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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,15 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Ragıb Bey (Kütahya) 

REÎS — Efendim! Celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

(Kâtip Atıf Bey zaptı sabık hulâsasını oku
du.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Kiyasetlerin
de bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashi-
han kabul olundu. Hiyaneti vataniye ile mah
kûm Alioğlu Nuri hakkında Adliye Vekâletin
den mevrut evrakı hükmiye Adliye Encümenine, 
Ankara Mebusu Mustafa Efendinin tekâlifi mil-
lîyeye dair sual takriri Müdafaai Milliye ve Ma
liye vekâletlerine havale olunarak nahiye teşki
lâtı hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresi
ne geçildi. Heyeti umumiyesi hakkındaki müza
kere kâfi görülüp maddelere geçilmesi kabul olu
narak teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetlerin
de , bilinikat" Nevahi teşkilâtı hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin birinci maddesi müzakere olunarak 
nazarı dikkate alman Karesi Mebusu Vehbi ve 
Basri Beylerin takrirleri mucibince tadil edil
mek üzere encümene havale edildi. Ve ikinci mad
desi dahi müzakere edilerek mabadına başka bir 
içtimada devam olunmak üzere saat 5 te Celseye 
nihayet verildi. 

Sualler 

1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Di-
yarbekir telgraf memurlarının askerliklerine mü-
taallik sual takriri Dahiliye Vekâletine havale 
edilmiştir. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Atıf 

REÎS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) 

Zaptı sabık kabul edildi. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
sabık Boğazliyan kaymakamı Maslup Kemal Bey 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maa§ tah
sisine dair kanun teklifi (2/352) 

REÎS — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Be
yin, Boğazliyan Kaymakamı sq,bıkı maslup Ke
mal Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair teklifi kanunisi var. Lâyi
ha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mezuniyetlerini bir ay zarfında kullan-
mıyan mebusların mezuniyet haklarının iptal 
edilmesine dair Divanı Riyaset karart 

RElS — Efendim! Divanı Riyasetin mezu
niyete mütaallik bir kararı vardır, o okunacak.. 

Heyeti Umumiyeye 
' Muhtelif sebeplerle mezuniyet istihsal eden 

Âzayi Kiramdan bâzılarının uzun müddet me
zuniyetlerini istimal etmemesi zaruri ve müb-
rem olarak mezuniyet istihsaline mecbur kalan 
âzanm mezuniyet muamelelerini bizzarure sek-
tedar etmekte olduğundan keyfiyet Divanı Ri
yasetin 24 . IX . 1337 tarihli Onuncu îçtimam-
da tezekkür olunmuş ve badema her hangi se
bep ve suretle olursa olsun Heyeti Umumiye-
den istihsal ettikleri mezuniyetleri Heyeti Umu
miye kararı lâhik olduğu tarihten itibaren bir 
ay zarfında istimal etmiyen Âzayi Kiramın 
mezuniyetlerinin ve tezkerelerinin iptaline ka
rar verilmiş olmakla hem Meclisin nisabı mü
zakeresini muhafaza etmek, hem de Âzayi Ki-
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ramın mezuniyet ihtiyaçlarını temin eylemek 
esasını temin edecek olan bu şeklin kabulü He
yeti Celilenin nazarı tasvibine arz olunur, efen
dim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Reisisanisi 
Dr. Acinan 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız bu
radan izahat vereyim : 

Malûmuâliniz birçok arkadaşlar izin istiyor
lar ve çoklarına da izin veriliyor. Kış münase
betiyle birçokları da memleketlerine gidiyorlar, 
sonra mezuniyet taleplerinin bir kısmı mühim-
mini is'af edemiyoruz. Çünkü Meclisin nisabı ek
seriyeti hakkında bir fikiri sahih hâsıl etmek 
kaabil değildir. Bugün arkadaşlardan mevcut 
193 kişidir. Fakat bir kısım rüfeka vardır ki, 
izin almış, fakat mezuniyetini istimal edemiyor. 
Halbuki mezuniyetini istimal etmek hakkıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Giden
ler Keskin'de bekliyor, Hükümet ilk evvel asa
yişi temin etmeli de ondan sonra gitsinler. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Günün 
birinde mezuniyetini istimal etmek üzere gidi
yorlar. Bu mesele Divanı Riyasette mevzubah-
soldu ve bu ay zarfında... 

İBRAHİM B. (Mardin) — Vilâyatı Şarkiye 
mebusları ne yapsın? 

REİS — Hayır efendim, bu karar yol için 
değildir beyefendi... 

ESAD Ef. (Aydın) — Reis Bey, müsaade 
ediniz izahat vereyim. Bendeniz bundan iki ay 
evvel izin aldım. İznimi istimal etmek üzere 
Kırşehir'e gittim. Oraya vardığımın ikinci gü
nü harb başladı. Ben o esnada. arkadaşlarımla 
beraber bulunmayıp orada ikameti tercih eder 
ve gelmezsem bu zillet midir değil midir? İzni
mi istimal etmiyerek hemen koşup Meclise gel
dim. Muharebe zamanlarında mukaddes vazi
femden ayrılmaya iman ve vicdanım müsaade et
medi. Münasip bir vakitte iznimi istimale hak
kım yok mudur1? 

REİS — Mesele böyle değildir efendim, ya
ni izin alıyorlar, izin aldıktan sonra gitmiyor-' 
lar ve biz Meclisin nisabı mevcudiyetini bilemi
yoruz. Bunun için istiyoruz k i ; izin alan arka
daşlar izin aldıkları zaman mezuniyetlerini bir 
ay zarfında ifa etsinler. (Muvafık sadaları) 

. 1337 C : 1 
Divanı Riyasetin kararını kabul edenler el 

kaldırsın. Kabul edildi. 

2. — İçel Mebusu Ali Efendinin mezuniyetin
den vaki olan tecavüzünün sene zarfındaki mezu
niyetinden mahsubedilmesine dair Divanı Riyaset 
kararı. 

REİS — Efendim, Divanı Riyasetin İçel Me
busu Mutlu Ali Efendi hakkındaki karan oku
nacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyeti 18 Temmuz 1337 tarihinde hi

tam bulduğu halde Meclisi Âliye 18 Eylül 1337 
tarihinde iltihak edebilmiş olan içel Mebusu 
Mutlu Ali Efendinin Meclise iltihak, edebilmek 
üzere 16 Temmuz 1337 tarihinde dairei intihabi-
yesinden infikâk ettiğine ve fakat Konya'ya mu
vasalatı akabinde bir taraftan şimendifer yolu
nun munkatı olması ve diğer taraftan romatiz
ma ve kanlı basur hastalığı hasebiyle harekete 
gayrimuktedir olduğuna dair takriri ve merbutu 
iki kıta tabip raporu Divanı Riyasetin 24.9.1337 
tarihli onuncu içtimamda tezekkür olunmuş 
ve tabip raporlarına nazaran mumaileyhin müp
telâ olduğu tuhmei midevi neticesi iltihabı 
em'adan rahatsız bulunduğu ve bu rahatsızlık 
sebebiyle zafiyeti umumiyeye duçar olduğu an
laşılmış olmakla mezuniyetinin hitam bulduğu 
18 Temmuz 1337 tarihinden Meclise iltihak et
tiği 8 Eylül 1337 tarihine kadar tecavüz ettir
diği otuz sekiz gün için sene zarfındaki meznui-
yeti kanuniyesine mahsup edilmek üzere me
zun addi Divanı Riyasetçe karargir olmuş ol
makla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvi
bine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Divanı Riya
set dikkat buyursun, şimendifer yolu denilmez... 

RE IS — Teşekkür ederim efendim, bir daha 
demeyiz. 

Divanı Riyasetin kararını kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

3. — Siverek Mebusu Abdülgani Beyin Şeyh 
Sünusi refakatinde geçireceği müddet için mezun 
sayılmasına dair Divan* Riyaset karan 

REİS — Siverek Mebusu Abdülgani Bey 
hakkındb, Divanı Riyaset Kararı okunacak : 
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Heyeti Umumiyeye I 

Üç ay mezuniyetle 16 Mayıs 1337 tarihinde 
iııfikâk etmiş ve mezuniyeti 16 Ağustos 1'337 
tarihinde hitam bulmuş olan Siverek Mebusu 
Abdülgani Beyin havalii nıezkûrede kendisin
den büyük bir istifade temini muhakkak bulun
duğundan refakatine terfik için müsaade edil- ı 
meşine dair Mardin'de Şeyh Ahmed Eşşerif 
Essünusi hazretleri tarafından mevrut 11 . IX . 
1337 tarihli telgrafname Divanı Riyasetin 
24 . IX . 1337 tarihli onuncu içtim amda tezek- ) 
kür olunmuş ve mezuniyetinin hitam bulduğu 
16 Ağustos 1337 tarihinden itibaren ikinci içti
ma senesi nihayeti olan 28 Şubat 1338 tarihine I 
kadar maaşı verilmek üzere- mebusu mumailey
hin Şeyhimüşarünileyh hazretlerine terfikan 
mezun addi tasvibedilmiş olmakla keyfiyet He
yeti Umumiyenin nazarı takdirine arz olunur 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

RE.ÎS — Efendim! Divanı Riyasetin kararı
nı kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmemiştir. 

4. — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 

1. — tdarei kura ve nevahi kanun lâyihatsı ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, bugünkü ruznamemizde 
İdarei nevahi Kanununun mabait müzakeratı 
var., ikinci maddenin müzakeresine başlanmış 
ve bâzı arkadaşlar sözlerim söylemişler ve bâzı 
arkadaşların da sözleri mahfuz... Müzakerata 
devam ediyoruz. 

VEHBÎ E. (Karesi) — İkinci maddede; hata 
savap cetveline göre olacak, şimdiye kadar ha
yatı hususiyesini müstakillen yaşamış her na
hiye deniyor. Bendeniz bundan bir şey anlıya-
madım. (Müzakere olunan encümeninkidir, o hü-
kümetinki sesleri) 

VEHBÎ B. (Devamla) — Efendim encüme
nin maddesidir. Encümenin maddesini okuyu- j 
nuz. Böyledir, bu da sehvi mürettip olmalı.. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müzakere 
olunan İdarei Nevahi Kanununun ikinci mad
desinde : (Şimdiye kadar her nahiye münase
beti mevkiiye ve iktisadiye gözetilerek mesarifi ' 
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I zaruriyyei claimesini tediye edebilecek veya ta

ahhüdedeeek bir veya birkaç köyden terekküb-
eder) deniyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Her nahiye kelimesi 
var mı, yok mu?... (Var, var, sesleri) Anlıyama-
dığım nokta budur. Lütfen izah etsinler. 

HAYDAR B. (Van) — (Şimdiye kadar) tâ
biri yok... 

