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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair iki kıta mazbata kabul edildikten sonra; 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
lâyihasının birinci müzakeresi ikmal edildi. 

Jandarma efradı kanununa bir madde ek
lenmesine ve bu kanunun 3155 sayılı kanunla 
değiştirilen 14 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası kabul olundu. 

Köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu 

Mazbatalar 
1. — Ayancık'm Cible köyünden Satıoğlu 

Ömer Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/460) (Ruznameye) ; 

2. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden 
dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hakkında
ki 3410 sayılı kanunun iki maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası ve Adliye ve Milli 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/187) (Ruz
nameye) ; 

3. — Cemiyetler kanununun 38 nci madde
sine iki fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
(1/268) (Ruznameye); 

4. — Devlet Demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı ka
tibine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere
siyle Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı 
hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/468, 1/716) (Ruzna
meye) ; 

5. — Devlet Limanları işletme umum müdür-
üğü 193;) malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Devlet Liman
ları işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
hesabı katisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (3/472, 1/642) 
(Ruznameye) ; 

lâyihasının müzakeresine başlanarak 9 maddesi 
kabul ve onuncu madde üzerinde müzakere ce
reyan ettikten sonra Mecliste ekseriyet kalma
dığından cuma günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

ıleis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa İsparta Kütahya 

Refet Canttez Kemal Turan Vedit Uzgören 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
3888 sarılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvelin 
tadili hakkındaki 4088 sayılı kanuna bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/803) (Ruznameye) ; 

7. — Gedikli küçük zabit membalarma dair 
olan 2505 sayılı kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/832) (Ruz
nameye) , 

8. —• Gelibolu'nun Büyükcami mahallesin
den Ruhioğlu Recep Bilik'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad-
liye encümeni mazbatası (3/454) (Ruznameye) ; 

9. — Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 
863 sayılı kanunu tadil eden 4002 sayılı kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümen
leri mazbataları (1/835) (Ruznameye) ; 

10. — Ordu subaylar heyetine mahsus Terfi 
kanununun muaddel 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası (1/836) (Ruznameye) 

11. — Soma'nın Deniş köyünden Halil Ibra-
himoğlu Mustafa Çelik'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/451) (Ruznameye) ; 

12. — Tokad mebusu Galib Pekel'in Köy ka
nununa ek kanun teklifi ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (2/61) (Ruznameye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎBİNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Kemal Turan (İsparta) 

mm* 

REİS — Gelse açıldı. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMÎYEYE MARUZATI 

1. — Köy kanununun 13 ncü maddesine ek 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
442 sayılı Köy kanununun 13 ncü maddesine 

eklenmek üzere hazırlanarak 9. I I I . 1935 ta
rihli ve 6/601 sayılı tezkere ile sunulmuş olan 

1. — Amasya'nın Bağlıca köyünden Etemoğ-
lu Ömer Yengi'nin ölüm cezasına çarptırilmast 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/459) [1] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbata hakkmda mütalâa var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Çıldır'ın Kutkale köyünden Karaoğlu 
Zülâli Acar ve Purut köyünden Ahmedoğlu Şeh
bender Kobuğ'un ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/461) [2] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbata hakkmda mütalâa var mz? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Köy okullarım ve enstitülerini teşki
lâtlandırma kanunu lâyihası ve Muvakkat encü
men mazbatası (1/789) 

REİS — Nahiye teşkilâtı hakkındaki kanun 
lâyihası encümenden gelmemiş olduğundan 
Köy okulları ve enstitüleri kanun lâyihasının 
müzakeresine devam edeceğiz. 10 ncu maddede 
kalınmıştı, müzakereye oradan başlıyoruz. 

[1] 187 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 
L2] 185 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

kanun lâyihası yeniden tetkik edilmek üzere 
Dahiliye vekilliğince geri istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 

Köy eğitmen ve öğretmenlerinin vazife ve 
salâhiyetleri 

MADDE 10. — Köy eğitmen ve öğretmenle
rinin vazife ve salâhiyetleri ikiye bölünür: 

a) * Okul ve kurslarla ilgili işler; 
b) Köy halkmı yetiştirmekle ilgili işler; 
A) Köy eğitmen ve öğretmenlerinin okul 

ve kurslarla ilgili vazife ve salâhiyetleri ı şun
lardır: 

1. Köy okulu binasmm, işliğinin yapılışın
da ve bahçesinin kuruluşunda çalışmak; 3803 
sayılı kanunun on birinci, 3238 sayılı kamınun 
beşinci maddelerine göre bu okullara verilen 
eşyayı iyi bir şekilde muhafaza etmek; hay
vanlara bakmak ve onları üretmek; 

2. Okula mahsus araziyi örnek olabilecek 
şekilde işlemek, boz bırakmamak; 

3. Köy okulu işliğini, köylülere de fayda
lı olabilecek şekilde işletmek; 

4. Köyde okul talebesinin eğitim vfi öğ
retimiyle ilgili her türlü tedbirleri almak vje al
dırtmak; 

5. Talebenin sağlık durumlarını tehdit edi
ci vakaları önlemeğe ve gidermeğe çalışmak ve 
bunun icabettirdiği tedbirleri almak ve aldırt
mak; 

6. Teftiş bölgesine giren köylerin okul bi
nalarını yapmak, fidanlıklarını kurmak gibi el
birliği isteyen işlerde birlikte çalışmak ve | yar
dımlaşmak. 

B) Köy eğitmen ve öğretmenlerinin j köy 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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halkmı yetiştirmekle ilgili vazife ve salâhiyet
leri şunlardır: 

1. Köy halkmm millî kültürünü yükseltmek, 
onları sosyal hayat bakımmdan asrm şartlarma 
ve icaplarına göre yetiştirmek, köy kültürünün 
müsbet kıymetlerini yaymak ve kuvvetlendir
mek için gereken tedbirleri almak; millî bayram 
günlerinde, okulların açılışlarında, mahallî ve 
millî âdetlere göre kutlanan iş günlerinde tö
renler yapmak ve bunları; halk türküleri, oyun
ları, marşları ve müzik aletleri esas tutulmak 
suretiyle tertip, tanzim ve idare etmek; köy 
halkmı radyodan âzami derecede faydalandır
mak; 

2. Köyün ekonomik hayatını geliştirmek 
için ziraat, sanat, teknik alanlarında köylülere 
örnek olabilecek işler yapmak; okullarda sergi
ler açmak ve diğer münasip yerlerde panayırlar 
açılmasına yardım etmek; istihsalin arttırılması 
ve ürünlerin kıymetlendirilmesi, köy iş hayatı
nın canlandırılmasiyle ilgili tedbirlerin alınma
sında köylülere gereken yardımlarda bulunmak, 
gidip gelinmesi mümkün yerlerdeki pazar, se-
gi, panayır, fuar, müze gibi ekonomik hayatın 
gelişmesiyle ilgili kuruluşlarla halkı ve talebe
yi ilgilendirmek; onlarm buraları ziyaret etme
lerine kılağuzluk etmek; ormancılığa ait bilgi
lerin arttırılmasına çalışmak ve ormanların 
faydalarnı ve korunmalarını anlatmak; kurul
muş köy ormnlarmm hakimiyle korunmasında 
ve yeniden kurulacaklara kurulmasında yar
dım etmek; 

3. Köyde ve yakın muhitlerde bulunan ta
rih eserleriyle memleket güzelliklerini teşkil 
eden tabii ve teknik kıymeti haiz eser ve anıt
ların onarılması; neslinin tükenmemesi ve kö-
relmemesi lâzımgelen hayvan ve bitki cinsleri
nin tesbiti ve korunmasiyle ilgili işlerde muh
tarla, köylülerle ve ilgili diğer teşkillerle bera
ber çalışmak; 

4. Köy halkmm saadet ve felâketiyle ilgili 
bütün işlerde elden gelen her türlü yardımı yap
mak, gerekli koruyucu tedbirleri almak ve bu 
gibi hallerde Hükümet teşkilâtını ilgilendiren 
işleri zamanında ilgililere yazı ile bildirmek ve
ya gidip haber vermek; 

5. Devletin ve köy halkmm umumî menfa-
atları ve mukadderatiyle ilgili Millî Müdafaa, 
imece, asker ailelerine yardım, orman ve köy 
yangınlarını söndürme, ortaklama ziraat ve na
kil vasıtaları edinme, her türlü kooperatifleri 
kurma ve işletme gibi hususlarda köylülerle iş
birliği yapmak ve bu işlerin icaplarına göre ça
lışmak; 

6. Muhite ve temin edilecek vasıtalara göre 
köy gençlerinin; yüzücü, kayakçı, güreşçi, bi
nici, atıcı, avcı bisiklet, motosiklet ve traktör 
kullanıcı gibi hareketli ve canlı vasıflarda ye
tiştirilmeleri için gereken her türlü teşebbüs
lerde bulunmak mümkün olan tedbirleri almak 

ve bu hususların gerçekleşmesi için çalışmak. 
Ziraat işleri için mümkün olan yerlerde Ve

kâlet Ziraat mütehassıslariyle valilik Ziraat 
müdür ve muallimlerinin mütalâaları alınır. 

YAHYA SEZAÎ UZAY (Balıkesir) — Arka
daşlar; bu kanunun 10 ncu maddesinde öğret
men ve eğitmenlere bazı vazife ve salâhiyetler 
verildiği yazılıdır. Bu vazife ve salâhiyetlerin 
bir kısmı okul içerisinde yapılacak işlerdir ki, 
onlar doğrudan doğruya öğretmen ve eğitmen
lerin kendi vazife ve salâhiyetleri olarak kalı
yor ve kendisi tamamen bunu yapabilecek 
bir salâhiyet almış oluyor ki, zaten onun va
zifesi de budur. 

İkinci kısım, köylerin kalkındırılması için 
bazı vazife ve salâhiyetler verildiğini gösteri
yor. Bunları sayarken şu işleri yapmakta 
yardım eder, bu hususta köylüleri tenvir eder, 
bu hususta icabeden ilgiyle yol kösterir. Yani 
hep yardımcı şekilde kalacağını gösteriyor. Me
selâ okullarda sergi açmak ve diğer münasip 
yerlerde panayırlar açılmasına yardım etmek. 
Köylerde gereken yardımlarda bulunmak. Hep 
böyle yapmak, yardımlarda bulunmak ve
saire. Devletin köy kalkınma umumî menfaat-
larma uygun hususlarda köylere yardım etmek, 
bunu Hükümet âmillerine yazı ile haber ver
mek. Yani hep yardımlardan bahsetmektedir. 
Bu böyle olursa mesele yoktur. Evvelki içtima-
da bazı arkadaşlarımızın öğretmenlerin bu ka
dar çok işleri, kendi vazifelerinden başka köy
lülerin bu ukadar işleriyle nasıl meşgul ola
cakları endişesine mahal kalmaz. Çünkü onla
rın vazifesi irşat etmekten ibaret kalıyor. O 
vakit 10 ncu maddenin başındaki vazife ve 
salâhiyet meselesi, köylülere ait olan işlere 
şâmil değil demek oluyor. Demek ki, bir sa
lâhiyet yok, yardım edecek, gösterecek irşat 
edecek, yazacak, Hükümet âmirine söyliyecek. 
Bu kadar salâhiyetin mektebin içindeki vazife
lere ait olması lâzımdır. Bunu tasrih etmek 
icabeder. Aşağıda 11 nci madde var ki şöy
le der : 

«Onuncu maddede yazılı işlerin gerçekleşti
rilmesi için ilgili köylüler, bu kanunda ya
zılı esaslara göre ve diğer kanunlarda tesbit 
edilen hükümlere uygun olmak şartiyle eğit
men ve öğretmenlere yardım etmek ve onlarla 
işbirliği yapmak vazifesiyle mükelleftirler. 

Bu mükellefiyetlerden kaçanlarla işleri ak
satanlar ve bu işlere fesat karıştıranlar sulh 
mahkemelerince üç günden on beş güne ka
dar hafif hapis veya beş liradan yirmi beş lira
ya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 
Bu cezalar tecil edilmez» 

Şimdi başka bir salâhiyeti olmıyan yalınız 
yardımcı sıfatmda kalacağı kastedilen bir 
kimseye yardımcılıkta beraber olmadı diye, me
selâ yazıyla şu iş lâzımdır diye kaymakama gi
derken köylüler de beraber gidecek veya onlar 
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da mı imza edeceklerdir ki, yardımdan kaçma
mış olsunlar ve yardımdan kaçtığından dolayı 
ceza görsünler. Bunda mâna yoktur. Yani onun
cu madde ile 11 nci madde işbirliği yapmamış
tır. Bu böyle ise 11 nci maddenin kaldırılması 
lâzımdır. 

