı zannederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Meselâ bir vilayetin Meclisi Umumisi altı gün yol 
kabul ettiğini farz edelim. Herhangi bir köyün ame
lesi yol boyuna vardığı zaman onu mühendisin em
rine teslim ediyoruz. Mühendis, onu istediği gibi; is
teği yerde altı gün çalıştıracak sa bunu kabul ede
riz. 

Madde doğrudur. Ben arabamla gider, altı gün 
yerine üç gün çalışırım ve gelirim. Yok, mühendis 
yukarda kabul ettiğimiz vasati bir kuvvetin yapabi
leceği işi bana verecekse ben o işi arabamlada yapa
rım, üç günde de yaparım, iki günde de yaparım, 
bırakır gelir vesikamı alırım. Bu takdirde maddeye 
lüzum bile yokdur. Şu halde vesaiti buraya sokmak 
doğru değildir. Bu madde suiistimale çok müsaitdir. 
Meselâ yola sevk edilen amele bir çöle düşer, katti
yen taş bulunmaz. Uzaklardan taş getirtilecek, para 
vererek getirtmek lâzım olur. Fakat muhasebei hu
susiye Kaymakam veya Nahiye müdürüne derki, 
aman biz şu maddeden istifade ederiz, arabası ile ge
lenler nısıf çalışacak, biraz icbar ederim derler ve 
nısıf çalışacaksın diye icbarla arabasını getirtirler. 
Eğer maksat iş ise, amale kendine verilen işi kendi
si yapar, arabası ile yapar ve istediği gibi yapar. Bu 
madde zayidir tayyı lâzım gelir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Ben deminki mağruzatımı daha toplu olarak tekrar
dan başka birşey söyleyecek değilim. Birinci madde 
diyorki, bir amelenin göreceği işten ibaretdir, yani 
vilâyat mecalisi umumiyesi her sene 6-12 gün zarfın
da bilfarz biz asgarisini alalım, 6 gün zarfında vasa
ti kuvveti haiz bir amelenin görebileceği iş miktarı-
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nı tespit edecek, mükellefiyetin tarz ve tevzii bundan 
ibaretdir. Meselâ diyecekki vasati kuvvete haiz olan 
bir amele altı günde iki metre murabaaı yol yapabilir. 
Binaenaleyh o vilayet dahilinde mükellef olan her 
fert iki metre murabbaı yol yapmakla mükellefdir. 
Şu halde mükellefünbih iki metre murabbaı yol yap-
makdır. İkinci maddeye göre o mükellefünbih adam 
kağnı veya çift atlı arabası veyahut kamyonla gelir
se mükellefünbih olan şeyin nısfını yapacakdır. Mü
kellefünbih olan ne idi? İki metre murabbaı yol yap-
makdı. Bunun yarısını yani bir metre murabbaı yol 
yapacakdır. 

Bundaki hikmet; zengin olduğu için mi? Kolun
dan başka birde kamyon arabası olduğu için mi? 
Arabası ve kamyonu olmayan zavallı Mehmet iki 
metre murabbaı yol yapacak, arabası olan zengin bir 
metre yol yapacak. Halbuki ifadei mükaddemeden 
anlıyoruzki, şu maddeye veçhe veren arkadaşlarımız 
bu gayeyi istihdaf etmiyorlar, kasitleri bu değildir. 
Arkadaşlarımız diyorlarki, zeyyit buraya geldiği za
man 6 gün zarfında şu kadar iş yaparsa kamyonu 
ile gelirse o kadar işin muadili olan işi üç günde ya
par, Öyle ama, iş mevzuui bahisdir. Arabası ile gel
sin, kamyon ile gelsin, şeytan ile gelsin, fakat her
halde iki metre murabbaı yol yapsın efendiler. Ken
disi yanlız gelirse, araba, hayvan getirmezse mükel
lefünbih olan iki metre yolu Meclisi İdareî Vilâyet 
altı günde kabili icra farzettiği halde o adam ağır 
çalışır, iyi çalışır, yirmi günde yapar, fakat teklifi 
ifa eder. Atı ile arabası ile gelirse iki günde yapar, 
bırakır gider, teklifi kanuninin maksadı da hâsıl ol
muş olur. Fakat bu maddedeki ibare bu maksada hiç 
bir vakit salih değildir, işte açıkça söylüyorum, ara
bası ile gelen mükellefünbih yarısını yapar demek, 
vasati bir amelenin yapacağı iş diye taktir edilen şe
yin yarısını yapar demekdir. Demokrat bir Meclis, 
aristokrasiye doğru giden biirşeyi nasıl olurda kabul 
eder. Binaenaleyh madde maksada göre ifade olun
ması için Encümene iade edilmelidir ve Encümen ha
kikatin bu kadar çıplak ve sırıtkan tezahurundan son
ra maddeyi talep mecburiyetini bir hissi hicap ile 
duymalıdır. 