REİS — Kesmeyin efendim... 
I NEBÎL Ef. (Devamla) — Bu ibareden anla

şıldığına göre, teşkil olunacak nevahidiıı masari
fini karye ahalisi kendileri taahhüdedeeekler ve 

I tediyeye mecbur tutulacaklardır. Yalnız benim 
Hükümetten bir sualim vardır ki: Varidatı umu
miyenin bir kısmını veyahut bâzı varidatı mahal
line terk etmek suretiyle bu mesarifi karşılıya -
eak mıdır, karşılıyamıyacak mıdır? Eğer karşıla-
mıyacak olursa bu kanun kabili tatbik değildir. 
Her halde Hükümet bu baptaki fikrini izah etsin. 

ZEKÂ1 B. (Adana) —• Efendim, ikinci niad-
I deyi müsaade buyurursanız fıkra, fıkra tahlil 

edelim. (Şimdiye kadar) tâbirini encümen kal 
dırmış ise... 

REİS — Hayır efendim, yok... Encümen na
mına Haydar Bey kaldırıldığım söylüyor. 

ZEKÂ! B (Devamla) — O halde birinci fık
ra şöyle oluyor: (Her nahiye münasebeti mevkii
ye ve iktisadiye gözetilerek masarifi zaruriyei 
daimesini tediye edebilecek veyahut taahhüde-
decek bir veya birkaç köyden terekkübeder.) 
Bendeniz zannediyorum ki, bu ifade vâzıı' kanu-
nun maksadını tamamen temin edememiştir. Ya
ni tamamen ifade olunamamıştır. Çünkü masa
rifi zaruriyesini tediye edebilecek demekle, an
laşılan mâna; hangi köyler masarifi zaruriyesi
ni tediye edebileeeklerse onlar nahiye olurlar 
veyahut tediye edemiyecekse taahhüdedeeek 
iseler onlar teşekkül edecek. Yani masrafını ya 
berveçhi peşin tesviye decek veyahut tediye ede
mezse taahhüdedeeek... Onun için ifade nakıs
tır. Bunu daha iyi tavzih için meseleyi bu suret
le münakaşa etmek lâzımgelir. Nahiyeleri üç 
kısma tefrik etmek doğrudur. Şu kanuna naza-

j ran bizde teşekkül edecek nahiyeleri mürekkep 
nahiyeler, basit nahiyeler ve mürettep nahiyeler di
ye aksama ayırmak lâzımdır. Bâzı köyler vardır 
ki, büyüktür ve doğrudan doğruya bir nahiye 
teşkilâtını idareye kâfidir. O köyün varidata, te-

I şekkül edecek nahiyenin tekmil masarifi zaru-
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riyei daimesini temin edebilir. Binaenaleyh o i 
köy bir nahiyedir ve basit bir nahiyedir. Sonra 
bâzı köyler vardır ki, bunların tek başına bir 
nahiye teşkilâtını idare etmesi imkânı yoktur. 
Münasebeti mevkiiye ve iktisadiye gözetilerek 
bunlar vilâyet şûrasmea üç, beşi bir araya geti
rilerek mürekkep bir nahiye teşkil edilir. Bir 
de bâzı köyler vardır k i ; kendi başlarına bir 
nahiyenin masarifi zaruriyesini temin edecekle
ri halde, civarında bir köy bulunamamaktan 
dolayı müstakillen bir köy halinde kalmak mec
buriyetindedir. Yani vilâyet meclisi umumi ve 
şûrası da onu başka yere ilhak edemez. Ve aynı 
zamanda görür ki, kendi başına, otuz haneli ol
mak itibariyle ne kadar vergi verse o köyün 
masarifi zaruriyei daimesini temin edemez. O 
takdirde o köy ne olacaktır? Müstakil bir na
hiye olacaktır. îşte (taahhüdedecek) tâbiri bu 
gibi ahvale matuftur. Böyle zaruret muvacehe
sinde ; bendenizin kanaatimce Hükümet tarafın
dan beyan edilmek lâzımgelir, bu da yine bir 
nahiye olarak ipka edilmek mecburiyetindedir. 
Binaenaleyh bu nokta esasen kanunda bütün, 
bütün meskût geçmiştir. Onun kanunda ayrıca 
zikri ve tavzihi lâzımdır. 

Bir hal daha vardır ki, yine bâzı köyler bu
lunur k i ; kendi başlarına bir nahiye teşkil ede-
miyecek bir haldedirler. Civarında bulunan müna
sip köylerin de oraya ilhakı vilâyet şûrasmea 
tensibedildiği halde kendileri ilhakı istemez ve
yahut kendileri müstakil kalmayı arzu ederler. 
Bir şehre veya diğer bir köye civar bulunur. Vi
lâyet meclisi umumisi veya şûrası, siz şöyle bir 
nahiye teşkil edeceksiniz dediği halde, o köy; 
civarındaki köye iltihak etmek istemezse o köye de
nir ki; öyle ise bir nahiyenin masarifi zaruriyei 
daimesi şudur, tesviye edecek misiniz? Ve onun 
için varidatı daime gösterir misiniz? Gösteririz 
derlerse onları da mutlaka filân köye ilhak için 
cebretmenin mânası yoktur. îşte «Taahhüdede
cek» tâbirinin delâlet ettiği mevzu budur, fakat 
iyi ifade edilmemiştir zannederim. Böyle ifade
sini teklif ediyorum. (Her nahiye münasebatı 
mevkiiye ve iktisadiye gözetilerek masarifi zaru
riyei daimesini temin edebileceği takdirde) de
nilmelidir. «Bir veya birkaç köyden terekkübe-
der.» tâbirlerine lüzum yoktur. 

Mesarifi daimesini temin edemiyeeeği hal
de mevkien ayrı ve diğer köylerden uzak ol- | 
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masına mebni müstakilen idare olunması lâ-
zımgeleceği anlaşılan köylere masarifi daime-
leri için muvazenei umumiyeden para ayrıl
malı veya esasen böyle tahsisat belediyelerde 
mevcuttur. Tabiî bu nahiyelere aidolacaktır. 
Her halde zaruridir. Muvazenei Umumiye yar
dım etmezse bu nahiyeler teşekkül edemez, 
böyle bir taahhüdolduğu halde müstakil 
kalmak istiyecek köylerin ise mesarifi zaru-
riyelerinin daimî varidat menabiini irae ve 
taahhüdeylemesi muktazidir. Bu şekilde ifa
de edersek o zaman madde daha ziyade tavaz
zuh eder. 

Sonra diğer bir fıkrası geliyor (işbu kanu
nun mevkii tatbika vaz'ını mütaakıp), yine ben-
denizce bu fıkra büsbütün zaittir. (Her kaza 
dâhilinde bulunan nahiyelerle her birinin muh
tevi olduğu köylerin esamisi bir mecelle ha
line konularak bu kanuna mütemmim olarak 
ilâve edilecektir) diyor. O fıkrayı da hemen, 
hemen aşağı - yukarı fazla bulurum. Bu hu
susta dâhi takririmi takdim «ttim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Efendim, Teşkilâtı Esnsiye Kanununun birin
ci maddesi, r.ahiyenin sureti teşekkülünü su
reti katiyede tesbit etmiştir. Bir köy bir nahi
ye, birkaç köy de bir nahiye halindedir. Yal
nız N»evahi Kanununun ikinci maddesinde na
hiye teşkil olunacak köyün nüfusunun ade
di... (işitmiyoruz, sesleri) ve bir de kaç nüfu
su ihtiva edecektir? Bunun yazılması lâzım
dır. Yani bir nahiye kaç nüfustan ibaret ol
mak üzere teşekkül edecektir? (O vardır ses
leri). Yoktur efendim; nerede? Ben görmü
yorum. Her biı köy nahiye olmak istidadın
da bulunduğuna nazaran her köy bir nahi
ye, her kasaba bir nahiye olacaktır. Binaen
aleyh; her kasabanın münasebeti mevkiiyesini 
aramak doğru değildir. 

Üçüncüsü efendim, bu ikinci maddede köy
lü masarifi daimeyi tediye edebilecek veya
hut taahhüdedebilecek diyor. Köylü ile pa
zarlık ediyoruz. Bendenizee bunun lüzumu yok
tur. 

Dördüncüsü; vilâyet şûralarınca tanzim 
edilecek nahiye teşkilâtı hakkındaki, cetvel 
Heyeti Vekilece tasdik olunur diyor. Bir de
fa vilâyet şûrası tasdik ettikten sonra Heyeti 
Vekilenin tasdiki icabetmez. Merkeziyet usıı-
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lü veçhile tekrar tasdika lüzum yok. Bu hu
susa dair takrir de veriyorum. Takririmin ka
bulünü rica ederim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
efendim; burada en çok bendeniz kanunun ihti
va ettiği maddelerin sarahati kâmileyi haiz ol
masına ve bu hususa fevkalâde ehemmiyet veril
mesine taraftarım. Onun için mümkün olabildi
ği kadar kelimeler üzerinde oynamak lüzum ve 
zaruretini hissediyorum. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Rica ederim, mü
zakere o kadar gecikmesin. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Ne ka
dar geç kalırsa o kadar iyi olur. Bir nahiyenin 
teşekkül ve taazzuvu için burada kanun iki illet 
dermeyan ediyor. Birisi münasebeti mevkiiye ve 
iktisadiye ve diğeri de bir veya birkaç köyden 
terekkübetmiş bulunmasıdır. Münasebeti mevki
iye ve iktisadiyeyi tâyin etmek mahalline aidol-
duğu için onun üzerine müdavelei efkâr zaittir. 
Ancak bir veya birkaç kelimesinin ihmali mut
laka lâzımdır. Teşkilâtı Esasiye Kanununda da 

REİS — Celseyi açıyorum. 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 

bu kanunun ikinci maddesinde münasebatı mad
diye ve iktisadiyesi müşterek ve muvafık olan 
bir veya iki köyden terekkübeden kısımlara na
hiye denildiğine nazaran birçok sualler varid-
olabilir. Bir defa cüzütammı idari dediğimiz 
bu nahiye köylerden mürekkeb olduğuna naza
ran köyün ne olduğuna dair bir kayıt yoktur. 
Hepimiz biliyoruz k i ; adı köydür, iki haneden 
mürekkep adı köy, on beş haneden mürekkep 
adı köydür. Kırk elli oluyor adı köydür. Beş 
yüz, bin haneli köyler de vardır. Binaenaleyh; 
cüzütammı idari dediğimiz nahiyenin eczayı 
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bir veya birkaç kelimesi kullanılmıştır. Fakat 
sahai tatbikata geldiğimiz zaman.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 170 nci 
maddeyi okursanız anlarsınız. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi 
bu dört saat meselesi de bendenizce meseleyi hal
letmiş olmaz. Meselâ Kastamonu mıntakasında 
gezdiğim nahiyelerde Koçhisar, Karabağ, Orta 
nahiyelerinde yekdiğerine mücavir hemen kom
şu denilecek bir derecede bir dağ sırtı takibeden 
ve bütün münasebeti mevkiiye ve iktisadiyesi yi
ne merkeze tâbi bulunan, bu Orta nahiyesine 
tâbi bulunan öyle köyler vardır ki; bir veya bir
kaç köy dediğiniz zaman, infikâkleri imkânı ol-
mıyan öyle köyler vardır ki; bunların telifi için 
her halde esaslı bir nokta olmak lâzımdır. Ora
dan geçen arkadaşlar görmüşlerdir. Köylerin 
arasında birer çeyrek, yirmişer dakika fasılalar 
vardır. Bendeniz kendi memleketimi söyliyeyim; 
Ödemiş kazasında âzami mesafesi bir çeyrek ol
mak üzere bir birinden ayrı yirmi kadar köy 
vardır. Şimdi münasebeti mevkiiye ve iktisadiye
yi nazarı dikkate alacağız. 