İkincisi, eğer bu altı fıkradaki işleri mual
limler köylülere yaptıracak, yapmasını emrede
cek, gelin,benimle beraber çalışın diyecekse o 
vakit ceza koymak lâzımgelir. Kasıt bu ise 10 
ncu maddenin bu şekilde yazılışı doğru olmaz. 
Ben zannediyorum ki kasıt budur. Muvakkat en
cümenin çalışmalarında bir kaç defa bulundum, 
onun için biliyorum Muallim diyecek ki, bura
ya mektep kuracağız, orman tesis edeceğiz, ge
lin bakalım, bunu yapacağız, nasıl yapılacak? 
Çalışacaksınız, para vereceksiniz, şunu yapa
caksınız, bunu yapacaksınız. Bunu yapmıyanla-
ra da şu ceza verilecektir. Eğer kasıt bu ise o 
vakit bu 10 ncu maddenin tatbiki güçleşir, bel
ki de tatbiki gayri kabil olur. Çünkü bu gibi 
köy kalkınmasına ait esaslar daha geniş şekilde 
köy kanununuda vardır. Bunlar köy muhtar
larına, köy ihtiyar heyetlerine vazife olarak 
verilmiştir. Bunlar,, malûmu âliniz olduğu üze
re Köy kanununun 13 ve 14 ncü maddelerinde 
elli, altmış fıkra teşkil eder. Fakat bunları yap
mak için köy muhtarına, köy meclislerine Köy 
kanunu ile salâhiyet verilmiştir. Ancak köy ihti
yar meclisi karar verirse bu işler yapılır. Yani 
karar vermekle onlar mükelleftir. Bakınız Köy 
kanununun 44 ncü maddesinde ne deniliyor: 
İhtiyar meclisi köylüye ait işleri konuşur. Han
gi işler köylü tarafından, doğrudan doğruya ça
lışarak yapılır, bunlar hakkında karar verir. I 
Bu iş nasıl yapılacaktır? Bu işin ne suretle tes
viye edileceğine dair köy meclisi karar verir 
der. Köy kanunununun dokuzuncu maddesinde: 

«îşbu kanunla köye verilen işleri görmek 
köy muhtarının ve ihtiyar meclisinin vazifesi
dir.» . 

Onuncu maddesinde de : «Muhtar köyün 
başıdır.» 

Diye vazife ve salâhiyetleri tâyin ve tesbit 
edilmiştir. 

Müzakere ettiğimiz kanunun onuncu madde
sindeki vazifeleri yaptırmak salâhiyeti de eğit
men ve öğretmenlere verilecekse o vakit köyde 
iki âmir olacaktır. Bir işi yaptırmak için bir yer
de iki âmirin bulunması o yerde hiç bir işin ya
pılamaması demektir. O köyde değil iş yapmak, 
bilâkis münazaasız adım atmak bile mümkün | 
olmaz. Muallim ne yapacak? Yarm mektep ya
pacağız, orman yapacağız diye halkı çağırması 
lâzımgelirse kimi kiminle çağıracak? Köy 
korucusu ile çağıracaksa, köy korucusu muh
tarın emrindedir. Yahut öğretmen kendi hade-
mesiyle çağıracak, işi gücü yokmuş gibi adam I 
mı toplıyacak. Çağırdığı zaman köylü diyecek j 
ki köy meclisi bize böyle bir tebligat yapmadı, i 

gelmiyeceğiz, O zaman öğretmen ne yapacak? 
11 nci madde mucibince sulh mahkemesine gi
decek. İşini, gücünü bırakıp mahkemelere gide
rek köylüleri mahkûm ettireceğim diye uğraşa
cak. Pekâlâ mektep ne olacak, çocukları kim 
okutacak? Eğer maksat bu ise hakikaten ben
denizin anladığım şekilde ise, ondan dolayı bu 
madde yazılmışsa bu iş yürümez. Yok şimdiki 
yazılış şeklinde kalacaksa, mürşit, muavin şek
linde kalacaksa o zaman 11 nci maddeyi kaldır
mak lâzımdır, Köy kanunu ile bu kanunu telif 
etmek lâzımdır. Burada köylüye öğretmeni din
lemediğinden dolayı ceza verilir diye yazıldığı 
halde daha aşağıda başka bir maddede bu sefer 
köy ihtiyar heyetlerinin öğretmene ceza verece
ğinden bahsedilmektedir. Onlar ona, o da onlara 
ceza verecektir. Köyde eğitmen iyilik yapayım 
derken bu iş anarşiye kadar gidecek. Encümen 
lütfeder, bu noktalan anlatırsa bu 10 ncu mad
deden maksat yalnız irşat ve tenvirden ibaretse 
böyle kalsın. O vakit 11 nci maddenin çıkarıl
masına muvafakat buyursunlar. 

Böyle değil de 10 ncu maddede yazılı olan 
işler; öğretmen emredecek köylülere yaptıra
cak kendini dinlettirecek emir verecek. Bu 
şekilde ise o vakit başka şekilde olmak lâzım
gelir. Nasıl olması lâzımgeleceğini kendilerini 
dinledikten sonra arzedeceğim. 

MUVAKKAT En. REİSÎ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Müsaade ederseniz Encümen namı
na bir noktayı arzedeyim. Bu suretle diğer arka
daşlarımın mütalâatmı da kolaylaştırmış olurum. 

Efendim; 11 nci maddenin ikindi fıkrasmı 
Encümen değiştirmeğe lüzum görmüştür ve onu 
takdim ettik. Okunurken de arzedecektim. Ar
kadaşlarımızdan birisi müzakereye başlamadan 
evvel bir noktai nazar ileri sürdü, bizi (irşat 
etti. Şimdi Yahya Sezai arkadaşımız 10| ncu 
maddenin müeyyidesi olan 11 nci maddeyi okur
ken, bu işbirliğini yapmıyanlar, işi aksatanlar 
ve işe fesat karıştıranların sulh mahkemesince 
hafif veya 5 liradan 25 liraya kadar para ce-
zasiyle cezalandırılacağına dair olan madde
yi okudular. Arkadaşımızın bizi ikaz ettiği 
nokta, bu halde eğitmen ve öğretmenler her 
hangi bir müzekkere vererek, davacı gibi sulh 
hâkimine müracaat ederek, bu hareketlerde bu
lunanların cazalandırılmasmı isteyecek mjdir? 
Sulh hâkimini, mahekemeyi tahrik edecek bir 
yol göstermek lâzım dediler. Onun üzerine) En
cümen tekrar toplandı ve ikinci fıkrayı şi(mdi-
ki şekle soktu. Dedik ki; Böyle bir vasiyet 
eğitmen veya öğretmen tarafından görülürse, 
ilk öğretim müfettişi tarafından tahkikat yapı
lacak, kaymakam veya valiye verilecek, idare 
âmiri bunu takibe lüzum görürse müzekkere 
ile Cumhuriyet müddeiumumiliğine verecek, 
müddeiumumi de, sulh dâvalarından evvel!der
kenar kılıklı bir iddianame yazmak meicbu-
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riyetindedir. Bununla işi sulh hâkimine ha
vale edecek. Müfettiş tahkikat yapacak, evrakı 
vali veya kaymakama verecek. «Onuncu mad
dede yazılı işlerin gerçekleştirilmesi için ilgili 
köylüler, bu kanunda yazılı esaslara göre» 
kaydı vardır. Bu mükellefiyetten kaçanlarla, iş
leri aksatanlar ve işlere fesat karıştıranların 
bir müeyyide ile cezaya çarptırılması icabe-
dip etmiyeceği hususları bir tetkikten geçmek 
suretiyle köylü hakkında teminat yolları ku
rulmuş olmaktadır. Eğer yalnız Sezai Beyin 
buyurdukları gibi, bir tavsiye ve irşattan iba
ret kalırsa, bir müeyyideye bağlanmazsa, onun
cu maddenin istihdaf ettiği makasat, hattâ bü
tün kanun bir faide temin etmiş olmaz. Ken
dilerinin buyurdukları gibi, Encümende iki, 
üç müzakereye iştirak buyurmuşlardı. Bunun 
üzerinde uzun uzadıya tevekkuf ettik. Bize 
verilen izahat; halen 17 enstitünün, bu ka
nun olmadığı halde dahi, büyük semereler 
verdiği merkezindedir. Artık Emin Sazak ar
kadaşımızın «Fantazi» diye tarif ettiği şeylerin 
böyle olmayıp çok yerinde olduğu anlaşılmıştır. 
Bu köylerdeki eğitmen ve öğretmenlerin yalnız 
çocukların tahsili ile mektep içerisinde kalan me
saisinden ibaret değildir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Ben içinden 
gördüm, işittiğimi söylemedim. 

MUVAKKAT En. REİSÎ SALÂH YARGI 
(Devamla) — O köyün kalkınması hususunda 
mürşitlik yapacak. Tâbir caiz ise, komşu Bal
kan Devletlerinde görülen misyonerlik gibi va
zife ifa etmesi esastır. Binaenaleyh, bu işin 
sarsıntıya uğramaması için, kanunu esasından 
sarsmamak için konulan bu müeyyidei kanuni
ye yerindedir. Şimdi arzettiğim yeni ilâveleri
mizle köylü için teminat yolları da konmuşutr. 
Bu itibarla mütalâatm böyle olduğuna göre ar
kadaşlarımız arzu ederlerse cevaplarını veririz. 

KÎAZIM SEVÜKTEKlN (Diyarbakır) — 
öğretmenlerle eğitmenler köy halkını yetiştir
mek gibi vazifeler alıyorlar. Bendeniz anliya-
madım. Bu maddenin beşinci fıkrasında « Dev
letin Ve köy halkının umumî menfaatleri ve mu-
kadderatiyle ilgili Millî Müdafaa, imece, ... ve-
sair suretlerle iş birliği yapmak ... » deniyor. 
Bu ne demektir? Millî Müdafaa isleri ne gibi iş
lerdir. Bunu izah etmelerini rica edeceğim. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Müsaade edin 
de Mazbata muharriri arkadaşımız misal geti
rerek izah etsinler. 

ZEKİ MESUD ALSAN (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar; lâyihanın onuncu maddesi 
hakikaten bu lâyiahnm ana maddesi mahiyetin
dedir. Yani en mühim, en kuvvetli hükümleri bu 
madde ihtiva etmektedir. Bendeniz geçen gün 
lâyihanın heyeti umumiyesi hakkındaki maru
zatımda buna da temas etmiş ve ben başka bir 
naktai nazardan ufak bir endişe izhar etmiştim. 

Bu endişem de asıl köy eğitmen ve öğ
retmenleri tarafından bu vazifelerin hüsnü 
ifa edilip edilmiyeceği noktasına inhisar 
ediyordu. Çünkü hakikaten Köy öğretmen 
ve eğitmenlerine bu madde ile iki nevi 
vazife verilmektedir. Birisi, okul ve kurslarla 
ilgili işler, diğeri de köy halkını yetiştirmek 
ile ilgili işlerdir. Yani köy öğretmen ve eğit
menleri yalnız çocuklar için öğretmen ve eğit
men olarak kalmıyacak, köyün de ayni zaman
da büyük bir mürebbisi vaziyetine girecektir. 
Ona köy hayatının maddi ve mânevi ve burada 
izah edildiği veçhile hemen her cebhesine şamil 
işlerde büyük vazifeler tahmil edilmiştir. Bu 
endişemi izhar ettikten sonra Maarif 
vekili arkadaşımız buradan verdikleri iza
hatta köy enstitülerinde köy öğretmenlerinin 
köy öğretmenlerinin ne şekilde yetiştirildik
lerini maddi ve mânevi bakımdan ne suretle 
teçhiz edildiklerini izah buyurdular. Bu izahat
tan sonra bendenizin endişem kısmen zail oldu. 
Bu madde esaslı bir surette tetkik edilince gö
rülür ki daha ziyade öğretmen ve eğitmenlere 
vazife ve külfetler tahmil edilmektedir. Köy
lüler bakımından hükümler yalnız bir yardım 
ve müzaheret ve irşat mahiyetindedir. Onun için 
diğer bazı arkadaşlarımızın izhar ettikleri endi
şelere bendeniz iştirak etmiyorum. Onlar mad
denin köylüleri korkutacak ve âdeta köylerden 
kaçırtabilecek bir mahiyette olduğu endişesini 
izhar ettiler. Bu endişe asla varit değildir. Han
gi köylü bir köy öğretmeni, bir köy eğitmeni 
bu vazifeleri ifa ettikten sonra bunları istemez, 
memnun olmaz. Yani köylüleri korkutacak hiç 
bir şey yoktur, burada. Elverir ki öğretmenler 
ve eğitmenler vazifelerini bihakkın ifa etsinler. 
Bence köy kalkınması dâvasının en büyük sırrı 
köylü ile onlara rehberlik edecek elemanlar 
arasında sevgi, tesanüt ve karşılıklı yardıma 
müstenit bir iş birliğinin kurulmasındadır. Bu 
madde bu iş birliğini kurmaktadır. 