MÜŞTEREK ENCÜMEN REİSİ MUAMMER 
BEY (Sivas) — Efendim! Müsaade buyurursanız iki 
sözle Encümende ceryan eden müzakeratı ve arka
daşları fikirlerini arz edeyim. 

Arkadaşlar! Behemhal yolun yapılmasını arzu edi
yorsak, bedeneyi mükellefiyetle gelen eşhası yolun 
üzerine dizmek, yolu yapmak değildir. Her türlü ve

saiti nakliye de lâzımdır. Her türlü vesaiti nakliyeyi 
de alacağız, onlar da mükellef tutacağız dediler. 
Fakat mesele, Süreyya Beyefendinin arz ettiği gibi 
değildir. Demokrasi ve adalete yakın olmak için mil
letin teklifatı en ziyade öküzlerin üzerinedir, kağnı 
arabaları üzerinedir. Binaenaleyh Mehmet'i getirip 
orada işlettikden sonra bir de vesaiti nakliyesini ağır 
bir süretde kullanmak demek, bir gönden iki deri 
çıkarmak demektir. (Doğru sesleri) Maddeyi tadiye 
etmeyi ve ne olabileceğini düşündük. Hiç olmazsa 
nasıl olsa bize vesitde lâzımdır, o vesaitle gene, mü
kellefiyetin nısfını ifa etsin dedik. Bunda bir müna
sebetsizlik yoktur. Faraza Meclisi Umumî karar ver
miş, her fert sekiz gün çalışacakdır demiş, karar ver
miş, 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Veremez!.. 

MUAMMER BEY (Devamla) — Müsaade buyu
run efendim, mantıksızlık yokdur, huzursuzluk yok-
dur. Madde sarihdir. Sekiz gün diye karar vermiş-
dir. Müddeti mükellefiyet sekiz gün olduğu takdirde 
eğer yanlız gelmişse sekiz gün çalışacakdır. Vesaitim
de getirmiş olursa dört gün arabası ile çalışacakdır, 
bunda muhtardır, isterse yanlız gelir, arzu ederse 
vesaiti ile gelir, dört gün çalışır. Yahut bedenî ola
rak sekiz gün çalışır. Mamafih böyle olmakla bera
ber eğer maddenin tayını arzu ediyorsanız ve vuzuh 
görmiyorsanız emredersiniz tay ederiz. Tayyını kabul 
etmediğiniz takdirde - Madde sarihdir - vesaitle ge
lenler, Meclisi Umumilerin tayin edecekleri mükel
lefiyetin nısfını ifa edeceklerdir. Binaenaleyh bende
niz zannediyorumki, madde de hiç bir süretde vu
zuhsuzluk yokdur. Emrederseniz, onuda arz ede
yim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bendeniz, 
öyle zannediyorum ki Encümende anlamamışdır. Da
hiliye Encümeni namına mı yoksa muhtelit Encümen 
Reisi olmak sıfatıyla mı ifade ettiler, bunu bilmiyo
rum. Dahiliye Encümeni sıfatı ile bu sözleri söylüyor-
larsa... 

MUAMMER BEY (Sivas) — Müşterek Encümen 
namına söylüyorum. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) (Devamla) — 
Pekâlâ... Herhangi bir vilâyet sekiz gün çalışmak esa
sı m kabul edemez. Böyle şey olamaz. Onun için de-
dimki Encümen Reisi de anlamamış. Çünkü birinci 
madde diyorki : Altı günden az on iki günden çok 
olmamak üzere - Çalışmak mecburiyeti değil - vilâ-
yat mecalisi umumiyesince her sene tayin edilecek 
müddet, vasatî kuvveti haiz bir amelenin görebileceği 
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iş yani altı ilâ on iki gün zarfında vasati kuvvete 
haiz bir amelenin görebileceği işdir. Teklif edilecek 
miktarı ben ister iki, ister yirmi günde yaparım. Se
kiz günde yapılacakdır diye teklif edilemez. Sekiz 
gün tek başına kol kuvveti ile çalışmak mecburiyetin
de olan bir adama araba ile gelirse elbette sekiz gün 
çalışsın diyemezdik. Çünkü hem kendisi ve hem de 
arabası çalışıyor. O zaman derdikki iki gün çalışır. 
Biz bir çift hayvanlı, dört tekerlekli bir arabanın 
dört ameleyi müsavi olduğunu pekâlâ biliriz. Bunu 
fen memurları da böyle takdir ve tespit ediyorlar. 
Mesele burada değil. Birinci maddeki kabul edilmiş-
dir. Teklif edilecek şey sekiz gün değildir. 6 -8-12 
gündür. Altıdan az olamaz, on ikiden de fazla ola
maz. Vasati bir amelenin yapabileceği iş miktarıdır. 
O iş miktarını yol sahasını nısfı olarak teklif ediyor
lar. Bu ne demekdir? 