REÎS — Beş dakika teneffüs. 

ferdiyesinden ibaret olması lâzımgelen köyle
rin mahiyeti içtimaiyesini tarif ve tasvir etmez
sek zannederim ki ; (Münasebatı mevkiiye ve 
iktisadiyesi ile beraber bir veya iki köy) tâbiri
nin kalkmasının imkânı yoktur. Üç köy şu te
pede, beş haneden mürekkep bir köy şu tepe
de, filân köy şu tepede. Bunların da dört beş 
tanesini birleştirerek bir nahiye teşkil etmek is-
.tiyorsak bu hayaldir. Onun için bendeniz ev
velâ encümenin köy hakkındaki noktai nazarı
nı anlamayı muvafık ve münasip görüyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Köy yok efen
dim! 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Köy ol-

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 8,15 sonra 

REÎS — Reisisani Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Bagıb Bey (Kütahya) 

» 
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dıığu bu maddeden sarahaten bellidir. Nahiye-
köylerden mürekkeptir, deniliyor. Demek ki, 
köy var. Bunu Hükümetin teklifinde biraz ima 
eder madde var. Fakat, encümen kaldırmış. Me
selâ intihabat hakkında Hükümet nüfuzu esas 
ittihaz ettiği halde encümen haneyi esas itti
haz etmiştir. İntihabat faslında köyü tanımak \ 
noktai nazarından encümenin noktai nazarı ha- |j 
nedir zannederim. 225 nci maddelerde filân, ] 
onun için nahiye teşkili hakkındaki müzakere- i| 
ye başlar başlamaz nahiyeyi tarifi vazife bil- ] 
miş isek bundan sonra nahiyenin terekkübetti- ;; 
ği köyleri de tarif etmeliyiz ki, bundan son- ;; 
raki hattı hareketimizde bize esaslı bir mikyas ! 
olabilsin. Onun için bendeniz bu maddeyi bu- ;j 
rada dahi noksan gördüm. j 

Sonra bir mesele var. münasebatı mevkiiye \ 
ve iktisadiyesi olan bir veya birkaç köyden mü-
rekkebolacağı gibi masarifi zaruriyei daime-
sini temin edecek bir halde olacaktır. Bunlar 
için de çarei halli Zekâi Bey biraderimiz gös
termedi. Münferit kalan, idaresi kendiliklerin
den kabil olmıyanlar için Hükümeti merkeziye 
kasasından muavenet edilmesini yani Hazine
den muavenet meselesini, mevzuubahsetmiştir. 
Ben kendi hesabıma bunun ne dereceye kadar 
kabili tatbik olduğunu çayı temmül buluyo
rum. Her halde münasebeti iktisadiyesi mev
cut bir veya birkaç köy gibi ayrı bir tarif bul
mak mecburiyeti vardır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Na
hiye faslında vardır. 

RBFlK ŞEVKET B. (Devamla') — Onlar 
teferruattan olabilir. Fakat esas tariftir, daima 
o tatbikat, bu tarif attan çıkar, Çünkü; o tari-
fat hiçbir vakitte Teşkilâtı Esasiye Kanununda
ki esasattan ayrı olamaz. Çünkü; burada yaptı
ğımız tarifat oraya merbuttur. Bundan sonraki I 
gelecek tarifat efradını eamî olmalıdır. Sonra 
bendenizce ikinci fıkraya lüzum yoktur. Evvel
ce kendi memleketini mazbut bir şekilde idare 
etmekle mükellef olan Hükümet neden nahiye
nin hangi köylerden terekkübettiğine dair def
terleri istiyecektir? Meselâ; her nahiye müfre
datını mübeyyin bir kariye esamisi defteri tan
zim edip Dahiliye Vekâletine gönderecektir. 
Bu kanun yok iken bile Dahiliye Vekâleti bun
lara ait isimleri bulmuş ve yapmıştır. Binaena
leyh böyle her vekilin kendi idaresi dâhilinde 
malûmat toplamak vazifei kanuniyesini kanuna 
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ithale lüzum yoktur. Bendeniz onun için; (He
yeti Vekile tasdik eder, mecelle şekline girer) 
tâbiratmı tamamiyle zait görüyorum. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Kanunun ikinci 
maddesinde her nahiye münasebeti mevkiiye, 
iktisadiye gözetilerek mesarifi zaruriyei dai-
mesini tediye veya taahhüt edebilecek bir ve
ya birkaç köyden terekkübeder deniyor. 

Kanunun 122 nci maddesinde nahiyelerin 
masarifi zaruriyei daimesi için tertibedilmiş 
birtakım vergiler var. Bu vergi birinci dere
cede aşara yüzde yirmi zammediyor. Ağnama 
yüzde yirmi beşten elliye kadar zammediyor. 
Deve, camuş Rüsumuna keza, sonra Müsakka
fat Vergisine, Arazi Vergisine, Temettü Ver
gisine yüzde yirmi beşten elliye kadar zamme
diliyor. Tarh ve tevzi edilen vergiyi tahsil et
mek için nahiyede bir tahsilat komisyonu ya
pıyor. Bu tahsilat komisyonuna Tahsili Em
val Kanununun tahmil ettiği* vazaifi bitama-
miha tevdi ediyor. Bu komisyonlar nahiye mü-
düriyle muavinlerinden ve bir şûradan inti-
habolunacak bir âza ve bir kâtipten mürekkebola-
eak. Şu halde nahiye kendi masarifi zaruriyei 
daimesi için tetibedilen bu vergileri emvali 
Devletten ve Hazineden evvel sırf kendilerine 
ve maaşata aidolduğu için bunları tahsil ede
cekler, tabiî köylünün istitaati maliyesini bi
liyoruz. İmtina edenlerin derhal emvali men-
kulelerine müracaat edilecek ve o dul kadın
ların daha bilmem nelerin acezelerin tası, ta
vası nesi varsa bunlar alınıp satılacak, son
ra tahsildar gelecek, emvali Hazineye aidolan 
kısmını tahsil için maatteessüf bir şey bulamı-
yacak. Belki ikinci senesinde ne o bulacak, ne 
o.... Şimdi efendim, biz bu vergileri bu suretle 
tevzi ediyoruz, rica ederim, bugün bir kere dü
şünelim, aşar bir defa haddiâzamisini bulmuş
tur. Bugün Emlâk ve Arazi Vergisi haddi-
âzamisindedir. (Gürültüler) çünkü masarifi 
zaruriye... 

REİS — Maddeye dair söyleyiniz. 
LÛTFÎ B. (Devamla) — Masarifatı zaru

riyei daimesinin etrafında dolaşıyoruz. Masa
rifatı zaruriyei daimesini teşkil edecek mesa-
il etrafında söylüyorum. 

REİS — Heyeti umumiyesine dair söylü-
yorsuntıa. 
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LÛTFl B. (Devamla) — Şimdi efendim, 

arazimizin kısmı âzamisi muattaldır. Bu mil
let on iki seneden beri bir tufanı cidal içinde 
yaşıyor. Memleketimizi düşünelim. Bir kere 
vilâyatı Şarkiye Çar ordularının meddüeezir sa
hasını teşkil etmiş, şimdi oralarda taş üzerin
de taş yok. Ahalisi buralara kadar dağılmış 
gelmiş, onları biz idare ediyoruz. Efendim yüz 
yirmi ikinci madde işte bu masarifatı zaruriyei 
daimeyi temin ediyor. Şimdi efendim Şark öyle 
olduğu gibi beri taraftan İzmir'den, Bursa'dan 
düşman burnumuzun dibinde olan Sakarya va
disine kadar gelmiştir. Rica ederim, düşmanın 
bu iklimi feyizde, pamâli cünudu olan mevakide 
ve bu feyiznâk vatanda acaba ne kadar fecayi 
ve mezalim icra edildi? Ne kadar uzvu nafiimiz 
varsa Yunan'm tatbik ettiği imha siyasetiyle 
nâbedit oldu, ahalimiz mahvoldu. Arazimiz mu
attal, hanelerimiz haraboldu, memleketimiz bir 
harebezara dönmüştür. Sonra Adana, Maraş, Ur-
fa, Anteb ne hale uğradı, görüyorsunuz. Bu
günkü atıldığımız cidali azîmin bütün masarifi, 
bütün mezahimi şurada gördüğünüz birkaç vi
lâyetin duşı hamiyetine tahmil edilmiştir. Dul 
kadınların ektikleri ve göz yaşlariyle yetiştir
dikleri mahsulâtı alacağız da bir nahiye teşkil 
edeceğiz ve teşkil ettiğimiz nahiyeyi de o nahiye 
dahilindeki köylülerden... (Gürültüler) (Devam 
sesleri) Milletin cerihasıdır efendim? Bu, kanu
nun ruhudur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. He
yeti Umumiyeye ait herkes böyle söz söyliyecek-
se bu kanun çıkmaz olur. 

RElS — Efendim maddeye dair söyleyiniz. 
Başka meseleye geçmeyiniz, masarifatı zaruriyei 
daime hakkında söz söyleyiniz. 

LÜTFÎ B. (Devamla) — Efendim tafsilâtı
nı vermezsek anlaşılmaz. 

Şimdi arazimiz muattaldır. Zaten Harbi Umu
minin tesiratiyle en fâal, en nafiz uzuvlarımız 
mahvolup gitmişlerdir. Kadınlar çiftçilik yapı
yor. Kadınlar topluyor. Bunların meydana ge
tirdiği mevat ile aşara zammederek nahiye teş
kil ediyoruz. Teşkil ettiğimiz bu nahiyeye, na
hiyenin dairesinde bulunan adamlardan teşkil 
ettiğimiz şûraya kendi içlerinden bir müdür, lü
zumu kadar muavin ve iki de âza intihabederek 
bunlar nahiyenin heyeti idaresini teşkil ediyor. 
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Bunlara hakkı kaza dahi veriyoruz. İki bin ku
ruşa kadar olan dâvalara kadar hükümleri ka
tı olacak. 

REÎS — Lûtfi Bey, bunlar bu maddede yok, 
bunlar aşağıki maddede var. 

LÛTFl B. (Devamla) — Şimdi söyliyeyim 
efendim. 

REÎS — O maddeler aşağıda vardır. Orada 
söylersiniz. Hiçbir meclisin usulü müzakeresinde 
yoktur, maddeden hariç söyliyemezsiniz efen
dim. 