Vakıa maddede yazılı bir çok vazifelerin bir 
talimatname ile tesbit edilip öğretmenlere bil
dirilmesi de hatıra gelebilirdi. Bence bu şekilde 
olması daha muvafıktır. Vazifeler kanunda zik
redilince. Köylüler icabında sen bizim işimize 
ne karışıyorsun gibi evvelden alışılmış, yanlış 
bir zihniyetin tahtı tesirinde böyle bir müda
haleye karşı menfi bir vaziyet alamazlar köy
lülerin kalkınması bakımından konulan bu hü
kümler hakikaten köylülerimizi memnun ede
cektir. Onun için ana madde mahiyetinde olan 
bu maddenin tamamen yerinde olduğunu ve ol
duğu gibi kabulünü Heyeti celilenizden rica 
ediyorum. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, köy 
ihtiyacını yakından görerek ve köye faydalı 
olarak yetiştirilen bir ilk mektep mualliminin 
artık çok faydalı olduğunda tereddüt etmek 
yerinde değildir. Bunun müteşebbisine daima 
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müteşekkiriz. Ancak işi o kadar ileri götürmü- 1 
şüz ki o güzel eseri yok etmek için elimizden 
gelen her şeyi yapmaktayız. Bunlara verdiği
miz salâhiyet Başvekilde yoktur. Bunlardan 
köylü ne öğrenecek? Büyük mekteplerden çı
kan ziraat memurlarımızın halâ köylüye faydalı 
olamadığını görüp dururken, nihayet bilgisi 
bir aşı aşılamaya, ağaç dikmeye ve tohum te
mizlemeye münhasır olan bir genç tasavvur 
ediniz ki oraya vardı; biz ona diyoruz ki; sen 
öyle bir şahıssın ki Allah tarafından köyleri 
ıslaha memur edilmişsin, şu şu salâhiyetlerin 
var. Kaç kişi bu vazifeleri yapabilir? Böyle 
şeylerin zihninden geçmesi bile onu vazifei as
liyesinden uzaklaştırır. Hata sonra meydana çı
kar ve dönülür. Fakat benim korktuğum şey, 
o muallim genç nesli yetiştirmek vazifesine va
kit bulamıyacaktır. Kendisi bahçesinde bir nu
mune olur ve hululü müstahsene ile onlara gös
terir. Bundan şimdi ne hayn* bekleniyor bilmi
yorum. Okunan maddelere bir bakm. Yarm 
o zat o kadar müdahale edecek ki; pamuk 
olmadrysa arkasından yün ekin diyecek. Şimdi 
bunun doğuracağı âkibet: Genç bir adama, tec
rübesiz bir adama herşeyi yap, şu tarlaya şu
nu ektir diyeceğiz. Biz bile bunu yapamadık. 
Biz bile merkezden bu direktifi memlekete ve
remedik. Ben Maarif vekilinden bir şey rica 
ettim, dedim ki, «ben tıbbiyeli, harbiyeli muh
telif mekteplilere şöyle müşterek bir türkü söy
leyin, müşterek bir oyun oynaym dedim, fakat 
hiç de müşterek bir duygu ile, müşterek sev
gi ile birleşemediler. Acaba imkânı yok mu, 
kültür birliğine doğru götürecek bir müşterek 
türkü, bir müşterek oyun öğretseniz.» Üzerin
deyiz, fakat şimdilik yok, dedi. Demekki, böyle 
bir toplantı olsa, kimi orada zeybek oynryacak, 
kimi hora tepecek, kimi de kendi bildiği şarkı
yı söyliyecek. Ben bunu baştan ayağa kadar 
sakat görüyorum. Eğer tatbikattaki fenalığı 
dolayısiyle bunu huzurunuzda arzetmezsem 
kendimi günahkâr görürüm. Bu kadar külfeti 
nasıl yüklenecek? Bir taraftan bilgisini genç 
nesle aşılıyacak, diğer taraftan büyük insan
larla uğraşacak. Büyük insanların susu var, bu
su var, Parti teşkilâtı var, Halkodaları var. On
ları o vasıtalarla irşat ve ikaz etmek mümkün
dür. Bu kanun muallimlerin, genç nesli her
şeyi yapacak surette hazırlamalarına mâni ola
cak.gibi geliyor bana. Bunun muhakkak fena 
olduğuna Allah'ın birliği kadar kaniim. 

PAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz bir iki noktanm tavzihini 
rica etmek maksadiyle söz aldım. Hakikaten 
bu onuncu madde kanunun en esaslı ve ruhlu 
maddesini teşkil etmektedir. Köy eğitmen ve 
öğretmenlerine verilen vazife ve salâhiyetleri 
tâyin ediyor. Bir, köy okulları ile, kursları ile 
alâkalı işler, bir de köy halkmı yetiştirmeğe 
müteallik işler. Bu husustaki vazife ve salâhi- I 

yetlerin hakikaten maksada göre gayet iyij çer
çevelenmesi ve vuzuhla tebarüz ettirilmesi lâ
zım ki arkadaşların temas ettikleri endişeler 
tatbikatta kendini göstermesin, maksadı [aşa
cak tatbikatla herhangi bir vaziyet meydana 
gelmesin. Onun için bendeniz bazı noktalara 
vuzuh vermesini Muvakkat encümenden | rica 
edeceğim. 

Bir defa A bölümünün dördüncü fıkrasında 
«Köyde okul talebesinin eğitim ve öğretimi 
ile ilgili her türlü tedbirleri almak ye aldıracak». 

Beşinci fıkrasında «Talebenin sağlık durum
larını tehdit edici vakaları önlemeğe ve gider
meğe çalışmak ve bunun icabettirdiği tedbirleri 
almak ve aldırmak» deniyor. 

Mektep dahilindeki vazifeleri alâkalandıran 
tedbirleri almak şüphesiz kendi cümlei vezaifin-
dendir. Fakat bir de aldırmak var. 

Sonra yine talebenin sıhhi durumu ile il
gili olan mektep dahilindeki tedbirleri alinak, 
bu da olur. Fakat burada da bir aldnfmak 
vardır. Aldırmak tâbiri bendenizce mübİıem-
dir. Buna vuzuh vermek, hududunu tâyin 
etmek lâzımdır. Aldırmak, salahiyetli merjciler 
nezdinde teşebbüsler yaparak icabeden tedbir
leri aldırmak mânasına geleceği gibi onu şu 
şekilde imal etmek de mümkündür. Maddenin 
aşağısında bilhassa 11 nci maddede esasen köy 
halkı bu eğitmen ve öğretmenlere yardım etmekle 
işbirliği yapmakla mükelleftir. Bu bakımdaıj. şöy
le de imal edilebilir; talebenin sıhhi durumu ile 
alâkalı tedbirleri velisine aldırabilir, köy! hal
kına aldrrabilir; heyeti ihtiyariyeye aldırabilir. 
aldırmak, bu mânada imal edilebilir. Bu niâna-
da imal edersek onun hudut ve şümulü vüsat 
kesbeder. Nihayet bir takım mükellefiyetler tah
miline kadar gidebilir. Onun için bu aldırma 
kelimesine maksada göre vuzuhlandırıp mâna 
vermek lâzımdır. 

Sonra ikinci bölüme köy halkını yetiştir
mekle alâkalı işler sayılmaktadır. Bunlarıjn bir 
kısmı doğrudan doğruya kendisinin vazifesi 
ve yapacağı işlerdir, alacağı tedbirlerdir, j Bir 
kısmı da bazı arkadaşların temas buyurduk
ları veçhile irşada, rehberliğe taallûk |eden 
işlerdir. Meselâ B bölümünün birinci fıkra
sında «Köy halkının millî kültürünü yükseltmek, 
onları sosyal hayat bakımından asrın şartlajrı ve 
icaplarına göre yetiştirmek, köy kültürünün 
müsbet kıymetlerini yaymak ve kuvvetlendir
mek için gereken tedbirleri almak,» 

Bu, doğrudan doğruya kendisinin vazifedar 
olarak yapacağı işleri tâyin eden bir hükümdür. 
Bu kısımda sayılan vazifelerin bir kısmı, bir ar
kadaşımın da temas buyurduğu veçhile, Köy kanu
nu hükümlerini de alâkadar etmektedir. Nİhiye 

kanunu hükümlerini de alâkadar etmektedir. Köy 
kanununu arkadaşımız Yahya Sezai etraflı. izah 
ettiler. Köylünün mecburi olan hizmetleri, va
zifeleri vardır, bir de isteğine tabi olsjn iş-
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ler vardır. Burada yazılan vazifelerin bir kıs
mı köylünün mecburi hizmetlerine taallûk et
mektedir. Bir kısmı da ihtiyari işerine taallûk 
etmektedir. Mesela bir tanesini arzedeyim. 
Köy kanunu mucibince, köyün bilgisini arttı
racak kitapları getirtmek köylünün isteğine da
hil olan işlerdendir. Köylünün mecburi vazi
fesini ifa etmemesi halinde Köy kanununda ceza 
müeyyidesi vardır. Bir de ihtiyari ve arzularına 
tabi olan işler vardır. Onlarm mecburiyet ifade 
edebilmesi için vali ve kaza kaymakamının ya
zılı emrine dayanması lâzımdır. Köy halkının 
arzusu inzimam edecek, kaymakam veya va
linin yazılı emrine dayanacak. O takdirde o iş 
yapılmazsa köylü ceza görecek. Halbuki bura
da mesela kanun mucibince köylünün ihtiyari 
vazifelerinden olan köyün bilgisini artırmak 
için kitab getirmek meselesi» arzettiğim ikinci 
bölümün birinci fıkrasında köylünün kültürel 
seviyesini yükseltmek için alınması lâzım ge
len tedbirler meyanında da mütalâa edilebilir. 
Böyle olunca aşağıdaki on birinci maddede, yani 
teyid maddesinde olduğu gibi köylü yardım 
etmezse bu on birinci madde mucibince ceza 
göreceğine nazaran bu kanun mucibince bu iş 
mecburi hizmet mahiyetini alır. Demek ki köy 
kanununda ihtiyari olan iş bu kanunla mecburi 
hizmet mahiyetini taşıyacak vasıf taşıyabilir. 

Kezalik köy kanununda köylünün yol yap
ması mecburiyeti, belediye vezaifinin köyde tat
bikatı, köyün sıhhi durumunu alâkadar eden 
tedbirleri almak, nüfusa müteallik işler... bir 
çok hususlar mevcuttur. Burada da kezalik bu 
hususlara müteallik vazifeler gösterilmektedir. 
Ancak oradaki ceza daha başka, daha az bir 
ceza, buradaki ceza başka bir cezadır. Oradaki 
nakdi ceza, buradaki hapis cezası. Nahiye ka
nununda da aynı hükümler mevcuttur. Nahiye 
meclisinin vezaifi meyanında bunlar da var. 
Köylerin şenliğine, esenliğine, sıhhatine, nahi
ye bilgisinin yükseltilmesine müteallik bir çok 
vazifeler gösterilmektedir. Ve tedbirler alına
cağı ilâve edilmektedir. 

Şimdi bendenizin muhtelif kanunları alâka
dar eden bu muhtasar izahatımdan sonra an
lamak istediğim şudur: Bu muhtelif kanunların 
aynı mevzua taallûk eden hükümleri üzerinde 
bir ahenk vücuda getirmezsek o zaman bu ka
nunlar kendilerinden beklenen neticeleri ver
memek endişesiyle bizi karşı karşıya getirebilir. 
Bunun için mutlaka ahenkleştirilmesi lâzımdır. 
Hepsi aynı gayeye müteveccihtir. Biri şu yol
dan gidilecektir diyor, diğeri bu yoldan gi
dilecektir diyor. İhtiyar heyeti böyle gi
deceksiniz diye karar verebilir. Meselâ şöyle 
bir kütüphane tesis edeceksiniz ve şu şu kitap
ları koyacaksınız, bunu yapmazsanız, köylünün 
mecburi hizmetleri m ey anma alındığına göre, 
bunun cezası vardır derler. Eğitmen, şöyle 
bir kütüphane vücude getireceksiniz, şu ki

tapları bulunduracaksınız, yapmazsanız şöy
le cezası var, der. Nahiye meclisi de bu 
m,evzuda daha başka karar verebilir. Lâzım
dır M, bunları nihayet ahenkli bir şekilde bir 
noktaya bağlamalıdır. Köylü de artık bu yol
dan mı gideyim, ihtiyar heyetinin dediğini mi 
yapayım, eğitmen böyle söyledi, onu mu yapa
yım, nahiye meclisinin emrini mi yerine getire
yim diye tereddüde düşmez. 

Onun için bu muhtelif kanunlardaki muhte
lif hükümleri birleştirerek bir ahenk temini lâ-
zımgelir. Bunu temin de pekâlâ mümkün bir 
şeydir. 

Şimdi eğitmen yardım istiyecektir, diyoruz. 
köy halkmın yapmak mecburiyetinde bulundu
ğu bu yardımı hangi vasıta ile istiyecektir? Na
hiye müdürü vasıtasiyle mi, ihtiyar heyeti vası-
tasiyle mi? Elbette kendisi ilân yapacak değil
dir. Nihayet haJktan isteyeceği bu yardımın bir 
kanaldan geçmesi ve halka bildirilmesi lâzını-
gelecektir. Almacak olan tedbirler üzerinde 
aynı şekilde yürümek lâzımgelecektir. O halde 
hatıra gelebilir ki, köy kanununun hükmü da
hilinde bu işler sağlanacaktır. Acaba böyle 
midir? Nitekim Salâh Yargı arkadaşımız 11 nci 
madeye temas ettiler, kendilerine teşekkür ede
rim. Elimizdeki metne nazaran 11 nci maddenin 
hükmü şu idi; eğer öğretmenin istediği yardımı 
köylü yapmryacak olursa, yani istinkâf ederse 
mahkemeye verilecektir. Bendeniz rica ettim, 
lütfetmişler. Bu hususta Muvakkat encümene 
müteşekkirim. Hiç olmazsa bunu vilâyet ka
nalından geçirerek valinin takdirine bırakmış
lar, böylece bir süzgeç vücude getirmişlerdir. 
Diğer hususlar da Köy kanunu hükümleri dahi
linde sağlanacaksa o vakit bu kanunun muhte
lif hükümlerini ahenkleştirmek imkânı hâsıl 
olabilir. Bu hususta encümenin verecek olduğu 
izahat hem mevzuu hem de bizleri tenvir ede
cektir. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Mu
vakkat encümen reisi arkadaşımızın verdiği iza
hatı dinledim. Anladık ki, bu onuncu maddede 
yazılı olan iğler yardım, irşad için değil, yap
tırmak, icra ettirmek kastiyle yazılmıştır. 
Yani öğretmen, bunu yapacaksınız, geliniz bu
rada çalışacağız diyecek, çalışmıyanlar, gitmek 
istemiyenîer veya daha şâmil tâbirle fesat karış
tıranları, geri bırakmak isteyenleri, sen sol tara
fa baktm, sonra da, bu işe fesat karıştırmak is
tedin diyecek, mahkemeye gönderecek, cezalan
dırılmalarını istiyecek, olduğu anlaşılıyor. Şu 
halde bu işleri yapmak lâzım ve iyi bir şeydir. 
Fakat bu işler köy kanununun 13 ncü, 14 ncü 
maddelerinde mecburi ve ihtiyari hizmetler me
yanında sayılmıştır. 