MUAMMER BEY (Sivas) — Beyefendi! Müsaa
de buyurursanız Encümen müzakere ederken ve mad
deyi teslpit edip yazarken pek iyi anlamışdır. Fakat 
anlamadığım birşey varsa Süreyya Beyefendinin tek
rar tekrar söylemeleri bilmem neyi ifade ediyor. An
lamamak hususunu kendilerine terk ediyorum. Arzu 
ettiğimiz şey Meclisi Umumilerin müddeti mükelle
fiyeti 6 dan 12 güne kadar tespit etmek salâhiyetleri 
dahilindedir. O Encümen, O Meclisi Umumî sekiz gü
nü kabul ettiği vaktide vesaiti nakliyesi ile gelecek 
olursa o müddetin nısfı ile mükellef tutacakdır. Mad
dede vuzuh vardır. Eğer kabul etmiyorsanız madde
yi tay ediniz. 

REÎS — Şükrü Bey, buyurun söz sizin! 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu kanunun tatbikatı, 
köy hesabına amaleye verilecek yolun miktarı üzeri
nedir. Meselâ bir köye seksen metre yol verdiğimize 
göre bu köyün amelesi iş başına çağırıldığı zaman 
şahsen gider, öküzü ile beraber kendisi de gider. Bi
naenaleyh köylüler bu yolda çakşırken öküzü ile be
raber geldiği için hattı zatinde verilen yolda nısıf 
olarak çalışması kabul edilebilir. Halbuki madde bu
nu ifade etmemektedir. Eğer bu köylülere verilecek 
yolun inşaası esnasında araba ile gelen eşhasın nısıf 
olarak istihdam edileceği esas ise böyle ifade edile
mez. Bu madde ile o fikir ifade edilmiş olmaz. O 
başkaca diğer bir şekilde ifade edilmek lâzım gelir, 
yoksa muayyen bir saha dahilinde verilen yolu ikmal 

etmeye mecbur olan ahali öküzü ile gelirse bunu nı
sıf yapar diye madde yapmak hattizatinden tamami 
ile yanlış ve ikinci maddenin ruhunu tamami ile iza-
li eder şekildedir. Burada arz ettiğim gibi köylülerin 
iş mevkiine geldikleri zaman beyinlerinde yapacak
ları işe aitdir, Önu tespit etmek için, yani bir çift 
öküzü ile gelen adam nısıf miktar olarak istihdam 
edilir ve ondan sonra kendisine izin verilir şeklinde 
ise bu tarzda ifade edilemez onu başka şekilde ifade 
etmek lâzımdır. Binaenaleyh madde burada tama
men zayitdir. Tamamen tayyanı teklif ediyorum. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler! ikinci mad
dede kabul edilen şey 6 günden 12 güne kadardır. 
Metre murabbaı burada kabul edilmemişdir. Metre 
murabbaı dediğin mühendislerin, kondüktörlerin ida-
reten bir muamelesidir. 

Sen yüz metre yeri yapacaksın, elli metre murab
baı yapacaksın, der bu idarî bir işdir. Yoksa madde
de kabul edilen müddet, 6 günderî 12 güne kadar
dır. Madde sarihdir, arabası ile gelmeyen sekiz gün 
işleyecekdir. Yoksa metre murabbaı mühendislerin 
bir idareî muamelesidir. Maddeyi kanuniyede ne met
re murabbaı vardır, ne birşey vardır. (Vardır sesle
ri) Maddeyi kanuniyede böyle birşey yokdur. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Arkadaşlar! Mü
saade buyurursanız, vaktimiz dar, işimiz çok, iki şik 
vardır. Birisi maddeyi tay etmek, ikincisi eğer vesa
iti nakliyeninde istihdamına lüzum görüyorsanız mad
deyi lütfen Encümene veriniz, istediğiniz gibi yapa
lım. Ya tay ediniz ya bize veriniz. 

REİS — Muammer Bey, ikisi birden olmaz. En
cümene istiyorsanız onu söyleyiniz. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Pekâlâ! Encüme
ne veriniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Madde 
hakkında tay takriri vardır. (Encümene sesleri) Tay 
reddedilirse Encümene gider. (Encümen istiyor gider 
sesleri). 

REİS — Efendim! Encümen maddeyi istediği za
man geri alabilir, binaenaleyh maddeyi Encümene 
tebdi ediyoruz. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Takrirle beraber git
sin. 

REİS — Tabiî efendim! Cumartesi günü öğleden 
sonra içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 4.30 
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