LÛTFİ B. (Devamla) — Bu vatani meseledir. 
REİS — Pekâlâ efendim. Biz de biliyoruz, va

tani meseledir. Heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakerenin kifayetini Meclisi Âli kabul etti, 
maddelere geçti. Masarifi zaruriyeden bahsede

ceksiniz. Siz hakkı kazadan bahsediyorsunuz, o 
ayrı maddedir. 

LÛTFl B. (Devamla) — Pekâlâ efendim. 
Şimdi efendim nahiyenin masarifi zaruriyei 

daimesi için birçok vergiler tarh edeceğiz ve bir
takım idari, adlî umuru nahiye heyetine teslim 
edeceğiz. Teslim ettiğimiz adamların elinde pa
ra yok. Milleti beyhude yere tecrim ediyoruz. 
(Gürültüler) 

REİS — Lûtfi Bey, sadet dâhilinde söyleyi
niz rica ederim, Teşkilâtı Esasiye Kanununda 
onlar var. Sadet dâhilinde söyleyiniz efendim. 

LÛTFl B. (Devamla) — Eğer bilâmüzakere 
kabul edecek iseniz elimizi kaldırıp kabul edelim. 

REİS — Deminden beri söylüyoruz. Rica ede
rim maddeye dair söyleyiniz Lûtfi Bey. 

LÛTFl B. (Devamla) — İzah edeyim ki, mad
de anlaşılsın efendim. 

REİS — Beyefendi maddeye dair söyleyiniz. 
LÛTFl B. (Devamla) — Eğer söyletmemek 

istiyorsanız devam etmiyeyim. 
REİS — Devam ediniz efendim. (Devam, de

vam sesleri) 
LÛTFl B. (Devamla) — Şimdi efendim, mil

letin bu hali nazarı dikkate alınacak olursa, bu 
masarifi zaruriyei daimeyi bu millete tahmil et
miş oluruz. Millet ise buna bugünkü hal ve ica-
bata nazaran mütehammil değildir. Yüz kıyye 
yük taşıyan bir adama elli kıyye daha ilâve eder
seniz o adam yıkılır. Binaenaleyh bu yüke bu 
millet tahammül edemez. Eğer bu nahiyelerin 
teşkili beheınahal zaruri ise ve milletçe mültezem 
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ve lâbüt ise bunların masarifi zaruriyei daimeleri 
Hazineden tesviye edilsin. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hazine nere
den alacak? 

LÛTFİ B. (Devamla) — Artık nereden ala
cağını bilmiyorum. Bir cennet yapayım ama pa
ram müsait değil, ne yapayım? îstitaatı maliyem 
müsait değil, yapamıyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Zonguldak 
maden ocaklarından hepsi çıkar. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Şimdi elendim 
millet buna mütahammil değil. Eğer Hazine fe
dakârlık edip de bu suretle bunların masarifi 
zaruriyelerini kendisi deruhde edecekse febiha, 
yok etmiyecekse, buna millet mütahammil değil
dir. Hazine milletten alıyor. Fakat Hazinenin 
bugünkü ibzalât ve israf atı da meydanda (Sa-
dlade sesleri). Reis Bey bendenizi sadede davet 
edecek yalnız zâtıâlinizsiniz. Halbuki diğerleri sö
zümü kesiyorlar, onlara mâni olun. Nizamnamei 
Dahilî mucibince hatibin sözünü kesmeye kim
senin hakkı yoktur. Sözümü kesiyorlar efen
dim, onlara mâni olmuyorsunuz. (Devam sesleri) 
Şimdi ne olursa olsun, bu masraf ister Hazine
den olsun, isterse millete tahmil olunsun bende
niz bunun mahdut bir dairede numune olarak 
tatbikini teklif ederim. Evvelâ bir sancak, bir 
kazada tatbik ediniz, sonra mulıassenatmı görür
seniz diğer yerlere teşmil ediniz. 

SIRRI B. (İzmit) — Efendim, bendenizin 
sözüm yalnız hükümetten bir sual mahiyetinde 
olacaktır. Maddenin orta yerinden okumaya baş
lıyorum: «İşbu kanunun mevkii tatbika vaz'mı 
mütaakıp her kaza dâhilinde bulunan nahiyeler 
ile her birinin muhtevi olduğu köylerin esami
sini mübeyyin cetveller vilâyet şûralarından tas
dik olunarak Dahiliye Vekâletine gönderile
cektir.» diyor. Bu kanunları ikmal edip de mev
kii tatbika koyduğumuz zaman nahiyeler cetvel
lerini vilâyete yollıyacak. Cetvelleri vilâyet şû
raları tetkik ve tasdik edecek. Henüz şûralar te
şekkül etmemiş ise bu kanunu nasıl tatbik ede
ceğiz. Şûralar teşekkül etmeden bu kanuna nasıl 
başlıyacağız? Zannederim ki bu kanunun tatbi- j 
kine girişmezden evvel şûralar meselesinin tat- ! 
bikme başlamamız lâzımdır. Bu hususta ~ hükü- i 
met bizi tenvir etsin. . j 

VEHBÎ B. (Karasi) — Efendim bendenizin j 
burada söyliyeceğim, (her) kelimesi zaittir. Na- [ 
hiye diye başlamak lâzımdır. Sonra Tunalı Hil- I 
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mi Bey kendi nasihatiyle âmil olsalar başkaları 
da kendisine müdahale etmezler. (Terekküp; 
kelimesini de (teşekkül) suretinde tashih etmek 
lâzımgelir. (Edebilecek, edebilen) değil, (eden) 
doğrudan doğruya (eden) ismi fail veyahut (ta-
ahhüdedebilecek olan) denilmelidir. Bu; kelime 
tashihatı.... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — (Edebilecek 
olan) olmaz. 

VEHBİ B. (Devamla) — - Şûralardan tasdik 
edildikten sonra Heyeti Vekileye gelmek ve He
yeti Vekilenin tasvibini beklemek, bu işi olmama 
sim temenni etmek demektir. Elli bin köyün esa
misini, hattâ kazaların esamisini bizim şimdiki 
değil, altı yüz senelik nezaretlerde bilen yoktur. 
Binaenaleyh, köylerin esamisini okuyamıyacak-
lardır. Onun için bu zaittir. Yalnız görülsün. Ta
biî orada nahiye ve kaza esamisinden mürekkep 
bir meeelle bulunmak lâzımgelir. Fakat (Kanu
nun eczayı mütemmimesinden olmak üzere) di
yor ki; zaten tadil, tebdil edilecek şeyler gele
cek. Binaenaleyh, o fıkra da zaittir. 

Sonra Sırrı Bey biraderimizin dokundukları 
nokta var ki; buna köy kanunu diyoruz. Halbuki 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda her kasaba ve şeh
rin de bir nahiye olduğu musarrahtır. Binaen
aleyh, köylerde teşkilâta başlarsak kasabalarda da 
lâzımdır ki; ahengi muhafaza edelim. Şimdiye 
kadar yukardan aşağıya iniyorduk. Şimdi de 
aşağıdan yukarıya çıkıyoruz. Halbuki topal gi
deceğiz, yol yürümiyeceğiz. Binaenaleyh, Kasaba
lar Kanununu da beraber getirsinler, beraber 
müzakere edilsin. Vekâletten temenni ederiz ki; 
onu da bir an evvel getirsin ki, hemahenk olsun. 
öyle tetkik edelim. Kasabalar kanunu henüz Mec
lise gelmemiştir. 

Şûralar meselesine gelince! Bu kanunun he
men temelini vilâyet şûralarının salâhiyetleri teş
kil edecektir. Binaenaleyh, İdarei Hususiyei Vi-
lâyat Kanunu Meclise gelmeli ki;... 

REİS — Geldi o efendim. 
VEHBİ B. (Devamla) — Geldi, fakat He

yeti Celileye gelmedi. Encümende bir sene uyu
du, ihtimalki *bir sene daha uyuyacak veya hiç 
gelmiyecek. Binaenaleyh, o kanunu da encümen 
bir an evvel Heyeti Umumiyeye getirsin. Tetki-
katı hemahenk olsun. 

Sonra (Masarifi zaruriyei daimesi) deniyor. 
Tafsilâtını Lûtfi Bey verdi. Şimdiye kadar ma
arif ve nafıa hissesi olarak millete pek çok yük 
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tahmil edilmiştir. Bunlar evvelâ köyler için kon- ı 
muş. Gitgide bu paraları vilâyetlere ve daha 
sonra Darülfünuna sarfa kalkıştık. Bendeniz ge
rek maarif ve gerek sair suretle olsun evvelâ bir 
defa küsuratı munzama olarak vergilere zamme
dilen şeylere muterizim. Evvel emirde doğrudan 
doğruya mahallî idarelere, köylere tefrik edil
mesi taraftarıyım. Hele aşara hiç zammedilmek 
taraftarı değilim. Şimdi bunları burada söyle
mekten maksat, ilerde varidat bahsi geldiği za
man ikinci maddede mezkûr olan masarifi zaru-
riyeyi taahhüdeden ve edecek olan bu varidat 
onun tefsirinden ibarettir. Binaenaleyh, Hükü
metten terki talebetmiyen denilmesin. Şimdilik 
kaydı ihtiyati olarak söylüyorum, ilerde sözü- j 
müzü muhafaza etmke ve o terki talebetmek için
dir. 

Arkadaşlardan bâzıları köylerin "nüfus ve ha
ne ve sairesinden bahsetti. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu müzakere edilirken bunlardan bahsedilmiş
ti. Zannederim iki gün kadar bu mesele için 
müzakere tevakkuf etmişti. Bâzı köyler vardır ki; J 
elli hanelidir. Fakat, senevi 8 - 10 bin lira ve i 
yahut (yirmi) bin lira varidatı vardır. Bunlar I 
sahillerde olabilir. Kanunen şu kadar hane de- I 
diniz mi sonra üç yüz haneyi bulmak için dört, ı 
beş köyü bir araya getirmeye mecbur kalacaksı
nız, halbuki böyle köylerin her biri ayrı ayrı sizin 
bir yere getiremiyeceğiniz yüz köyün varidatını 
verir. Binaenaleyh bu kayıt fazladır. Bu mesele 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda günlerce müzakere 
edilmiştir ve Teşkilâtı Esasiye Kanununda öylece 
kabul ettik. Burada münakaşası kabil olamaz. 