İmece suretiyle tarlaları sürmek, asker aile
lerinin tarlalarını sürmek, mektep yapmak, yol 
kenarlarmı ağaçlandırmak, ağaç dikmek, orman 
yerini hazırlamak, orman dikmek bunları onun-
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cu maddenin fıkralarmda yazılı olan şeylerdir. 
Bunların hemen hepsi köy kanunununun 13 ve 
14 ncü maddelerinde vardır. Bunları yapmaz
larsa ihtiyar heyetine ve köylülere de ceza var
dır. Müeyyidesiz de değildir. 

Zeki Mesut arkadaşımız buyurdular M, bun
lar çok güzel şeylerdir, köylülerin menfaatlerini 
gözeten, yükselten şeylerdir. Zannederim ki, 
köylüler bunları istemeyiz demezler. Demezler 
amma bu, işin yapılışını ve yapılış tarzmı iste
mek meselesidir. Bu bir taraftan arzettiğim gibi 
köy muhtarı köyün âmiridir. Köy meclisi köyün 
her hususuna karar vermek salâhiyeti kanuniye-
sini haiz bir teşekküldür. Bunlar, köyün iyiliği
ne, yükselmesine karar vereceklerdir. Bir taraf
tan da eğitmen gelecek, bir arkadaşımızın dedi
ği gibi, şuraya bir kütüpane yapalım diyecek. 
Köy meclisi bu bizim vazifemiz meyanmdadır. 
Bunu biz de isteriz daha karar vermedik. Yahut 
biz bunu şuraya yapacağız ve şu kitapları geti
receğiz, diyecek. Öğretmen diyecek M, şu dağa 
orman yapacağım. Köy meclisi diyecek ki o bi
zim vazifemiz dahilindedir, biz karar vereceğiz 
Binaenaleyh bu kanun köy ihtiyar heyetleriyle 
köy eğitmen ve öğretmeni arasmda bir iş bir
liği değil bir boğuşma husule getirecektir. Yani 
bu maddeyi bu şekilde tasvip buyurursanız ka
tiyen bir fayda hâsıl olmaz, bilâkis zararı olur. 
Onun için köy kanuniyle bu 10 ncu maddeyi te
lif etmek ve bu işleri yapmak lâzımdır. Bunu 
yapmak için bendenizin bulduğum şekil arzet
tiğim gibi muhtelif yazılış şekilleri köy kanu
nunda vardır. Bu 6 fıkranın altma bir fıkra ilâ
ve ederek bu vazifeleri köyün mecburi vazife
leri meyanına almak lâzımdır. Mecburi vazife
leri meyanma almca bunu eğitmen ve öğretmen 
isteyince köy muhtarı veya köy meclisi yap
mam diyemez. Çünkü bu köy kanununun emret
tiği hizmetler meyanına girmiştir. Halk da yap
mam diyemez; Çünkü cezası vardır. Onun için 
köy eğitmen ve öğretmeninin de istediği olur, 
köy muhtar ve meclisinin istediği de olur. zaten 
köy eğitmeni köy meclisinin azayı tabiiyesin-
dendir. Ondan ayrılıp da ayrı bir karar almak 
muhtarlara karşı başka bir cephe almak için bir 
çalışma olursa bunun adma çalışma denmiye-
cek, boğuşma denecektir. 

Onun için bendeniz şöyle bir takrir takdim 
ediyorum. Lütfen kabul ederseniz, zannederim 
bu iki kanun telif edilmiş olacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
«7. — Bu maddede yazılı işler, Köy kanu

nunun 13 ncü maddesinde yazılı mecburi işler
den sayılrr. Köylülerin yardımmı icabettiren 
kısmaları hakkmda köy eğitmen veya öğretme
ninin teklifi üzerine bu işlerin ne suretle yapı
lacağı Köy kanununun 4 ncü maddesinde ya
zılı olduğu veçhile köy ihtiyar meclisince ka
rar altma aimrr ve icra edilir.» 

Bir de Emin Sazak arkadaşımın endişesine 
zannederim bu maddelerin tatbikında mahal 
yoktur. Çünkü bu maddelerde yazılı olan iğle
ri eğitmenler ve öğretmenler hepsi aynı yerde, 
aynı suretle, aynı zamanda tatbik edecek de
ğillerdir. Meselâ Adana'da kayakçılık, Erzu
rum'da kayıkçılık yapalım diyecek değillerdir. 
Köy meclisi ile tevhidi mesai edilirse iş görülür 
zannederim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMlRAĞ (Sivas) 
— Bu kanunun ruhunu teşkil eden bu majlde 
hakkmda çok sözler söylendi. Benim söyliyece-
ğim sözlerin bir çoğunu arkadaşlarım izah e/tti-
ler. Ben yalnız bir kaç kelime ile sözlerimi i ni-
hayetlendireceğim. 

Köy öğretmen ve eğitmenlerine iki vazife 
veriliyor. Birisi köy okul ve kurslarını icİare 
etmek, birisi de köylüyü yetiştirmek vazifesi. 
Bunların herbiri kanunda tasrih edilmiştir. 
Bunlarm herbiri başlıbaşma bir şeydir. Bjınu 
yapmak ve mevkii fiile çıkarmak hepimizin [ga
yemiz ve emelimizdir. Bu tahakkuk ettiği ğün, 
en büyük zevkü süruru duyacağız. Yalnız, | bir 
işin tahakkuku için kendisine vazife tevdi ^di
len kimsenin kuvvet ve kudretli olması kâfi 
değildir. Aynı zamanda onun vaktü zamanım
da olması lâzımdır. Öyle tahmin ediyorum; ki, 
Köy enstitülerimiz bu işi başaracak eğitmen 
ve öğretmenleri yetiştirecektir. Bu faaliyete 
ümitle bakılabilir. Yalnız bendeniz kabiliye^ ve 
ehliyetin bu işi başarmağa kâfi geleceğini zan
netmiyorum. Çünkü bir de zamanın müsaadesi 
lâzımdır. Bunlar öyle mühim ve mudil vazife
lerdir ki bir eğitmen ve öğretmenin bu işlîrin 
hepsini başarmasma asla imkân yoktur. [De
nilebilir ki, başardıklarını başarsmlar, başa
ramadıkları kalsm, bu, hiç başaramamadan 
daha iyidir. Bunlara iki vazife tevdi ederken 
birisi ehem, diğeri mühimdir diye, yahut | bi
rinci derece, ikinci derece vazife diye bir tef
rikimiz yoktur. O halde bunların içerisinde ya
pılabilecekleri kendileri intihap edecekleridir. 
Ben o endişedeyim ki, Emin Sazak arkadaşı
mızın dediği gibi, bu öğretmen, bu eğitmen bir 
çok vazifesinin içerisinde asıl eğitmenlik ve 
öğretmenlik vazifei asliyesinde bazı ihmaller 
gösterecektir, tşte benim endişem ve ıstırajbım 
budur. Nihayet köyün mezruatma, şu veyaı bu 
işine karışmak mecburiyetini duyarken, seri 
taraftan asıl okutması lâzımgelen köy çocukla
rının tahsillerinde eksiklik olacağı kanaatinde
yim. Bir adamm bu kanunda yazılı bütünFiyi 
işlerin hepsini yapmasma imkân yoktur. Elbet
te bir kısmını ihmal edecek yahut da bir ödet
menin zevki hangisinde ise o cihete meylede
cektir. Diğerlerini ikinci plâna bırakacaktır. 
Onun için benim kanaatımca, çok kıymetli ve 
çok esaslı olan birinci vazife - ki köy okulları
nı, kurslarını idare etmektir - bunu kendisine 
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doğrudan doğruya esaslı vazife olarak vere
lim. Diğerlerini de irşat» vazifesi olarak vere
lim. Yani esas vazifesini yaparken köylüleri 
de irşat hususunda çalışsm. Eğer bunun hepsi
ni yapmağa imkânı maddi görmüş olsaydım, bu 
öğretmenlerin bu işleri tamamen yapacakları
na iyman etmiş olsaydım, f enimelmatlup kabul 
ederdim. İstenilen şekilde, en iyi bir şekilde 
bu işin tamamını başarmasına imkân yok ise, 
yani kendisinin başaramryacağı kadar ağır bü
yük tahmil edilirse o vakit asıl kendi vazifesi 
olan çocukları yetiştirme hususunda ihmaller 
olur kanaatmdayım. Onun için bendenizin is
tirhamım, vazife olarak birinci kısmı vere
lim, vakit buldukları zaman şu veya bu husus
ta irşat vazifelerini de görür diyelim. 

. RASIH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
memleket idaresinde temel olan köyü, Büyük 
Meclis ele aldı, Köy kanunu yaptı. Bu kür
süde söz söyliyen bir çok hukukçu arkadaşlar, 
bu Meclisi Âliden çıkan Köy kanununun mü
kemmeliyeti üzerinde o kadar yüksek vasıflar
la ifadelerde bulundular M, bu kanun köyü 
şimdiye kadar diriltecek zannettik. Geçenlerde 
Nahiye kanununu konuşurken, Köy kanununun 
köy ihtiyar heyetine verdiği, on liraya kadar 
alacak dâvalarını görmek sâlihiyetini bırakmı-
yalım diye bir çok arkadaşlar ısrarla üzerinde 
durdular. İhtiyar heyetinden bu salâhiyeti ala
lım, niçin? Çünkü o vazifeyi görüyor. Halbuki 
kanun Meclisi Âliden tatbik edilmek üzere çıka
rılmıştı. Tatbik edilmedi. Binaenaleyh bu sa
lâhiyeti ihtiyar heyetinde bırakmanın bir faidesi 
yoktur, nahiye meclisine alalım. Bu, şunu gös
teriyor ki, arkadaşlar, Köy kanununun mem
leketin bütün köylerinde tatbik itibariyle man
zarası bize şunu gösteriyor ki; bir kısım yer
lerde köylerde tatbik gördü, iyi neticeler 
alındı, bir kısım yerlerde tatbik değil el dahi 
sürülmedi. Neden? Ne nahiye müdürümüz tat
bik etti, ne de, bu Köy kanununu ihtiyar he
yetleri tatbik ediyor mu diye kaymakam takip 
etti, ne de bir kısım valilerimiz takibetti. Şu 
halde arkadaşlar, biz köyü kendi haline bı
kacak mıyız? (Hayır sesleri). Buna imkân yok
tur. Köyü her halde ele alacağız ve köyün dert
lerine deva bulacağız. Yaptığımız en güzel 
kanunla köyün derdine şifa vereceğiz zan
nettik. Kanunu köyde tatbik etmediler. Şu 
halde tatbik çaresini arıyoruz arkadaşlar ve 
her halde köyde tatbik edeceğiz. Onun için eğit
men tatbik edecek, öğretmen tatbik edecek. 
Ruznamemizde bulunan Nahiye kanunu arka
daşlar, bu eğitmen ve Öğretmen kanununun 
mütemmimidir. Ondan sonra mütemadiyen rica 
ettiğimiz İdarei umumiye kanunu gelecek arka
daşlar. Cumhuriyetin istekleri, Cumhuriyet 
rejiminin çalışma, vazife ve mesuliyet ifade
lerini taşryan İdarei umumiye kanunu gelecek. 
Kaymakam, nahiye müdürü ve valiler bu ka

nunlar üzerinde mütemadiyen çalışacaklardır. 
Yalnız yoldan görünen yerde çalışmak ko
laydır. Yoldan görünebilecek her hangi bir 
yerde çalışma devrinde yaşamıyoruz. Bu 
yurdu kurtarmak lâzımdır. Dünya milletlerini 
gözümüzün önüne getirelim arkadaşlar. Dünya
nın üzerinde yaşıyan milletlerin yurtları, va
tanları ne vaziyettedir. Ona bakalım. Bir de 
kendi vaziyetimizi gözönüne getirelim. Ya bu 
deveyi güdeceğiz, ya bu diyardan gideceğiz 
arkadaşlar. Bunu da yapmak için köylere 
gitmek lâzımdır. Köyde vazife göreceğiz. Eğit
men görecek, öğretmen görecek, nahiye müdürü 
görecek, kaymakam görecek, vali görecek. İh
tiyar heyeti yapmamazlık edemez, kanun çıkar
dık onu eğitmen tatbik edecek, öğretmen tatbik 
edecek, nahiye müdürü teyit edecek, kayma
kam teyit edecek. 