BÎR MEBUS BEY — Fakir olan köyler ne 
yapacak? I 

VEHBİ B. (Devamla) — Şu halde bendeniz 
maddenin arz ettğim tadilât dâhilinde kabul edil
mesini, varidat meselesinde ilerde hepimizin söz
leri mahfuz kalmasını ve cetvellerin Heyeti 
Vekilenin tasdikinden azade olmasını teklif edi
yorum. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Zavallı köylüler. 
zavallı nahiyeliler, cesur hükümetimiz, cesaretli 
Heyeti Vekilemiz. Efnediler! (Masarifi zaruriyei ! 
daimesini temin veya taahhüdeden) deniliyor. 
Arkadaşlardan birisi dedi ki: Hazine nereden 
alsın? Altı yüz seneden beri vermiş olduğuna 
karşı Hazine köylülere ne yaptı? Şu halde köy
lülerin Hazineye vermiş olduğunun bir parçasını j 

. 1337 O ' 2 
da köylülere bırakalım da köylüler de rahat etsin. 
Efendiler; Hükümet bir lâyiha yaptı mı, o lâyi
ha yalnız halktan para çekmek için bir dolaptır. 
Başka bir şey değildir. Beeanım biraz insaf 
edelim de diyelim ki, evet köylülerden aşar alı
yoruz, ağnam alıyoruz, bunu'alıyoruz, şunu alı
yoruz. Bu almış olduğumuzun yüzde ellisini Ha
zineye vereceksek yüzde kırkını masarifi mahal-
ilyeye terk edelim, diyelim de onlar da biraz te
neffüs etsinler. Canımefendim, köylülere diye
ceğiz ki; size bir nahiye teşkilâtı yapacağız, fakat 
masarifini tediye ederseniz. İyi efendim ama biz
den aldığınız paraları ne yapıyorsunuz? Bizden 
aldığınız paraların bir kısmımda bir lütfü mah
sus olmak üzere bize terk ediniz de biz de mahallî 
bir idare teşkil edelim demezler mi? Binaenaleyh 
bu masarifi zaruriyei daimeyi, masarifi külliye 
üzerine, ayrıca köylüler üzerine yükletmekteki 
mânayı ben anlamıyorum. Yani efendiler bu ne 
demektir, biliyor musunuz? Ağnamın esasını alı
yoruz. Zammını da alıyoruz. Aşarın esasını alı
yoruz, zammını da alıyoruz. Bunları icra ettik
ten sonra düşününüz ki; acaba bu ahalinin elin
de bir şey daha kaldımı ki; onu almaya bir ve
sile ve vesait düşünelim. Onu nasıl alalım da 
masarif kapısını açalım diye düşünmüş olmaz 
mıyız? Rica ederim, bu maddeden (masarifi za-
ruriyenin tediye ve taahhüt) fıkrasının kaldırıl
ması lâzımdır. Nasıl ki hükümetin vermiş oldu
ğu maddede yoktur. Burada hükümetin madde
sini kabul ederek, encümenin bu fıkrasını tay-
yetmeli. Varidat bahsinde ayrıca söylenecek söz
lerim vardır. Rica ederim, düşünelim. Merha
met edelim, insaf edelim. Köylere ayrıca bir 
masarif daha açmıyalım. Köylerden aldığımızı 
biliyorsunuz. Tedrisatı iptidaiye Kanununun 
on beşinci maddesi neler çıkarıyor? Yüz elli lira 
varidatı olan bir köye beş yüz lira tahmil ediyo
ruz. Sonra beş para alamıyoruz ve almak imkâ
nı yoktur. Bahusus bugünkü hal ve mevkiinize 
nazaran bu nahiye kanununun bu maddesini tat
bik imkândan hariçtir. Boşuna yorulmıyalım. 
Bu fıkrayı çıkaralım. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Hoca Efendi 
Hazretleri; teveecühatımzda yanıldınız zannede
rim. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
dim; bendeniz masarifi zaruriyei daime fıkrası
nın yeri bu madde olmadığını zannediyorum, 
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Çünkü bana öyle geliyor ki;" bu fıkra ile. köylü
lere vereceğimiz hakkın parasını peşin istemiş 
oluyoruz. Çünkü biz mademki nahiye kanununu j 
müzakere ediyoruz ve bu masarifin de ayrıca 
bir faslı vardır. Biz. şimdi nahiye mi teşkil edi
yoruz? Yoksa onun varidat ve maşarifatını mı 
tetkik ediyoruz! Şüphesiz evvelâ nahiye teşkil 
edeceğiz, sonra lâzımgelen işleri tâyin edip ona 
göre varidat ve masarifat ayıracağız. Onun için 
evvelâ nahiye teşkil edelim, nahiye teşkil olun
duktan sonra da varidat taşlında buna dair olan 
fikrimizi söyleriz. Yani köylülerden yeniden 
vergi mi almak lâzımdır Yoksa meveudolanla-
ra zammı ister"? Bunu bilâhara müzakere ede
riz. 

Varidat ve masarifat meselesinde fikrimi şim
diden arz edeyim. Birinci sene masarifi zaruri -
yesini tediye veya taahhüdedecek. O seneki vari
dat nazarı itibara alınacak. Farz edin ki; bir na
hiye ilk sene tediye etti. ikinci sene tediye ede
mezse lağıv mı edeceğiz? Ne olacak? Tekrar bo
zacak mıyız? Sonra taahhüdetti. Kim etti? Yeni 
teşkil ettiğimiz livalarda olduğu gibi meselâ ora
nın ahalisinden birkaç kişi taahhüdetmiş sonra 
bütün liva halkı dese ki; Ben kimseye böyle bir 
vekâlet vermedim. O zaman ne yaparız? Yani 
taahhüdün böyle bir mânası olur mu? Bir kıymet 
ve mahiyeti olur mu? Esasen bunu kabul etmiş 
olsak bile bu kanuna büyük bir darbe indirmiş 
olacağız. Her halde bu fıkranın buradan kaldı
rılmasını ve varidat faslında müzakeresini teklif 
ederim. 

Sonra Vehbi Bey arkadaşımız Heyeti Vekile-
ye dair olan fikrimi pek güzel izah ettiler. Yani 
Heyeti Vekilenin tasvibine bırakacak olursak bu 
kanun tarihi neşrinden muteber desek bile yine 
bümiyerek veyahut farkına varmıyarak tarihi 
neşrinden muteber olmaz. Heyeti Vekilenin târi
hi tasvibinden itibaren muteber olur. Esasen en
cümen esbabı mucibesinde onu kabul etmemiştir. 
Fakat her nasılsa zühul olarak o fıkra maddeye 
ilâve edilmiştir. Hulâsa olarak fikrim, gerek yu-
karıki fıkranın ve gerek Heyeti Vekile fıkrasının 
tayyını teklif ederim. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Bu kanunun 
esası hakkında bir şey söylemedim. Ve söylemi-
yeceğim. Re'si idarede bulunan salâhiyettar ze
vat kanunun f aideli olduğunu söylediler. İnşallah 
faiideli olur. Memleket ve millet bundan büyük 
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büyük istifadeler eder. Ben ikinci madde hakkın
da birkaç söz söylemek istiyorum. 

Efendiler; Kanuna nahiye Kanunu diyoruz 
ve vücuda getirmek istediğimiz nahiyelerin ne
lerden, hangi karyelerden terekkübedeceğini bili
yoruz. Oraların sakinleri zannederim ki, bu ka
nunun çapraşık dili ile konuşan adamlar değildir. 
Hükümetin tanzim ettiği maddelerle Dahiliye 
Encümeninin tanzim ettiği maddeleri mukayese 
ettim. Hükümetin maddelerini daha sade, daha 
basit buldum. Halbuki encümen bu sade madde
leri maalesef iğlâk etmiştir. Birçok tetabuu iza-
fat, birçok iphamat içinde maddeler boğulup 
kalmıştır. Halkın seviyesine inememiş. Bu ka
nunun dilinin nahiye sakinlerinin diline uyması 
şarttır. Tâ ki; kanunun samimiyeti anlaşılsın. 

Zekâi Bey, demin nahiyeleri üç kısma ayır
mak fikrinde olduklarım söylediler. Basit nahi
yeler, mürekkep nahiyeler, mürettep nahiyeler, 
dediler. Bu maddede zaten iğlâk var. (İğlâk yok, 
sesleri) Vakıa bâzı köyler vardır ki, bunlar müs
takil ve münferit bir vaziyette kalmışlardır. Ben 
livamız dâhilinde birkaç köy tanırım. Meselâ bun
lardan (Kansız) köyü vardır. Etrafına altı saat 
mesafede müstakil kalmış ve bu köyde kör Üm-
mühan isminde bir muhtare vardır. O köyün zi-
mamı idaresi o muhtarenin elindedir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Hiç 
erkek yok mu? 

HASAN BASRÎ 3 . (Karesi) — Efendim, 
Türklerin kadınları bile idarede haizi kudret ve 
fevkalâde müdrik olduğu içindir ki; o kadın ora
da idareyi eline almış idare etmektedir. Bu köyü 
dört bir tarafından hiçbir tarafa rapta imkân 
yoktur. Köyün vaziyeti maliyesi de müsait değil
dir. On beş haneden ibarettir. Bu gibi münfe
rit kalmış karyeler bizde yok değildir, çok da de
ğildir. Nadirdir eğer bu gibi münferit köyleri 
nazarı itibara almak lâzım ise - ki lâzımdır - bunu 
ayrıca bir maddei münferide ile tesbit edebiliriz 
ve bu gibi münferit köylere Hükümetin muave
netinin zaruri olduğunu söyliyebiliriz. Böyle tak
sime ve saireye zannederim mahal yoktur. 

Refik Şevket Beyefendi cetveller halikında 
maddedeki fıkraya lüzum yoktur, buyurdular. 
Efendiler madem ki, kanun nahiye kanunudur, 
mümkün mertebe her şeyi bu kanunun içine sok
maya çalışalım. Tâ ki; nahiye halkının kafasına 
göre, hakiki ihtiyacına gö*e mükemmel bir kanun 
çıksın. 
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Hoca Vehbi Efendi Hazretlerinin sözlerine 

intikal ediyorum. Filhakika buyurdukları gibi; 
(Masarifi zaruriyei daimesini tediye veya taalı-
hüdedecek) fıkrasına lüzum yoktur. Efendiler, bi
liyorsunuz ki, teşkilâtı mülkiyede bir kazayı li
va, bir livayı vilâyet yaptırmak- için ahalinin 
öteden beri ittiba ettiği bir usul vardır. Teşkilâtı 
mülkiyenin icabettiğ masarifi taahlıüdetmek? Bu 
usul Hükümetin memlekete şimdiye kadar nafi 
olmaması yüzünden hııdus etmiş bir usuldür. Ta-
ahhüdederler, bir sene, iki sene verirler, sonra 
ahali arasında didişmeler olur, neticede bu taah-
lıüdat yüzüstü kalır. Bu yükselttikleri kaza, li
va Hazinenin üzerinde bâr şeklinde daimî olarak 
kalır. Binaenaleyh bu gibi teşkilâtın mevkii 
olamamak lâzımgelir. Lûtfi Beyefendinin bu
yurdukları gibi bu kanunun sahih bir kanun 
haline inkilâbedebilm'esi, yani hakkiyle tatbik 
olunabilmesi için her halde köylere kudreti 
maliye bahşetmek lâzımdır, f a k a t bunun 
mevkii varidat kısmına taallûk eder. Bina-
enlayh (Masarifi zaruriye) kısmı kalktıktan 
ve maddedeki bâzı çapraşık kelimeler sadeîeş-
tirildikten sonra bu maddenin kabulünde bir 
mahzur yoktur. Bendeniz fikrimi gösterir 
surette takrir takdim ediyorum. Takrir oku
nur, bu takri . i kabul buyurursunuz. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir var, yirmi arkadaşınız da söz 
almıştır. Tabiî müzakerenin kifayetini rteye koy
madan evvel encümen ve Hükümetin müda-
faları vardır. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HA-
MlD B. — Efendim, birkaç sual irat buyu-
ruldu. Bunlardan en mühimmi, Hükümet mas
rafa iştirak edecek midir? Edecekse ne şekil
de ve ne nispette iştirak edecektir? Bütçenin vari
dat kısmında Hükümetin muavenet edeceği nıu-
sarrahtır. Fakat bu muavenetin n»e şekil ve 
nispette olacağını izah etmek ancak Maliye 
Vekilinin y e d - i kudretindedir. Yalnız ben
deniz şunu arz etmek isterim. Bâzıları buyur
dular k i ; eğer Hükümet doğrudan doğruya 
masrafa iştirak etmiyeeekse bu kanunun ka
biliyeti tatbikıyesi mürtefi olur. Bendeniz di
yorum ki, bu böyle değildir.. Bu kanunu mür 
talâa ettiğimiz vakit zannetaıiyelim ki, şura
da gördüğünüz ve tahmil ettiğimiz vazaif bir 
sene zarfında derhal icra olunacaktır. Biz 
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bu kanunu nahiyelerin tekemmül «tmiş bir 
vaziyetini nazarı itibara alarak tertip ve tan
zim eyledik. Binaenaleyh şimdi biraz müba
lâğalı masrafa tesadüf ediliyor. Fakat köyün 
bütün deruhde edeceği vazaifi derhal ifa ede
ceğini tahmin etmek doğru değildir. Köy bü
tün vazaifini tamamiyle ifa etmiyor değil. 
Bugün köyün imamı vardır, muallimi vardır, 
bekçisi vardır, köyün camii vardır. Bunlar 
hep müştereken hiç kimsenin muavenetine uğ-

. ramadan kendi, kendine teşkil ettiği bir kom-
mün çiftliği ile husule gelmiştir. Binaenaleyh 
biz bu teşkilâtı yapmakla, nahiyeleri teşkil 
e'tmtekle bu vazifeyi daha medeni, daha mü
kemmel bir şekle ifrağ etmek ve karyelerin 
hali malisi müsaidoldukça daha ziyade ikmal 
ettirmek fikrindeyiz. 

ikinci bir itiraz daha vâridoluyor. O da 
Hükümetin tasvibi kelimesine... Bendeniz zaten 
maddenin az çok tadile muhtacolduğuna kaa-
niim. Şu şekilde dahi Vehbi Beyin buyurduğu 
gibi (her) kelimesi fazladır. Bunda da biraz 
yanlışlık var. (Masarifi zaruriyesini tediye 
veya taahhüdedecek bir veya birkaç köyden 
terekkübedir), bunda da biraz yanlışlık var. 
Çünkü münasebatı iktisadiye ve mevkiiye bir 
'köyden teşekkül edecek nahiyeye münhasır de
ğildir. O halde şu yolda tashiha mecburuz : «Na
hiye, masarifi zaruriyei daimıesini1 temin edebi
len bir veyahut «mevk'ieiı ve iktisaden münase-
battar olan birkaç karyeden teşekkül «der» bir 
de taahhüt kelimesi var ki, bu da demin mev-
zuubahsedüdi. Bendeniz bu taahhüdün ref'edil
mesi taraftarıyım. Çünkü: pek çok taahhüdat 
karşısında bulunduk ve o taahhüdat sonra ta
hakkuk etmedi. Yalnız temin edebilenler der
sek, taahhüt de bunun içinde d&ıhil olabilir. Te
min, edebilen de olur. 

/-' 
Tasvip kelimesine gelince : Eğer bu ikinci 

fıkra tamamen kabul edildiği takdirde Hüküme
tin bu hakkı tasdikini tasvibetmemek , doğru 

> olamaz. Çünkü bu kanunun bir cüzü olacak di
yorsunuz. Teşkil lettiğimiz nevahiyi Devlet ka
bul edecek, şu kabulüne mukabil onun kontrolü 
hakkını, yani şu teşkilâtın yaptığınız kanun 
dairesinde hüsnü cereyanını .murakabe hakkını 
nasıl nezedebilirsiniz l Geçen defa da bilvesile 
arz etmiştim. Tasdik, reddi tazammun etm^ez. 
Tasdik bir şekilden ibarettir, bir formalitedir. 
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Hükümet, usul ve kavanini mevzua dâhilinde 
teşekkül edip etmediğini murakabe eder. Teşek
kül ederse tasdika mecburuz. Binaenaleyh t a s 
dikten maksat hoşa ıgitmezse reddeder demek 
değildir. 'Binaenaleyh tasdika tahviliyle ipkası 
taraftarıyım. 

Bir de münferit nevahi mevzuübahsoldu. 
Kendi kendilerini idare edemiyeeek olan diğer 
kura ile iştirak edemiyeeek bir vaziyette bulu
nan köylerde münferit birer nahiye teşekkül 
etsin, Hükümetin muavenetiyle denildi. Hakika
ten Anadolu'nun birçok yerlerinde bu şekle te
sadüf olunabilir. Münferit nevahi değil, münfe
rit hanelere bile tesadüf olunur. Fakat, Hükü
met bunlara muavenet edecek de orada bir na
hiye teşekkül edecek hülyasiyle kanuna bir şe
kil verirsek kendimizi aldatmış oluruz. Yani 
orada bir nahiye teşkil olunamaz. Her halde iş
tirak suretiyle idare olunabilecektir. Onun ha
yatına bir çare aramak da en büyük vazifemiz
dir. Belki bu kanuna bile bir vesile bulup 
da bir madde ilâvesi pek muvafık olur. Çünkü 
eskiden bâzı kanunlarımız bu infirat istidadını 
menediyor. Bir teşkilâtı medeniye vâz'ı ve tesis 
edebilmek için mutlak insanları mümkün merte
be toplamak lâzımdır. Üç hanede, beş hanede ay
rılacak heyet içerisinde vazaifi inzibatiye ve ida-
riyeyi ve saireyi tesis etmek âdeta muhaldir. Es
ki arazi kanunlarımız bu infiradı menetmiştir. 
O kanun diyor ki; bir ki«ıse arazii emiriye üze
rinde bir hane inşa edemez ve illâ izni sultani 
sâdır olsun. Vaktiyle vaz'edilirken bunda bir 
hikmet varmış. Böyle müracaat vukuunda Hü
kümet gider, keşfeder. Köyün teşekkülünü, va
ziyeti araziyi ve vaziyeti iktisadiyesini nazarı 
itibara alarak müsait mi, değil mi, bunu tetkik 
ettikten sonra bir karar verir. Maatteessüf son 
yapılan kanunlarda bu hikmet nazarı itibara alın
madığı için Ankara'da sebebolan esbap da izale 
edilmiyor. Binaenaleyh Refik Şevket Bey de 
buyurdular ki, köye bir sekili hudut vermek lâ
zım ise bir maddei mahsusa ile Ankara'da mâni 
olmak lâzımgelir. Fakat Ankara'da mâni olmak 
kolay değildir. Bunun da esbabı vardır. Esba
bını tetkik etmek lâzımdır. Ne gibi sebeplerdir 
ki, böyle ayrılmaya icbar ediyor? Çünkü geçine
miyor. Çünkü elinde bulunan vesaiti ziraiye ile 
başka memleketlerde pek çok varidat temin ede
cek olan arazi ile temini maişet edemiyor. Onun 
için infirada gidiyor. Tabiîdir ki, bundan böy-
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1 le vaziyeti idariye ve iktisadiyemiz tahtı temine 

alınacak, vasaiti ziraiye, vasaiti fenniye ile bu in
firada mâni olacak iktisadi esbap hâsıl olacak. 

YASIN B. (Gazianteb) — Görülüyor ki, ida-
rei Nevahi Kanunu, Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle 
alâkadardır. Mabihiliftiharımız olan bu kantin 
sahai tatbikte değildir. 

MÜSTEŞAR HAMlD B. (Devamla) — Efen
dim, Nevahi Kanunu, yaptığınız Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun temelidir. Zaten zannedersem 
müzakeratta da mevzuubahsolmuştu. Aşağıdan 
başlıyarak yukarıya doğru gidilmek lâzımgeli-
yordu. Nahiye, memleketin eczayi ferdiyesinden-
dir, lylceyratıdır. Orayı takviye etmedikçe şim
diye kadar yaptıkları gibi, yukarıdan aşağıya 
yapacağımız teşkilâttan hiçbir faide hâsıl olmı-
yacaktır. 

HAYDAR B. (Van) — Hamid Bey benim 
söyliyeeeğim şeylerin birçoklarını söylediler. 
Yalnız Refik Şevket Beyefendi, encümen köy
den ne anlıyor? diye sordular?, ona cevap vere-
.ceğim. 

Eski Nevahi Kanunu elyevm mer'idir. Mül
ga değildir. Eğer hafızam beni aldatmıyorsa o 
kanunun ellinci maddesi; elli hane bir mahalle, 
her mahalle bir karye hükmündedir der. Fakat, 
her yerde elli hane bulunması mümkün değil* 
dir. Binaenaleyh bunların karye teşkil etmeleri 
ve karyenin nahiyeye tahvili mümkün olmadı
ğından Şûrayı.Devlet bir karar verdi. Tarihi ha
tırımda değildir. O karara göre, elliden dun olan 
yerler masarifi mukannene ve muhtemelesine 
göre bir köy teşkil edebilir ve muhtar mührü 
kazdırabilir. Binaenaleyh Şûrayı Devlet karar
ları iradei seniyeye iktiran etti o zamandan iti
baren elli haneden dun .olan hane kümeleri de 
bir köy teşkil etti. Encümen bugün gerek o ka

vrara ve gerek iradei seniyeye tevfikan imamı, 
heyeti ihtiyariyesi bulunan ve kendisine mahsus 
nüfusta, tapuda, muhasebede kaydı bulunan her 
hane kendisine köy diyor? Encümenin maksadı 
budur. 

Zekâi Beyefendi; Nahiyelerden, mürekkep, 
basit, mürettep gibi uzun uzadıya bahsettiler. 
Bu nevahinin her biri hakkında ayrıca encümen
de müzakere cereyan etti. Neticesinde bu mad
dei esasiyeye karar verildi. Şimdi encümen na
mına söz söylüyorum. Tabiîdir ki, maddei kanu-

I niyenin bâzı noktalarına muarız idim. Yalnız 
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rüfekayi kiram tarafından teklif edilen tadili 
bendeniz kabul edeceğim. j 

Müsaade buyurunuz biraz maksat hakkında , 
da mâruzâtta bulunayım. 