Vazifeler arasında tearuz olurmuş. Nasıl 
olur? Kanunla eğitmen ve öğretmenlere vazife 
veriyoruz. Arkadaşlar, eğitmenleri, öğretmen
leri şuurla yetiştiriyoruz. Bunların hepsi, aklını, 
zekâsmı, şuurunu, mantığını, bilgisini bir yerde 
bırakarak, bir banka kasasmda saklıyarak köye 
gidecek değildir. Bilgiyle ve bilerek köye gi
decektir. Yapacakları işe ancak Mecliste ka
rar verilecek, ondan sonra başlıyacaklar. Bütün 
arkadaşlarımızı deminden beri dinliyorum. On
ları korkutan şey, yapamıyacakları, başaramı-
yacakları bir çok işlere başlarlar hepsine başla
nır, kalır. Arkadaşlar, bir iş vardır köyde. Bun
ların hepsini birden yapamayız diye, hepsini 
birden terk mi edeceğiz? Bu sene yapılabilecek
leri bu sene yapacaktır, diğerlerini gelecek 
sene, diğerlerini de obir sene yapacaktır. Hepsine 
birden bağlıyacaktır kanaatimiz nereden geli
yor? Tedricen işe başlıyacağız, köyü kalkındı
racağımıza neden inanımız olmasın? Okuttuğu
muz, yetiştirdiğimiz, bu iş için ilgilendirdiğimiz 
bu yurt çocukları - ki zaten kendilerini köyden 
alıyoruz - köyün derdi içinde yetişmiş olan bu 
çocuklar her halde köyün derdi üzerinde du
racaklardır. Tatbik edemediğimiz köy kanunu
nu bunlar tatbik etsinler, ihtiyar heyetleriyle 
aralarında hiç bir şey çıkmıyacaktrr. Köyler 
hizmete mütehassir, aşık vaziyettedirler. Ken
dilerine iyi bir rehber ve köyün hayrına çalı
şan birisi önlerine çıktı mı onun peşinde ve 
onunla beraberdirler. Hatıranızı yoklayın. Git
tiğiniz yerlerde yüz senelik hikâyeler dinlersi
niz. 100 sene evvel bir kaymakam geldiydi, 
Allah ondan razı olsun, şu suyu getirdiydL 
filân sene şu bataklığın kurutulmasına sebep 
olduydu gibi hatıralarla köyce yapılan işler
den bahsederler. Biz köye gideceğiz arkadaş
lar, köye gideceğiz. Eğer ihtiyar heyetlerinin 
vazifeleri ile bunların vazifeleri arasında tearuz 
olursa, Meclisi Âli, Türk ebet müddet oldukça 
buradadır, onun yapacağı tearuzları izale etmek, 
kanunu tadil etmek yine bu Meclisin vazifesi-
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dir. Bir defa bu kanunların tatbikma imkân 
verelim. 

Arkadaşlar, köylerimizi bir kere gözümü
zün önüne getirelim: okuyanı az, yazanı az, 
işini bileni az, ev diye nasılsa bir damın altma 
girmiştir. Arkadaşlar; Dünyanın en yüksek, 
dünyanın en ileri, tarih itibariyle kıyas kabul 
etmiyen Türk milletini bugünkü vaziyetiyle 
köyde bırakmak reva mıdır? (Değil sesleri) 
Onun için bugün her çareye tevessül edeceğiz, 
her tedbire başvuracağız. 

Arkadaşlar, Dünyanın vaziyetini görüyor
sunuz, biran evvel kalkınmak, dirilmek şarttır 
arkadaşlar. Onun için, hatta bu kanundan daha 
serti icabederse, hepimizin köylere giderek ça
lışması lazımsa, bunu da yapalım. Başka şare 
yoktur arkadaşlar, köyün dirilmesi lazımdır. 
Nüfusumuzun yüzde seksen beşini kurtarıp di
riltmek bu Meclisin vazifesidir. Önümüzdeki 
kanun bu kalkınmağa, dirilmeğe doğru atılan 
en büyük adımdır. Onun için arkadaşlar, kork-
mıyalım, ne muhtarın vazifesiyle tearuz hasıl 
olacaktır. Ne nahiye müdürünün, ne kaymakamın 
ne valinin... Esasen bizim onlardan istediğimiz; 
muhtarından da, nahiye müdüründen de, kay
makamından da, valisinden de istediğimiz, bu 
kanunun tatbikında öğretmenlerle ve eğitmen
lerle birlikte çalışmaktır, yol göstermektir. 
Her halde bundan sonra çalışmıyanlara karşı 
sakit kalmamak lâzımdır, Kanunun tatbikini 
istemek lâzımdır. Kanunun tatbiki ise köyle
rin kurtulmasını temin edecektir. Onun için 
arkadaşlarımın duyduğu endişeye ben mahal 
görmüyorum. Bu kanunun tatbik edilmesi za
rureti vardır. En güzel köy kanununun tatbik 
edilmemesi yüzünden köylerin 3 - 5 sene, bir se
ne dahi geri kalması zararımızadır ve bu za
rara Türk milleti razı değildir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar, bu kanun, köylüyü yetiştirecek, köylü
yü uyaracak bir kanundur. Bıi kanunun istih
daf ettiği eğitmen ve öğretmenlerdir, ilk Mec
liste köy kanunu müzakere edilirken bendeniz 
salondan dışarıya çıkmıştım. Dışarıda, Allah 
rahmet eylesin, Beypazarlı Çayniıoğlu Hilmi 
Bey vardı. İçeride ne konuşuyorsunuz diye sor
du. Köy kanununu konuşuyoruz dedim. Mak
sat nedir, dedi. Lâtife olsun diye maksat senin 
gibi mütegallibenin elinden köylüyü kurtarmak
tır dedim. 

Bana cevap verdi, dedi ki, kurtaramazsınız. 
değil mi ki, köylü çuvalmı alıp benim ambara 
geliyor, değil mi ki,bana akıl danışıyor, kurta
ramazsınız. Köylü çuvalını alıp ambarıma gel
mezse, bana akıl danışmazsa o zaman mütegal
libenin elinden kurtulur. Bu kanun köylüyü 
kurtaracaktır, ne çuvalmı alıp mütegallibenin 
ambarına gidecek, ne de onlardan akıl danışa-
cek. Bu eğitmen ve öğretmenler, köylüleri irşat 

edecektir, onları kalkındıracaktır. Binaena
leyh, maddede tearuz, mearuz yoktur. Bejde
niz maddenin ayen kabulünü teklif ediyoruıjn. 

Mu. En. M. M. NEVZAD AYAŞ (Bursaİ — 
Sayın arkadaşlarım; onuncu maddenin yüksek 
Heyetinizde bu kadar alâka uyandırması, |mu-
vakkat encümeninizi çok müteşekkir kılmıştır. 
Çünkü onuncu madde üzerinde, şu veya bu nok
tası üzerinde, durmak lüzumunu hisseden arka
daşlarımız, bize bu maddenin ehemmiyetini ve 
köy kalkınması dâvasında ki yüksek tesirin} ar-
zetmek fırsatını vermiş oluyorlar. 

Hemen mevzua geçiyorum: Bu maddede sa
yılan vazifeleri bir veya bir kaç köy eğitmeni 
veya öğretmeni başarabilir mi, başaramai mı? 
Encümeniniz bu mevzu etrafında çok dikkatle 
durmuş ve uzun münakaşalar yapmıştır. NiHayet 
meselenin en vazıh bir şekilde tesbiti için ^ut
tuğumuz yol şudur : Bu vazifeler zamana ıjıasıl 
tevzi olunacaktır? Öğretmenin gerek mektep dı
şında ve gerek mektep içinde yapacağı vazife
leri zamana, bir seneye nasıl sığdıracaksınız? 
îşte bunu Maarif vekâletinden sorduk. Mâarif 
vekâleti de bize işlerin zaman içinde tevzi [tar
zını gösterir bir plân verdi. Şimdi o plâna" gö
re bu işlerin zaman içinde nasıl bir taksime 
tabi tutulacağını arzedeyim. Yalnız evvelâj şu
nu arzetmeliyim ki bu kanun lâyihası bir| sis
temdir ve onuncu madde bu sistemin merkez 
noktasıdır. Bu madde lâyıkıyla anlaşılmaz ve
yahut herhangi bir sarsıntıya uğrarsa bi^tün 
bu lâyiha, sistem bakımından çok şey kaybe
der. Bunu hareket noktası yaptıktan sonra 
vazifelerin zaman içinde nasıl bir taksime) ta
bi tutulacağını arza geçiyorum : Evvelâ karşı
mızda 12 aylık bir devre yani bir senelik zaman 
var. Bu zamanm asgari yedi ayı okul içinde 
köy çocuklarmm öğretim ve eğitim işleri |için 
ayrılıyor. Bu yedi aylık devre 210 gün edece
ğine göre tatil günleri de çıkarıldıktan s^nra 
elde 172 gün kalacaktır. Bu 172 günde Eğit
menler (2580) ve öğretmenler (4300) saat fters 
okutacaklar. Şimdi yedi aydan geriye ! ka
lan üç ay var. Bu da maddenin (B) fıkrasinda 
sayılan hizmetlerin ifasma tahsis olunacak. 
Yani 3 ayda köy halkmı yetiştirmek ve buna 
mümasil vazifelere taallûk eden işlere tahsis 
edilecek. Geriye kalan iki aylık bir tatil za
manında da eğitmen ve öğretmenler tabiij boş 
durmryacaklar. Köyün amelî hayatıyla ijlgili 
işlerde çalışanlara rehberlik edeceklerdir. \ Bu 
iki aylık devreyi de bir iş devresi diye k^bul 
etmek kabildir. J 

Şimdi bu plâna göre bu vazifeler nasıl ifa 
edilecek? Yedi aylık devre, üç aylık ve| iki 
aylık devre bu plânda nasıl yer alabilecek?! Ev
velâ bu vazifeleri heyeti umumiyesi itibariyle 
bir tasnife tabi tutmak lâzımdır : Bunlardan bir 
kısmı bir defa yapılan işlerdir. Mektep binası 
kurmak, bahçeyi tesis etmek, fidanlık kurjmak 
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gibi. Bunlar bir defaya mahsustur. Bazı vazi
feler de vardır ki bunları devrî olarak kabul 
edebiliriz : Bunlar, bir senede, iki senede, üç 
senede bir defa yapılacak vazifelerdir. Bir kıs
mı da senede bir kaç defa yapılan vazifelerdir. 
Görülüyor ki bütün bu vazifeler 10 ncu mad
denin müteaddit fıkralarına ayrılan işlerdir. 
Bunların heyeti umumiyesini böyle bir tasnife 
tabi tutmak lâzımgelince işin mahiyeti daha va
zıh bir surette anlaşılmış olur. Yani sathî bir 
bakışla zannedildiği gibi bunlar yapılamıya-
cak, Emin Sazak arkadaşımızın tâbiri gibi 
hayalî mahiyette işler değildir, işin hacmi 
bundan ibarettir ve işin zamana taksimi de 
böyledir. (A) ve (B) fıkrasındaki işler işte 
bu tasnife göre yedi, üç ve iki aylık devrelerde 
yerlerini alabileceklerdir. Şimdi, Emin Sazak 
arkadaşımızın beyanatını esas tutarak bu işle
ri yapacak öğretmen ve eğitmenlerin ehliyet ve 
kifayetlerine geçiyorum : Emin Sazak arkada
şımızın evvelki celsedeki beyanatım, maruza
tıma ve cevaplarıma esas tutacağım. Arkadaşı
mız şöyle buyurmuşlardı : «Bu madde muallim
lere o kadar salâhiyet veriyor ki, hekim, hâ
kim, ne bileyim mürşit, Peygamber, hepsi...» 
Arkadaşımızın bütün görüş tarzı bu frkranm 
içine yerleşmiş bulunmaktadır. Arkadaşlar, 
Köy enstitüsünde yetişecek öğretmen, hekim 
değildir, çünkü Tıp fakültesinden mezun değil
dir. Hâkim de değildir. Hukuk fakültesinden 
mezun olmadığı için. Peygamber hiç değildir. 
Arkadaşımız bu tâbiri zannederim, hakiki mâ
nada değil, mecazi mânada kullandı. Çünkü 
Peygamberler devrinde yaşamıyoruz. Mürşit 
kelimesine gelince; bu, yerinde olabilir : İlim 
mürşidi, fen mürşidi, fazilet mürşidi... 

Bu mânaya alarak, bu kayıtlarla bu öğret
menler ve eğitmenler hakikaten mürşittik va
zifesini yapacaklardır. Bu irşat vazifesini han
gi kabiliyetle, hangi kifayetle vs hangi hazır
lıklarla yapacaklardır? Buna Emin Sazak ar
kadaşımız, yine kendi müşahedeleriyle cevap 
veriyorlar; Diyorlar ki «Ben bu yeni köy mu
allimlerinin yetişme tarzı itibariyle " çok 
emniyet duydum. Bu çocuklar, bu sahada çok 
iyi çalışacaklardır. Hoşuma giden şeyleri, bu 
çocukların her şeyi öğrenerek köye gitmeleridir. 
Çocuk bu suretle yetişirse hakikaten bir inki-
lâp olacak diye bir fahir ve sevinç duydum» 
Demek ki, bu yetişen çocukların kifayet ve eh
liyetleri noktasında kendileriyle aramızda bir 
görüş farkı yoktur. Yalnız bir şey vardır. Bu 
arkadaşımız, «Onlar, bu ağır yüklerin altmdan 
kalkamazlar» diyor. İşlerin arzettiğim tasnif 
tarzına göre, tertip tarzına göre altından 
kalkılamıyacak bir yük teşkil etmiyeceği artık 
tavazzuh etmiştir. Şunu da ilâve edeyim ki, 
eğitmenlere ve öğretmenlere bu vazifelerin ve
rilmesi şu iki noktai nazardan pek lâzımdır : 
Köy okullarında yetişenler ne olacak? Elbette 

müstesna kabiliyetler dehalar köy muhitinden 
fırlayarak memleketin muhtelif sahalarında ça-
laşabilirler. Bunlar müstesnadır. Fakat biz köy
lü çocuğunun köyde kalmasını ve köyde mü
fit olmasını, köyün elinden tutarak onu iler
letmesini istiyoruz. Çocuk köy okulunda ye
tiştikten sonra, eğer kendinden az çok farklı 
bir muhit içinde kalacak olursa öğrendikleri 
neye yarayacaktır? Köyle nasıl anlaşacaktır? 
Hattâ eviyle, ana babasiyle nasıl anlaşacaktır? 
Hattâ korkulur ki, onlar bu çocuğun köyün 
içinde halaskar bir âmil olmasına engel olabi
lirler. Bunun içindir ki, öğretmenin bir 
taraftan köyün çocuğunu yetiştirirken, diğer 
taraftan, onunla teşriki mesai edebilecek, 
hemhal olabilecek köy halkını da onun seviye
sine eriştirmeğe çalışması lâzımdır. Aksi tak
dirde şimdiye kadar olduğu gibi ya köylü ço
cuk köyünü beğenmiyecektir, anlaşamıyacak-
tır, köyünden çıkıp gidecektir; yahut daha 
acı bir netice olmak üzere, bütün öğrendik
lerini unutacaktır. Bütün maddi, manevi emek
ler hüsranla neticelenecektir. İşte bu maddenin 
istihdaf ettiği maksat, bir taraftan köylü 
çocuğımuım müfit olabileceği bir muhit içine 
yerleştirmek ve o köy içinde zihniyet itiba
riyle, terbiye itibariyle yabancı bir muhit için
de bulunmamasını, temin etmektir. Diğer ta
raftan köylümüzün, yani yetişmiş köylü halkı
mızın biran evvel kalkınması bizim için âcil 
bir ihtiyaçtır. Çocukların yetişmesi, yeni bir 
neslin köyde türemesi uzun bir zamana müte
vakkıftır. Fakat mevcut neslin elinden tuta
rak onu da mümkün olduğu kadar kalkmma 
yolunda, ileri götürmek vazifeieriınizdendir. 
Bunun ne kadar âcil bir zaruret olduğunu 
rakamlara istinaden teyit etmek isterim. 