Biz iki türlü nahiye kabul ediyoruz. Teşki
lâtı Esasiye Kanununun nahiyelere ait son mad
desinde diyor ki : Nahiye bir veya birkaç köy
den mürekkeb olduğu gibi bir kasaba da bir na
hiyedir. O halde vilâyet şûraları bu kanun 
meriyete girdiği vakitte, münasebeti mevkiiye 
gözeterek nevahi teşkilâtını kâğıt üzerinde def
terler halinde yapacaklar. Bir köyün münferi
den nahiye teşkil etmesine dair karar yoktur. 
Diğer bir madde mucibince birkaç köyü bir 
araya toplıyacaklar ve küme halinde bir%nahi-
yei mürekkebe vücuda getirecekler. Fakat bunu 
tabiî alâkadarana ilân edecekler ve bildirecek
ler. Bir nahiyeye raptedilen bir veya birkaç köy 
kalkıp derse ki: Biz bütün masrafı taahhüdede-
eeğiz ve köylerimizi yapacağız. O zaman onla
ra ; biz sizi müstakil yapamlyâcağız. Madem ki, 

. siz masarife mütehammilsiniz, o halde mutlaka 
o kümeye dâhil olmaya mecbursunuz muî diye
ceğiz. 

Münferit haneler hakkında Hamid Bey epey
ce malûmat ita buyurdular. Bunlar bâzı müs
tesna yerlerde ve ayrı ayrı bulunuyorlar Buıı-
lar tarafı Devletten idare edilir. Eğer her birin
den bir nahiye teşkiline kalkışılırsa balsa çıkıl
maz ve beyhude yere para sarf edilmiş olur. 
Beyefendi beyan buyurdular: Bunları en yakın 
yere raptetmekle maksat hâsıl olur. Fakat ba
zali olur ki; maddei mahsusada kabul edilen 
dört saatlik mesafeye tetabuk etmez, daha uzak 
olabilir. Tabiî bu hükme itibar olunmaz. Bina
enaleyh hulasaten arz edeyim: Masarifi zaru^ 
rîye daimî surette olursa kabul edeceğiz. Taah
hüt kelimesinin kaldırılmasına razı değiliz. Ta
ahhütten maksat budur. Bir köy, bir nahiye 
kümesi dâhilinde bulunur. Terakki eder, zengin 
olur. Müstakil bir nahiye olmak hakkını niçin 
kaybetsin? Yalnız Heyeti Vekileee tasvibedil-
dikten sonra tasdik suretinde kabul edilecek 
olursa o da olabilir. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Zatiâliriizi, 
memleketi baştan başa tanımış zannediyorum ve 
öyle biliyorum. Acaba memleketin ekseriyeti 
azîmesi köy itibariyle münferit köylerden ve 
dağınık köylerden ibaret değil midir? Karade
niz sahilindeki köyler, müsteşar beyin söyledik- j 
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lert veçhile, (Mmüşaneye kadar dağınık bir su
rettedir. Siverek, Biyanbekir hattâ Konya ve 
hattâ Ankara birçok köyleri ihtiva ediyor ki, 
bunlar dağınık bir haldedir. Gayet açıktır. Bi
naenaleyh bunları nevadirdendir diye nasıl söy
lersiniz? Nadiratın ehemmiyeti yoktur, buyuru* 
yorsunuz; 

HAYDAR B. (Van) — Cevap vermiyeeeğinı. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Hakikaten 

mutabıkı bir cevap değil o. 
REÎS — Efendini! müzakerenin kifayetine 

dair bir takrir var, Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın: Kâfi görüldü. 

Birçok takrirler var. Birer birer okuyacağız. 

Riyasete 
(Heyeti Vekileee) yerine (Umumi Müfettiş

likçe) denilmesini teklif ederim. 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim! Zaten Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda vstr. 

TTJNALI HÎLMÎ B. (Bblu) — Efendim, mü
saade buyurur musunuz? Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda, umumi müfettişler tarafından tasvib 
ve tasdik edilecektir, kaydı vardır. Binaenaleyh 
burada o suretle tahsis buyurulursa daha iyi olur, 
zannederim. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki (masarifi daimei zaruriye-

sini tediye veya taahhüt) fıkrasının tayyını 
teklif ederini. 

Konya 
Vhebi 

Riyaseti Celileye 
Nahiye mevki ve iktisat münasebetleri göze

tilerek bir veya birkaç köyden meydana gelir. 
Bu kanunun tatbikine başlanır başlanmaz her 
kazanın nahiyeleri ile nahiyelerin köy isimlerini 
gösterir cetveller vilâyet şûralarına ve şûralarca 
tasdik olunduktan sonra birer sureti de resmî 
mecelle ile ilân edilmek üzere Dahiliye Vekâle
tine gönderilir. 

İkinci maddenin zeyli çapraşıktır. Yukardaki 
gibi sadeleştirilmseini teklif ederim. 

26 . IX . 1336 
Karesi 

Hasan Basri 
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HAYDAR B. (Van) — Şûralara bu cetveller 

nereden gelecek? 

Riyaseti Celileye 
İdarei Nevahi Kanununun ikinci maddesinin 

berveçhi âti tadilini teklif ederim. 

Madde 2. —Her nahiye münasebeti mevkiiye 
ve iktv»adiye gözetilerek masarifi zaruriyei dai-
mesini temin edebileceği vilâyet şûrasmca anla
şılan bir veya birkaç köyden teşekkül eder. Ma
sarifi daimesini temin edemiyeeeği halde mev-
kien ayrı ve diğer köylerden uzak olmasına meb-
ni müstakillen bir nahiye halinde idaresi lâzım-
geleeeği anlaşılan köylere masarifi daımeleri için 
Muvazenei Umumiyeden muavenet olunur. Böyle 
bir zaruret olmadığı halde 'müstakil bir na
hiye halinde kalmak istİyeoek leyler işe masa
rifi daimei zaruriyesi mukabilinde köy sekenesi 
tarafından daimî varidatı münasibi irae ve ta-
ahhüdolunması m-aktazidir. Her kaza dâhilinde 
bu suretle o kazanın merbut olduğu vilâyet şû
rası tarafından tefrik olunacak nahiyelerle bun
ların her birisinin ihtiva edeeeği köylerin esa
misini mübeyyin cetveller badettasdik Dahiliye 
Vekâletine gönderilecek ve Heyeti Vekileee bit-
tasvip işbu kanunun eczayi mütemmünesinden ol
mak üzere isimleri mecelle şeklinde ilân edile
cektir. 

Adana 
gekâi 

Riyaseti Gelüeye 
ikinci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

eylerim. 
26 Eylül 1337 

Maraş 
Haaib 

Madde 2. —Her nahiye münasebeti mev
kiiye ve iktisadiye gözetilerek bir veya birkaç 
köyden teşekkül eder. İşbu Kanunun mevkii 
meriyete vaz 'mı mütaakip her kaza dâhilinde bu
lunan nahiyelerle herbirinin muhtevi olduğu köy
lerin esamisini mübeyyin cetveller vilâyet şûra
ları teşekkül edinceye kadar onun makamına ka
im meclisi umumilerce tasdik ve berayi teseil Da
hiliye Vekâletine irsal olunur. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin başındaki (Her) kelimesi za

ittir, tayyını, (tediye edebileck veya taahhüde-
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deeek) cümlesindeki istikbal sığalarının (tediye 
veya taahhüt eden) suretinde tadilini, (terek
küp) kelimesini (teşekküle) tebdilini, ve (vi
lâyet şûralarından tasdik ve icra Dahiliye Ve
kâletine işar olunur) tarzına ifrağını teklif 
eylerim. 

26 Eylül 1337 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi âti surette tadilen 

kabulünü teklif eylerim. 

Madde 2. — Nahiye, köylerin münasebe--
ti mevkiiye ve intisadiyesi gözetilerek gerek 
bir köyden ibaret olsun ve gerek müteferrik 
ve dağınık bulunsun köy veya mahallelerden 
teşekkül eder. İşbu kanunun mevki tatbika 
vaz'mı mütaakip her kaza dâhilinde bulunan 
nahiyelerle her birinin muhtevi olduğu köyle
rin esamisini mübeyyin cetveller vilâyet şûra
sından tasdik ve icra edildikten sonra Dahiliye 
Vekâletine gönderilir. İsimleri mecelle şeklin
de ilân kılınır. 

26 Eylül 1337 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz de Şükrü 
Beyin takririne iştirak ediyorum. 

REİS — İçel Mebusu Ali Efendinin nüfus
la münasebeti mevkiiyeyi takdir yolunda bir 
takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mevkii müzakerede bulunan ikinci madde

nin berveçhi âti tadilini arz ve teklif eylerim. 
26 Eylül 1337 

İçel Mebusu 
Ali 

Madde 2. — Nüfusu umumiyesi üç binden 
dün olmamak şartiyle her nehiye münasebeti 
mevkiiye ve iktisadiye gözetilerek merkezi 
nahiye ittinaz olunan karyeye nihayet üç saati 
teeavüz etmemek üzere bir veya birkaç köyden 
teşekkül eder. 

Riyaseti Celileye 
Köylünün hayatı müstakbelesini yükseltmek 

ve bir devrei saadete sokmak için kayıt ve şart 
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ile ve pazarlık usuliyle nahiye teşkili muvafık 
olmamakla beraber her vilâyet mahallî umurda 
mânevişahsiyeti ve muhtariyeti haiz olduğu 
Teşkilatı Esasiye Kanununun on birinci madde
si iktizasından olduğu halde vilâyet dâhilin
de teşkil edeceği nevahinin esamisini kendisi 
tasdik ettikten sonra bir de hiç münasebeti 
olmıyan Heyeti Vekilenin tasdikine iktiran ettir
mek suretiyle merkezcilik usulünün takibedilme-
si kezalik muvafık bulunmadığından ikinci mad
denin berveçhi âti tadilini teklif eylerim. 

Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal 

Madde 2. — Her nahiye lâakal üç yüz hane
den terekübeder. iki veya daha ziyade köyden te-
rekkübeden nahiyenin münasebeti mevkiiye ve ik-
tisadiyesi nazan dikkate alınarak merkez teşkil 
olunuır. Nahiyelerle her birinin ihtiva ettiği köy
lerin esamisini mübeyyin olan cetvel vilâyet şû-
ralarınca badettasdik mer 'i tutularak isimleri me
celle şeklinde ilân olunmak üzere Dahiliye Vekâ
leti vasıtasiyle Heyeti Vekileye gönderilir. 

REİS — Efendim! Bolu Mebusu Hilmi Be
yin takririni reye koyuyorum. O maddede umu
mi müfettişlik denilmesini teklif ediyor. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara alın
madı. 

MEHMED ŞÜKRÜ ,B.. (Karahisarı Sahib) — 
Encümen hangi takriri kabul ediyor?. 