Arkadaşlar; 1935 istatistiklerine göre bizim 
faal nüfusumuzun yekûnu (7 921 000) dir. Bu 
nüfusun mesleklere tevzii şöyledir: Toprak mah
sulleri ve avcılıkla meşgul olanlar (6 480 000). 
Sanayi ve madenlerle meşgul olanlar (656 000), 
Ticaret ve muvasala ile meşgul olanlar (340 000). 
Umumî idare ve hizmetler, serbest mesleklerle 
meşgul olanlar (398 000). Ev iktisadiyatı ve şahsi 
hizmetlerle meşgul olanlar (47 000) dir. Görü
lüyor ki, faal nüfusumuzun ( 6 480 000 ) i 
toprak mahsulleriyle çalışan ve geçinenlerdir 
ki, banlar hemen umumiyetle köylülerimiz de
mektir. 

Bu (6 480 000) halkı, kütleyi biranevvel elin
den tutarak yürütmek, memleket için istihsal 
dâvasmda, istihsal meselesinde âzami derecede 
müessir bir kıymet haline getirmek; ancak köy
lünün onuncu maddedeki mükellefiyetlerle, va
zifelerle aydınlatılması, işini bilmesi sayesinde 
kabil olacaktır. Rakamların belâgati onuncu 
maddede sayılan ve öğretmenlere tahmil edilen 
vazifelerin bizim için ne kadar âcil bir iş oldu
ğunu apaçık gösteremktedir. Bazı arkadaşları-
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mız bu enstitülerde yetişen eğitmen ve öğret
menlerin seviyeleri üzerinde durdukları için o 
nokta hakkında da maruzatta bulunacağım: 

Köy enstitülerinin tahsil müddetleri beş se
nedir. Bu mekteplerde iki türlü ders okutulmak
tadır. Birinci nevi dersler umumî kültür ders
leridir, Bu dersler orta okullarla öğretmen okul
larının müfredat programına göre güsterilmek-
tedir : Türkçe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi,ma-
tematik, fizik, Mmya, tabiat ve sağlık bilgisi, 
yabancı dil, el yazısı, resim, jimnastik, müzik, 
askerlik, edebiyat. Bu dersler, «malûmatı umu
miye» dediğimiz müşterek bilgi dersleridir. 

İkinci kısım dersler, meslekî derslerdir : 
Bunlar da pisikolojiden bağlıyarak pedagoji, ted
ris usulü ve tatbikat, terbiye tarihi, sosyoloji, 
okul sağlık bilgisi, iş dersi, çocuk bakımı, koo
peratifçilik dersleri. Beş senenin üç senesi malû
matı umumiye derslerine aittir; son iki senesin
de de meslekî dersler okutulur. Bundan başka-
bir de köy hayatı noktai nazarından, ziraat 
noktai nazarmdan, sıhhat noktai nazarından 
köyün inşaat işleri noktai nazarından enstitü ta
lebesini köye hazrrlryacak dersler vardır. Bun
lar bir kaç gurupta mütalâa olunur : 1) Ziraat 
dersleri; ziraat zootekni, ziraat sanatları, 2) 
înşaat dersleri : - inşaat dersleri içinde, maran
gozluk, demircilik, dülgerlik, dokumacılık... gibi 
bir takım dersler vardır - Programda millî oyun
lar da var. Filvaki bu mekteplerin tahsil müd
deti, şehirler için, kasabalar için öğretmen ye
tiştiren öğretmen mekteplerinden bir sene 
farklıdır. Fakat aldığımız izahata göre, bun
ların tatil devreleri de faaliyetle geçtiği için ara
larında bir muadelet mevzuubahis olursa, öğret
men okulları ile köy enstitülerinin tedris ve ter
biye sistemi karşılaştırılmak icabederse netice
nin her halde köy enstitülerinin lehinde olacağı 
anlaşılıyor. Günkü bunlar, tatil zamanlarını boş 
yere geçirmiyerek bilhassa ziraate taallûk eden 
derslerin tatbikatını görmektedirler. Bunlarm 
diğer mekteplerde olduğu gibi iki aylık tatil dev
releri bir istirahat devresi değildir. Muahhar 
maddelerde göreceksiniz ki, enstitü muallimleri 
tatillerde sureti mahsusada mezuniyetle mek
tepten ayrılabilmektedirler, izinleri de müna
vebeye tutulmakta imiş. 

<B) fıkrasında bahis mevzuu olan vazifeler, 
idarî makamların salâhiyetleriyle bir tearuza 
ve bir tedahüle sebebiyet verebilir mi? Yani bir 
salâhiyetler çarpışması, kargaşalığı vücut bula
bilir mi? Bazı arkadaşlar bu nokta üzerinde 
durdular. Arkadaşlar, Emin sazak arkadaşımızın 
buyurduğu tabirle bu öğretmenler, köylerde 
mürşittik vazifesini yapacakları için bunların 
köye müteallik işlerde müessir olması, sırf gö
nül hoşluğuna ve gönüle hitap etmeğe istinat 
edecektir. Yani zecrî, tedbirlere, zorlamalara ve 
mücadelelere istinat etmiyecektir. Köylü seve 
seve ve isteye isteye bu vazifelere rağbet gös

terecek ve öğretmenler de kanunun hududu da
hilinde kendilerine yardım vazifesini ifa edecek
lerdir. Prensip budur. Bununla beraber, yardım 
bir vazife, bir mükellefiyet tarzmda tesbit edil
miş olmakla beraber hukuki cepheden hejrhangi 
bir ihtilâfa mahal vermemek için on birindi mad
dede bir kaydi ihtirazi vardır. Bu kaydi jüıtira-
zi, bütün ihtilâfları ve bazı arkadaşlarım^ tara
fından ileri sürülen bütün endişeleri önjemiye 
kifayet edecek derecede sarih ve vazıhtır. 

On birinci maddenin birinci fıkrası ] şöyle-
üir, « Onuncu maddede yazılı işlerin gerçekleş
tirilmesi için ilgili köylüler, bu kanunda! yazılı 
esaslara göre ve diğer kanunlarda tesbit (edilen 
bükümlere uygun olmak şartiyle, (tekrarlıyo
rum) (diğer kanunlarda tesbit edilen hjüküm-
lere uygun olmak şartiyia) eğitmen ve | öğret
menlere yardım etmek ve onlarla işbirliği yap
mak vazifesiyle mükelleftirler.» 

Görülüyor ki köylünün, işbirliği yapmasını, 
öğretmenler ve eğitmenler, kendilerinden iste
yecekler. Fakat vazifeler, diğer kanunlarda tes
bit edilen hükümlere uygun olmakla njıukay-
yet ve meşruttur. Bu «diğer kanunlarda»! tâbiri 
o kadar geniştir ki, bunun içine Köy Hanunu 
girdiği gibi bundan sonra intişar edecek ka
nunlar da girebilecektir. Çünkü son günler 
içinde Köy kanuniyle ilgili bir kanun lâyihasiyle 
meşgul bulunduğumuzu yüksek Heyetiıjdz ha
tırlar, Belki bu kanun lâyihası, Nahiye teşkilâ
tına müteallik kanun lâyihası, köy kanonunda 
bazı tadilâta sebeb olacaktır. Bütün Şunları 
derpiş ederek bu kaydı ihtiraziyi koyduk ve 
bu, arkadaşların ileriye sürdükleri endişjeyi ta
mamen bertaraf edecek bir sarahat ve vuzuh

tadır, Bundan emin olabilirler. 
Yahya Sezai arkadaşımız, «bir yaralımdan 

ibaret ise, bu işlere diyecek yok, fakat jbir sa
lâhiyet ifade ediyorsa, o zaman ihtilâflara se
beb olabilir» dediler. Verdiğim cevaplar (zanne
derim ki, vaziyeti, iliştikleri noktayı kâfi de
recede tenvir etmiştir. Yardımlar, sadece ihti
yari bir iş mahiyetinde ve manasında alınmamış
tır kanun lâyihası bu yardımı yapacak öğretmen 
için de, köylüler için de bir vazife mahiyetinde 
almıştır. Vazife olunca müeyyidesi de I lâzım
dır. Onu da on birinci madde mucibince! temin 
etmiş, ancak idarî makamlarla, idare hleyetle-
riyle her hangi bir tedahüle ve tearuza |la ma
hal bırakmamış oluruz. 

Arkadaşlar, köy okulunun yetiştireceği köy
lü çocuklarının, seviye itibariyle şehir v^ kasa
ba ilk okullarından yetişecek talebeden farklı 
olup olmadıklarını, açıkça ifade edebilmek için 
biz bu okulların programları mevzuu üzerinde 
de tevakkuf etmeye lüzum gördük. Aldığımız 
izahata göre, köy okulları içinde üç smrfljı olan
larının «köy okulları programı» diye ayrıca 
bir programı vardır. Fakat beş sınıflı köy okul-
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larmda tatbik edilen program, şehir ve kasa
balarda tatbik edilen programın aynıdır. Eğit
menlerin tatbik edecekleri üç sınıflı okulların 
programlarındaki fark da, bünye itibariyle de
ğil, derslerin sayısı itibariyle değil, bir mualli
min üç sınıfta çalışması noktai nazarından alı
nacak bazı teknik tedbirlerden sonra köyün 
mahallî şartlarına, ve eğitmenin seviyesine göre 
gözetilmesi icabeden bazı noktalardan ibaret
tir. Yani teadül noktai nazarından üç smıflı 
köy okullarında yapılan tedrisat programının, 
beş sınıflı okulların ilk üç sınıfma ait tedrisat 
programlarından esas itibariyle farklı olmadığı 
tesbit ediliyor. 
Muhterem arkadaşım General Kiazım Sevükte-
kin, yine onuncu maddenin (B) fıkrasına dahil 
olan hizmetlerden birinin herhangi bir va
zife tedahülüne sebep olup olmıyacağmı sora

rak, «Buradaki Millî Müdafaadan maksat nedir?» 
dediler. 

«Millî Müdafaa» hizmetinin arkasında da 
«İşbirliği» kaydı vardır. Öğretmen köyde Millî 
müdafaa işlerinde çalışacak ve asker alma işle
rinde bir vazife deruhde edecek değildir, her
hangi bir müdahale ihdas edecek değildir, öğ
retmenin yapacağı askerlik işleri ne olabilir? 
Asker toplama mevzuubahis olduğu zaman, ken
dine taallûk edc:a, muhaberata, tenvire ta
allûk eden bir hizmet varsa onu seve, seve ya
pacaktır. Köylüyü askerlik hizmetine teşvik 
edecek, bilhassa gençliği askerliğe hazırla
mağa çalışacak ve sonra köylünün, hepimizin 
milli vazifelerimizin başmda olan hamaset duy
gularını mütemadiyen tahrik edecektir. Hâsılı 
köylünün fıtrî olan askerlik kabiliyet ve me
ziyetlerini daima canlı bir halde bulundur
mak için elinden geleni yapacaktır. Yani as
kerî kültür verecektir. Bu, muallimin elinde 
köylüyü mütemadiyen uyanık bir halde bu
lundurmak için kullanacağı bir salâhiyetten 
ibarettir, 

Faik Âhmed arkadaşımızın endişelerine, öy
le zannediyorum ki, on birinci maddede biraz 
evvel okuduğum kaydı ihtirazi kâfi bir cevap 
teşkil edecektir. O kayıt o kadar açıktır ki, 
herhangi bir kanunla, mevcut veyahut ileride 
tedvin olunacak herhangi bir kanunla bir te
dahüle imkân bırakmaz. 

Geçen celsede bir arkadaş «Köy enstitüsü» 
tâbirindeki «Enstitü» kelimesine iliştiler. Arka
daşlar; bu tâbir, bundan evvel kanuniyet kes-
betmiştir. Köy enstitüsü kanununda bu kelime 
yerleşmiştir. Fakat mukaddem bir kanunda 
yerleşmiş olması bu kelime üzerinde durulma
sına bir mâni teşkil etmiyeceği için Encümen na
mına cevap vermeği faydalı buluyorum: 

Encümenimiz enstitü kelimesi üzerinde 
tekrar durmağa lüzum görmemiştir. Fakat bu 
kanun lâyihasında geçen bazı tâbirler üzerinde 

durmuş ve bazılarını değiştirmiştir. En çok 
Türkçe kelimeleri tercih etmiştir. (Enstitü) ke
limesine ilişen arkadaşımız, buna «En üstü» 
desek olmaz mı dediler. Evet, bu suretle keli
meyi türkçeleştirmiş oluruz. Halk, köylü, bel
ki «Enüstü» demektedir, böyle olursa daha ko
lay anlaşılır, lakat istilân olarak kullanılan bir 
kelimenin lûğat mânasiyle ıstılah mânası arasın
da bir münasebet bulunursa o ıstılahın anlaşıl
ması daha kolay olacağı için «Enstitü» kelime
sinin bu müesseselere «En üstü» şeklinde veril
mesi pek isabetli bir şey olmaz. Çünkü tahsil 
müesseseleri arasında böyle bir üstlük mevzuu
bahis olsaydı bu tâbir ancak en yüksek merte
bede bulunana sadık bir tâbir olabilirdi. Me
selâ, üniversiteye bu tâbir verilebilir. Fakat 
köy enstitüleri en yüksek, enstitü bir tahsil de
recesi değildir, köy enstitüsü yüksek tahsil va
ziyetinde değildir. 

Sonra bir arkadaşımız, «işlik» kelimesine 
temas buyurdular. îşlik, Hükümetin teklifidir, 
biz de ipka ettik. «Atölye, demektense, yabancı 
bir kelime koymaktansa Hükümetin bulduğu bu 
kelimeyi beğendik, tasvip ettik. Bu kelimenin 
sarfî kıymeti üzerinde herhangi bir mülâhaza 
ileri sürülebilir, bundan daha elverişli, daha kul
lanışlı bir tâbir ileri sürülürse Yüksek Heyeti
nizin takdiriyle bu kelimenin yerine o kona
bilir. Encümenin bu tâbir üzerinde başka müta
lâası yoktur. Zannediyorum ki, buu maruzatım
la arkadaşlarıma cevap vermiş oldum. (Kâfi, 
kâfi sesleri). 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) 
— Arkadaşlarım, bu onuncu madde hakkında 
zannediyorum Yüksek Heyetiniz lehinde ve aley
hinde söylenen sözlerle tenevvür etmiş bulu
nuyor. Bu madde belki uzun yazılmıştır. Bir 
arkadaşımızın buyurduğu gibi madde içinde ya
zılmış olan bu hükümleri yirmi maddeye sığdır
mak ve dağıtmak mümkündü. Böyle yazılma
sının sebeplerini size bir dil âliminin başka bir 
vesile ile söylediği mucip sebepleri anlatarak 
arzetmek istiyorum. Bundan on, on iki sene 
evvel bu âlim buraya, Ankara'ya gelmişti. Dil 
cemiyetinde bize nazariyesi hakkmda izahat ve
rirken bir kitabını gösterdi, üç büyük sahife 
bir cümleden ibaret. Sordum ben, bunun anla
şılması güç oluyor, niçin böyle üç sahifelik bir 
cümle yaptınız? Adam dedi ki; şimdiye kadar 
birçok kitaplar yazdım. Benim yazdığım kitap
lardan bir cümleyi alırlar, üstünü almazlar, 
altını almazlar. Ondan sonra da beni kendi sö
zümle ilzam etmek isterler, Bunun için fikir
lerimi bir cümlede toplamağa mecbur oldum ki; 
almak lâzımgelirse hepsini birden alsınlar ve sö
zümün bir tarafını koparmasmlar. Bu sayede 
de beni sözümle ilzam etmeğe kalkmasınlar. 
îşte maddenin uzunluğu böyle bir duygu, böyle 
bir düşünceden gelmiştir. Bu maddede, kanunun 
heyeti umumiyesi görüşülürken arzettiğim gibi, 
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öğretmenin okul içinde ve dışmda vazifelerini j 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu vazifeleri ona 
verdiğimiz zamanda, Meselâ demin Kiazım Se-
Sevüktekin arkadaşımızın dediği gibi, Millî 
Müdafaa vazifesi dediğimiz zaman, o hususta bü
yük bir kurmay tertibat alır, askerî projeler ve 
plânlar yapar. Bir insanın vazifesi saymıyo
ruz, öyle şey mevzuubahis değildir. Emir veri
yoruz, Her ihtimale karşı paraşütle inilirse, 
ben askerim, yahut değilim demeğe imkân var 
mı? Vatandaş olarak şöyle veya böyle demeden 
müdafaaya mecburdur 

Sonra diğer işlerde meselâ bir bataklık kuru- | 
tulacak. Filân kanunda bu, vazife olarak geçi
yor. Bataklığı kurutmak için yüksek mühendis 
aramağa ve olmağa lüzum ve imkân var mı? 
Bunu yaptırıyoruz. Nitekim köy kanununda, 
kanun burada önümdedir, okuyup başınızı ağ-
trrmak istemiyorum. Madde madde, sayıfa, sa-
yrfa köylüye iş vermiştir. O sayıfa sayıfa işle
rin sanki bir anda, bir günde yapılacağı müla
hazasıyla o kanunu çıkarmış değiliz. Bütün 
o işler kabul edilmiştir amma sırasında ve za
manında, kudret ve imkânla mütenasip ola
rak yapılacaktır. Onun için bu maddenin o fık
rasının uzun görünmesi endişe vermemelidir ve 
öğretmenin yapacağı iş zannedildiği gibi beşer 
kudretinin dışmda bir iş de değildir. Büyük 
iştir, güç iştir fakat çalışan insan bunu yapa
bilir. Biz o vaziyetteyiz ki, köydeki nüfusu
muzun % 15,6 sı okuyup yazmaktadır. Bunu 
normal şartlar ve normal usullerle daha sit-
tin sene okutup yazdıramayız. Onun için bizim 
dâvamız büyüktür ve aceledir, geçirecek vak
timiz yoktur. 

Rasih Kaplan arkadaşımızın dediği gibi, ya 
bu deveyi gütmeli, fakat Büyük Şefimizin 
tashih ettiği gibi, ya bu deveyi gütmeli, ya bu 
deveyi gütmeli. Bu diyardan gitmek yoktur. 
Zannederim ki kâfi derecede tenevvür ettik, 
bu madde bu kanunun ruhudur, esasıdır, ol
duğu gibi kabul edilmesini istirham ederim. 
(Muvafık sesleri). 

RElS — Bir tadil teklifi vardrr, okutuyo
rum: 

Yüksek Reisliğe 
Köy okulları ve enstitülerini teşkilâtlandır

ma kanununun 10 ncu maddesinin sonuna, şi
fahen arzettiğim sebeplerden dolayı aşağıdaki 
fıkranın ilâve edilmesini teklif ederim: 

7. — Bu maddede yazılı işler, Köy kanunu
nun 13 ncü maddesinde yazılı mecburi işlerden 
sayılı. Köylülerin yardımını icabettiren kısım
ları hakkmda köy eğitmen veya öğretmeninin 
teklifi üzerine bu işlerin ne suretle yapılacağı 
Köy kanununun 44 ncü maddesinde yazılı ol
duğu veçhile köy ihtiyar meclisince karar al

tına alınır ve icra edilir. ; 
Balıkesir mebusu 

Yahya Sezai Uzay 
REÎS — Takriri reyinize arzediyorum' Na

zarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti-
bare alınmamıştır. Maddeyi reyinize arz^diyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul| edil
miştir. 

MADDE 11. — Onuncu maddede yazılı işle
rin gerçekleştirilmesi için ilgili köylüler, bu ka
nunda yazılı esaslara göre ve diğer kanunlarda 
tesbit edilen hükümlere uygun olmak şartiyle 
eğitmen ve öğretmenlere yardım etmek vie on
larla işbirliği yapmak vazifesiyle mükelleftirler. 

Bu mükellefiyetlerden kaçanlarla işleri ak
satanlar ve bu işlere fesat karıştıranlar! hak
kmda eğitmen ve öğretmenlerin ihbarı ürerine 
ilk öğretim müfettişi tarafmdan yapılacak tah
kikat evrakı tetkik olunarak takibe lüzum gö
rüldüğü takdirde köyün bağlılığına göre kay
makam veya valinin yazacağı bir müzekkere 
ile Cumhuriyet Müddeiumumiliğine gönderilir. 
Müddeiumumilik tahkikat evrakmı sulh mah
kemesine tevdi eder ve mahkemece de bu | hare
ketleri sabit görülenler üç günden on beş güne 
kadar hafif hapis veya beş liradan yirmi tyeş li
raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 
Bu cezalar tecil edilmez. 

REİS — Elimizdeki maddede encümen bazı 
değişiklikler yapmıştır. Onun için bir daha oku
tuyorum : 

(On birinci madde tekrar okundu). 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Burada iki noktaya temas edeceğim, 
Birisi, salahiyetli mercilerden verilen emir

lere, yapılan tebliğlere riayet edilmediği tak
dirde o iş nihayet kazai bir safhaya intikal ede
cektir. Şimdi burada meselâ yardım ve işbirliği 
ne muhalefet edilirse, o zaman ilk öğretini mü
fettişi tarafmdan tahkikatın yapılacağı söyle
niyor. Bendenize kalırsa bu tahkikat bu tahki
katı artık zabıta vazifesini görenlere vermek 
daha yerinde olur. Nihayet tahkikatı yapmak 
kendi teftişine memur olduğu kimseler hakkın
da ise yerinde olur. Fakat hiç alâkadar blma-
dığı, halkı alâkadar eden bir mevzuda tahkikata 
girişmektedir. Alâkalıyı davet edecek, Caka
lının ifadesini alacak. Nihayet bunlar biıf jan
darmanın, bir zabıta memurunun mevzuunu 
alâkadar ettiğine nazaran böyle umumî sistem
lere istisna teşkil edecek bir surette tahkikatı 
ilk öğretim müfettişlerine vermek pek ytjrinde 
olmıyacaktır kanaatındayım. Sonra efejndim, 
ikinci bir nokta, tahkikat yapacak, evrakJL tah-
Mkiyeyi valiliğe verecek, valinin bu iş ürerin
de bir takdir hakkı olacak mı olmıyacak mı? 
Bu cihetin tavzihini rica ediyorum. Biljmiyo-
rum metinde var mı? 
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MUVAKKAT En. REÎSÎ SALÂH YARGI 

(Kocaeli) — Vardır. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Güzel. Yalnız bu tahkikatın zabıta veya jan
darma yardimiyle yapılacağı tabii olduğuna 
göre oraya verilmesi muvafık olacağı kanaa-

* tindeyim. 
ikinci nokta: Maddenin sonunda bu cezalar 

tecil edilemez, deniyor. Esasen verilecek olan 
ceza 3 günden başlıyor 15 güne kadar hapistir. 
Burada da umumî esaslardan ayrılmağa sebep 
yoktur. Mahkemelerde bu tecil hakkı, umumî 
esaslara göre, mevcuttur. Fakat tecil hakkının 
mahkemelerde mevcut olması hâkimin mutlaka 
tecil kararı vereceğini tazammun etmez. Vazi
yete göre hâkim huzuruna sevkedilen kimsenin 
haline, şanına veyahut masebaktaki vaziyetine 
göre o cezanm tecilinde bir fayda görürse tecil 
etmesinde bir mahzur yoktur. Nihayet burada 
maksat bu cezanın çektirilmesi değildir. Farz 
buyurunki tahkikat yapılmış, o tahkikat haki
katen o kimsenin mahkemeye şevkini istilzam 
ediyor. Amma nihayet o kimsenin mutlaka 
bu cezayı çekmesi için hâkimce katî lüzum görül-
miyecek olursa ve onda içtimai bir fayda mülâ
haza etmezse hâkimin tecil hakkını istimal 
etmesinden bir mahzur tevellüt etmez. Çünkü 
nihayet hâkim bir defa tecil eder. Bu fiil bir 
daha tekerrür ederse her iki cezayı birden çeke
cektir. Bu itibarla cezanın tecil edilmiş olması, 
kendisini mutlaka yapmış olduğu bu fiilin te
kerrürüne sevketmesi varit olmasa gerektir. 
Çünkü bu fiili yapan adam hakikaten nadim 
ve ahlakıda uygun olursa, hâkim de buna ka
naat ederse niçin tecil edilmesin? Meselâ bir iş 
birliği yapmaktan istinkâf etmiş, işi varmış, 
o gün tarladan gelememiş. Vakıa bugibi ufak 
tefek işler mahkemeye sevkedilmez amma biran 
için böyle bir vaziyeti tasavvur edersek bu 
adam mahkemeye gitmiş, orada mazeret ser-
detmiş, mazereti vaktiyle tahkikat yapana bil
dirmesi lâzımdı, bu mazereti belki o tahki
kat yapana karşı ispat edememiş. Şimdi di
yor mahkemede, benim bu mazeretimi tevsik 
edemediğinden dolayı, huzurunuza şevketti
ler, ben bu gibi işlerden istinkâf edecek adam 
değilim, şöyle oldu, böyle oldu derse hâkim 
de mutlaka, madamki istinkâf etmişsin, git
memişsin, kanun da benim elimi, kolumu bağ
lamış bulunuyor, seni üç gün hapse mahkûm 
ediyorum demesinde hiç bir içtimai faide mülâ
haza edilemez gibi geliyor. Bendenize. Onun 
için hâkimin tecil hakkını kabul etmekte ve 
umumî esaslardan ayrılmamakta daha çok faide 
vardır. Bendenize göre. Encümen de bunu 
kabul ederse yerinde bir iş olur. 