REİS — Bu takrirlerin içinde tamamen ka
bul ettiği bir takrir yoktur. Yalnız Şükrü Beyin, 
Vehbi Beyin de iştirak ettiği bir takriri var, bûnm 
kabul ediyor. Zekâi Beyin takririnin son fıkrası
nı kabul ediyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Usulü müzakere hak
kında söyliyeceğim. Encümen böyle bir iki takri
ri isterse diğer takrirlerle maddenin encümene 
gitmesi lâzımdır ve usuldendir. 

REtS — Encümenin taraftar olduğu takrir 
Vehbi Beyin ve Şükrü Beyin takriridir. 

HASAN BASRI B. (Karahisarı Sahib) — 
(Nahiye hayatı hususiyesinde müstakillen yaşa
mak) ne demektir? Lütfen encümen izah etsin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim; Heyeti Aliyenizin tasdik ve kabulüne 
iktiran eden Teşkilâtı Esasiye Kanununun mad
desinde hayati hususiyesini mütakillen yaşamış 
olan tâbiri vardır. (Yok, sesleri) Hususi hayata 
malik şahsiyeti mâneviye demek zannederim ki, 
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benim dediğimden başka bir şey değildir, başka 
suretle ifade edilmiş bir şekildir. Hayatı hususi
yesini yani müstakillen kendi iktisadiyatını ida
re etmek demektir. Müstakilen yaşıyacak kabi
liyeti haiz köyler vardır. Bunlarla beraber ken
dilerini idare etmek ve 'nahiye teşkilâtı için lâ-
zımgelen varidatı haiz olmıyan bir veya 'birkaç 
köyden de teşekkül edebilir. Meselâ; bin, iki 
bin haneli köylerimiz vardır. Bu köyler müs
takillen hayatı iktisadiy esini idareye maliktir. 
Bu köyler doğrudan doğruya hayatı hususiye
sini müstakillen yaşamış şahsiyeti mâneviyedir. 
Binaenaleyh burada ayrıca başka köyleri ilâ
veye hacet yoktur. Doğrudan doğruya o karye 
bir nahiye" merkezi olabilir. ıSonra yüz haneli, 
elli haneli, fakat civarında bir iki saat mesafede 
bulunan köyler vardır, içtimaiyatiyle, iktisadi-
yatiyle yekdiğerine mukarin bâzı köyler var
dır, bunlar da bir nahiye merkezi olabilir. 

*HASAN BASRt B. (Karem) — (Hayatı hu
susiyesini müstakillen yaşamış olan) demek, şim
diye kadar 'böyle-müstakillen yaşamış nahiyeler 
var. Yine bunlardan mürekkep bulunan nahiye
ler demektir. Binaenaleyh bunun lüzumu yok
tur. Encümen bunu kaldırmalıdır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Yaşıyan nahiye değil, boylerdir. 

TUNALI HİLMl B. (Bolu) — Yaşamış olan
lar var mı acaba? Onlar ne olacak? Hükümet 
cevap versin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) — 
Nahiye hususi hayatta muhtariyeti haiz bir 
şahsiyettir, denmiştir. 

, HÜSREV B. (Trabzon) — En amelî bir şey 
teklif edeceğim. Encümen birkaç takririn bâzı
larını kabul ediyor. Ve zaten o şeklin kabulü 
hakkında ekseriyetle fikirler de var. Lütfen bir 
şekil yapsınlar, o şekil nazarı itibara alınsın. 
Bir tadil yapsınlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu birinci müzakere
dir. Encümene gidecek. O, şekli encümen ikinci 
müzakerede hazırlayıp getirecektir. Nazarı dik
kate alman takrirler encümene gitsin, efendim. 

REİS — Müsaade buyurun iyice anlaşalım, 
sonra yanlışlık olmasın. Böyle ayak üzerinde 
teklif olmaz ki. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarakan) — Reis Bey 
bir takririn nazarı itibara alınması demek, o tak
riri yazanın istimal ettiği kelimeleri kabul et-
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mek değildir, ihtiva ettiği mânadır. Elverir ki, 
fikirler 1>eraber olsun. Encümen takririn heye
ti umumiyesine dair 'bir şekil yapar. 

(Şükrü Beyin takririnin ikinci maddesi tek
rar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Maraş Mebusu Hasib Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Sahibi takrir burada olmadığından 
izah edilemiyecek. Ancak peyinize arz ediyo
rum. Nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı itibara alınmadı. 

(Karesi Mebusu Basri Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

EEÎS — Masarif meselesi ortadan kalkmış
tır. Nazarı itibara alanlar «lütfen el kaldırsın. 
Nazarı itibara alınmadı. 

Sonra demin arz ettiğim gibi Mustafa Ke
mal Beyin takriri vardır. 

(Tekrar okundu.) 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ve

rilen takrirlerde bâzı inikatta birleşiyoruz, efen
dim. 

REİS — Rica ederim, bendeniz ayrı ayrı 
olacak şeyleri ayırırım. 

ı(îçel Mebusu Ali Efendinin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Nazarı itibara alanlar lütfen el kal
dırsın. Alınmadı. 

(Konya Mebusu Vehbi Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Amasya Mebusu 
Hamdi Beyin aynı mealde takriri vardır. Oku
maya hacet yok. 

(Adana Mebusu Zekâi Beyin takriri tekrar 
okundu;) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bir nokta 
aleyhinde söyliyeceğim, o noktayı encümen na
mına Haydar Bey kabul etmiştir. Heyeti Umu
miye kabul etmemiştir. 

REİS — Hilmi Bey! Kabul edilip edilmediği 
ibeîli değil. Şimdi reye koyacağım. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mütalâatımı 
arz edeyim ki... 

REİS — Ancak takrir sahibi söyliyebilir, 
başkası söyleyemez efendim. 

Rica ederim Hilmi Bey müsaade buyurunuz, 
reye koyacağım. 
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Nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. Ka

bul edilmedi. 
Şimdi efendim, encümen namına bir tadil 

teklifi var. 

Madde 2. — Her nahiye münasebeti mevk'i-
iye ve iktisadiye gözetilecek masarifi zaruriyei 
daimesini temin veya taahhüdedebilen bir veya 
birkaç köyden teşekkül eder. Îşbu kanunun mev
kii meriyete vez'mı mütaakıp vilâyet şûraları 
nevahi teşkilâtını icra ve. bir cetvel tertip ve 
zirini tasdik ettikten sonra Dahiliye Vekâletine 
gönderir. Cetveller Heyeti Vekilede tasdik edil
dikten sonra işbu kanunun eczayi mütemmime-
sinden olmak üzere isimleri mecelle şeklinde ilân 
olunur. 

Encümen namına 
Haydar 

BÎR MEBUS BEY — Ayrı ayrı reye koyar
sanız iyi olur. Eğer nazarı itibara alınırsa Veh
bi Efendinin "kabul edilen takiri ile tevhidedi-
lir, madde yapılır. 

REÎS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmedi. 

Heyeti Celileye 
Nahiye masarifi daime ve zaruriyesini temin 

veya mevkien veya iktisaden münasebettar olan 
birkaç köyden terekkübeder. îşbu Kanunun mev
kii tatbika vaz'ım mütaakıp her kaza dâhilinde 
teşekkül eden nahiyelerle bunların muhtevi ol
duğu köylerin esamisini mübeyyin cetveller vilâ
yet şûralarmca tasvibolunarak Dahiliye Vekâle
tine gönderilecek ve Heyeti Vekileee işbu ka
nunun cezayi müte,mmimesinden olmak üzere 
isimler ilân kılınacaktır. 

îkinei "maddenin berveçhibelâ tadilini teklif 
ederim. 

Aydın Mebusu 
Mazhar 

REÎS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın. 

VEHBÎ B. (Karasi) — Gayrikabil olduğu 
içindir ki aleyhinde söyliyeceğim. Bu, Heyeti 
Vekilenin kabul taraftarı değil mi? Meclisin bir 
haleti ruhiyesi vardır ki Heyeti Vekileee tasvi
bin aleyhindedir. O fıkrayı ayrıca reye koymadı
nız. Bütün takrirlerde geçti. Maddede kalacak 
zannediyorum. 
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RAGIB B. (Amasya) — Masarifi daimesini 

tahhüt meselesi vardır. Onun için Meclis kabul 
etmiyor. 

REİS — Pekâlâ o halde ikinci fıkrayı okuya
lım. (Encümenin teklifinin ikinci fıkrası tekrar 
okundu.) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ne 
vakit mer'i olacak bu kanun? 

REİS — Nihayetinde var. 
Efendim bu takriri nazarı itibara alanlar el

lerini lütfen kaldırsın. Nazarı itibara âlındı. 
Şimdi efendim, nazarı itibara alman iki tak--

rir vardır. Bunların ikisini de encümene verme
miz lâzımdır. Maddeyi burada tasrih edemeyiz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey, kaburolu
nan yalnız Mazhar Beyin takririnin fıkrai âhi-
residir. 

REÎS — Efendim; bu iki takrirle beraber 
maddeyi encümene göndermek lâzımdır. Tekrar 
takrirlerle beraber encümene iade edilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. • 

Efendim; müsaade buyurursanız, malûmuih-
sanmız bu, Meclisin en büyük vazaifindendir. 
Binaenaleyh; Muvazenei Maliye Encümeni çok
tan beri içtima etmiyor. Rica ediyoruz. Muva
zenei Maliye Encümeni bir an evvel içtima bu-'; 
yursunlar. 

MEIIMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Reis filân gelsinler.. 
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REİS — Reis gelmeyince yerine reis intihabı 

encümenin hakkıdır. Encümen içtima buyursun, 
pek az bir şey kalmıştır. 

Sonra Adliye Encümeninin de içtima buyur
malarını rica ederim. Zira yirmi küsur evrak 
toplanmıştır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Yeni gelen 
Kafkasya ordusuna bir heyet giderek beyanı 
hoşamedi etsin ve hediye götürsün, bunu teklif 
ediyorum. 

MAZHAR B. (Aydın) — Mâlûmüâliniz Mu-
vâzeriei Maliye Encümeni diğer encümenler gibi 
değildir. Binaenaleyh; içtima ettiğinde bütçe
nin tetkikine başlasın. Birçok hesabat var. On
ların içerisinden her hangi bir âza değişti mi bü
tün bütçe sukut edercesine kalıyor. Bu mesele 
nazari dikkate alınsın. 

REİS — Hakkınız vardır efendim; fakat 
mesele öyle değildir. Çünkü ekseriyet vardır. 
Mezkûr encümene kırk beş kişi intihabedilmişti. 

Şimdi efendim; Tunalı Hilmi Bey arkadaşı
mızın bir teklifi vardır. O da, Kafkasya'dan 
gelen orduya beyanı hoşamedi edelim ve hediye 
gönderelim buyuruyorlar. Münasipse Divanı 
Riyasetçe üç arkadaş gönderelim ve beyanı hoş
amedi etsinler. 

Efendim; Perşembe günü saat 2 de içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

«Saat beş buçukta Celseye nihayet verildi.» 
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T. B. M. M. Matbamı 