MUVAKKAT En. REÎSÎ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim, on birinci madde hak
kında, demin arzettiğim gibi, Faik Ahmed ar

kadaşımızın ikazı üzerine ikinci fıkrada yap
tığımız tadilât bütün düşünülen mahzurları 
ve köylüler için teminat yollarını ihtiva et
mektedir. Şimdi bu tadil de okunduktan sonra 
arkadaşımız, ilk öğretim müfettişinin tahki
kat yapmasını doğru bulmuyorlar. Bunun adli 
vazifeyi ifa edecek zabıta tarafından yapılma
sının daha muvafak olacağı şeklinde mütalâa 
beyan ediyorlar. Bir kere kanun bu işi cezai 
müeyyide altına alıyor, köyün kalkınması ba
kımından, halkın yapacağı işbirliğine aykırı ha
reketle onu aksatacak vaziyette bulunacaklara 
karşı. Bu itibarla bu işde adli zabıta vazifesini 
gören köyde nihayet jandarmadır. Jandarma
nın bu iş hakkında işi tahkike girişmesini, 
umumî suçlar hakkındaki muamelelere kıyasta 
hiç bir faydalı netice vermez, ilk öğretim mü
fettişleri zaten, kanunun teşkilâta ait geçen 
maddelerinde görüldüğü gibi, ilk öğretim 
müfettişi, gezici öğretmenler, gezici başöğret
menler, hepsi bu işlerin, köy arasında dola
şarak, yürütülmesini daima tetkik ve mura
kabe eden uzuvlardır. Binaenaleyh ilk öğre
tim müfettişi, bu cezai müeyyidenin tatbiki 
lâzjmgelip gelmiyeceği noktasında eğitmen ve 
öğretmenlerin ihbarı üzerine hangi köylü
nün hareketi cezayı istilzam edeceğini daha 
iyi tahkik eder ve iyi takdirlerde bulunabilir. 
Filhakika jandarma adli zabıta vazifesini ifa 
ediyor yalınız umumî suçlar hakkındaki mua
melenin burada tatbikında hiç fayda yok
tur ve bu kanunun istihdaf ettiği maksada hiç 
te uymaz mahiyettedir. Binaenaleyh bu nok-
tai nazardan encümen iştirak edemez. 

Tecil meselesine gelince: Muvakkat encümen, 
malûmunuz, 7 encümeninin üçer âzasından teşek
kül etti ve bu encümende tecilin tatbik edilmi-
yeceği hakkındaki hükmün sebebi sorulduğu 
zaman, Hükümetin teklifinde bütün cezai 
maddelerde aynı hükmün konduğunu gördük. 
Buna daha ziyade kuvvet vermek için bu lâ
yihaya dercini Hükümet tensip etmiştir, dendi 
ve Encümen ekseriyeti bu noktai nazarı kabul 
etti, takdir Yüksek Heyetinizindir. Binaenaleyh 
encümen ekseriyetinin, vâki olan istizahla, Hü
kümet teklifinin kuvvetlendirici bir kaydolması 
üzerine koyduğu bu hükmün encümence kabul 
edilmesine karşı, encümen namına bendenizin, 
Faik Ahmed arkadaşımızın Umumî hükümlere 
dayanan mütalâasına iştirak ettiğime dair beya
natına iştirak edemeyiz. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Efendim; tah
kikatın müfettiş tarafından yapılması hususun
da Muvakkat encümen reisinin beyanatını haki-
akte ve tabiatı eşyaya daha muvafık bulurum, 
o kanaattayım. 

Tecile gelince, tecil modern ceza kanununun 
en güzel bir tesisidir. Bilhassa böyle bir mese
lede yani köylüye bir takım vazifeler veriyoruz. 
umumî müzakerede söylediğim veçhile, bu işi 
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seve seve ve içten gelerek yapmasmı istiyoruz. 
Biri bir hata etmiş olabilir, değil mi efendim? 

Böyle bir halde cezai müeyyide vermek ve 
seni asla affetmiyeceğim demek, bu reva değil
dir. Eğer o köylü bu gibi vazifelere karşı te
merrüt hâlinde bulunuyorsa, ikinci fiili işlediği 
zaman, zaten evelki cezasını da çekecektir. Bu 
itibarla son fıkranın maddeden tayyı çok muva
fık olur kanaatmdaymı. Böyle güzel bir ka
nunda böyle bir tesisi bozmryalrm. (Doğru ses
leri) . 

FAÎK AHMED BARUTÇU (TrabzonN — 
Efendim, Yargı arkadaşımın verdiği, izahat ben
denizi tatmin etmedi. Buyurdular ki, mevzu 
öğreticiliktir. Binaenalej'h, bu işin tahkikatın? 
ilk öğretim müfettişinin yapması daha doğru 
olur. Çünkü daha iyi takdir eder buyurdular. 
Efendim, işin tahkikata tevdiine kadar o mev
zu hakikaten ilk tedrisat müfettişini alâkadar 
eden bir mevzudur. Oraya kadar onun takdi
rinde isabet vardır. Neden gelmemiştir. Mual
lim bir tedbir almışta buna karşı köylüden is
tediği yardıma Ahmet ve Mehmet mutavaat gös-
gÖstermemiştir. Bunu bir muallimin takdir et
mesi doğru olabilir. Fakat iş büyürse onların 
salâhiyeti hududundan çıkar. İş artık zabıtai ad
liye işidir. Çünkü o kanunlara muhalefet mahiye-
tini almıştır. Tahkikat mahiyetini almıştır. Ar
tık orada müfettişin vazifesi yoktur. Müfettiş 
sa.dece memurlar hakkında emir almak suretiyle 
tahkikat yapar. Vazifei memuriyetine taallûk 
etmiyen bir isten dolayı cürüm işlenmişse zabi 
tai adliye tahkikat yapar. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — O umumî suç
tur. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Tabii umumî suçtur. Burada Ahmet ve Mehmet 
hakkında tahkikata lüzum görülmesi sırf ka
nunlara muhalefet bakımından bir cürüm mev
zuu olduğu içindir. Yani ilk öğretim müfetti
şinin artık kendisini alâkadar etmiyen, onun 
hududu haricine çıkan bir tahkik mevzuu karşı
sındayız. Zannediyorum, Salâh Yargı.arkada
şım bizim mevzuatımızda ikinci bir misalini 
gösteremez. Bir sıhhiye müfettişi gider, teftiş
le meşguldür. Eh, hakikaten kanunlara muha
lefet bakımından bir cürüm mevzuu üzerinde 
kendini görecek olursa yapacağı iş nedir? Ah-
med'in ve Memed'in hakkında o, tahkikata sala
hiyetli olamaz. Hiç bir müfettiş salahiyetli 
değildir. Müfettiş ancak kendi memurunun 
suçiyle alâkadar olursa tahkikat yapabilir. Ye
ni bir çığır açıyoruz. Şimdiye kadar mevzu
atımızda böyle bir şey yoktur. Ne lüzum var
dır, mevzuatımıza yeni bir hüküm koyarak, 
umumî sistemlerin haricine çıkarak böyle istis
nalar yaratmakta fayda yoktur. Sonra Ahmed'e 
tebligat yapacak, Memed'e tebligat yapacak, 
kendisi bunu yapamaz, kimin yardımına müra
caat edecektir? Bir katil hâdisesi hakkında tah-

I kikat yapan jandarma ve zabrtai adliye öğrjet-
menin davetine icabet etmiyen kimse hakkında 

neden tahkikat yapamasm? Katil hâdisesi hak
kında dahi tahkikat yaptıktan sonra nihayet 
bütün suçların tahkiki vazifesi zabıtaya tevdi 

. edildiğine göre burada böyle bir istisna yarat
mak için muhterem arkadaşımın sebep olarak 
ileriye sürdüğü, öğretmenin isini zabıta memuru 
takdir edemez, müfettiş daha iyi takdir eder 
esbabı mucibesi bendenizce kâfi ve yerinde de
ğildir. Arzettiğim gibi o müfettişin, iş nihayet 
tahkikata havale edilinceye kadar hakikaten 
takdirine mevzu olması yerinde görülebilir. 
Fakat mucibi tahkik gördükten sonra onun mut
laka zabıta memuruna gitmesinde zaruret vardır. 
Bütün mevzuatımızdaki esaslarla tenazuru temin 
etmek için ve umumî esaslardan ayrılmamak 
için. 

ikinci nokta: Tecil noktası. Arkadaşım işi, 
Heyeti Umumiyenin takdirine bıraktılar. Ben
deniz bu hususta maruzatıma yeniden bir şey 
ilâve edecek değilim. Nâzım Bey arkadaşımız 
da güzelce izah buyurdular. Hakikaten bu esas
tan ayrılmak için hic bir sebep yoktur. 3 günlük 
bir cezavi lüzumu halinde tecil edebilmek hakkı
nın mahfıw bulundurulmasını, bendenizce, çok 
favdalı telâkki buyuracağınıza sünhe görme
mekteyim, takdir Yüksek Heyetinizindir. Bende
niz bir takrir takdim ediyorum. 

ALÎ RIZA TÜREL (Eonva) — Efendim, te
cil müessesesi hakikaten modern oesa hukukumun 
e^rnivete kazandırdığı kıymetli "bir müessese
dir. Fakat bu müessesenin iyi. netice verebil
mesi için birtakım şartlarm beraber yürütül
mesi zarureti vardır. Bu şartlar bilhassa iki ta
nedir. Biri. sun işlemiş olan adamın geçmişteki 
halicin istikbalde yeniden suç islemiyeceği ka
naatini vermesi, ikincisi dp; sucun müştekim 
olacağı cezan m muayyen b,#r ağniık derecelin
den fazla bulunmaması. Bizim kanunumuzun 
kabul ettiği sistem budur. Fakat uzun tecrübe
ler göstermiştir kî: muavven bir derecede hafif 
olan cezalann teHli; beklenen prave ve maksadın 
aksini tevlit eder. Ondan dolayıdır ki bazı 
ecnebi mevzuat, mek hafif cezaiarm tecil edilemi-
vecipini. kabahat cezalarının, tecilini kabul et
memiştir. Bu. hakikaten mantıkidir, tecrübeler 
de bumu eröstermistir. tslenen bir sucun tekabül 
ettiği ceza gavet hafiftir. Bunlar ekseriva dik
katsizlikten. ihmalden doğan suçlardır ki bujıun 
tecili, teşvik edici veva fazla dikkat ve basiıteti 
.«•Hstermeğe sevketmekte faili menedici bir ma-
hivet vardır. Cezanın tatbikmda buna bir de 
tecil imkânı ilâve edilince bu suclarm artmakta 
olduğu görülmüş ve bundan dolayı bazı ecnebi 
devletler hafif suçların tecili müeyyidesini ka
bul etmemişlerdir. Bizim kanunumuz bunu ifa
de etmemiş, fakat hiç şüphesiz tatbikatta ye
recekleri hükümlerin adalete uygun olmasını te
min için nazariyatla uğraşan hâkimlerimiz 
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tatbikatta buna riayet etmektedir. Asgari had
di tâyin etmemiş olmakla beraber, kanunumuz 
altı aydan fazla cezaların tecil edilemiyeceğini 
göstermekle beraber, hafif cezaların da tecil 
edilip edilmemesini hâkimin takdirine bırakmış
tır. Bizim burada yaptığımız şey, işin husu
siyetini de nazarı dikkate alarak, kanunen hük
medilen bu cezanın tecil edilemiyeceğini ifa
de etmektir. Üç günden başîıyan bir hafif 
hapis cezası veya hafif bir para cezası mevzuu-
bahistir. Bendenizce kanunun hükmü umumî 
nazariyata ve müessesenin icaplarına da uygun
dur. Bu itibarla tadiline de bir zaruret yoktur. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

MUVAKKAT En. REÎSÎ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim; Faik Ahmed Barutçu ar
kadaşım tahkik noktasında umumî esasattan 
ayrılmamızı muvafık bulmuyorlar ve ifadelerine 
tenkitkârane bir vaziyet vererek söylüyorlar. 
Çok rica ederim, uzun müzakereye mevzu olan 
bu on birinci maddenin, Köy okulları ve Köy 
enstitüleri teşkilât kanununun bir müeyyidesi 
olduğunu lütfen bir kere unutmasınlar. 

Katil fiili gibi veya ceraimi umumiye na
mına verdiğimiz meseleler gibi; suç eseri 
ortada, meçhul faili aramak veya kendisine 
faillik" isnat olunan şahsın hakikî fail olup 
olmadığının esbap ve delillini taharri etmek 
gibi bir vazifei adliye karşısında değiliz. Bu, 
öğretmen ve eğitmenin köy kalkınması bakı
mından bu kanımla onlar hakkında kabul et
tiğimiz salâhiyet ve vazifeleri aksatanlar, fe
sat karıştıranlar, buna mâni olmak gibi 
halleri görülenlerin cezalanması için yapılacak 
bir muameledir, bu, ne jandarma, ne müddeiu
mumi ve ne de böyle adli zabıta vazifesi gö
renlerin uzun boylu şunun şahadetine müra
caat ederek, şu malûmatını toplayıp bir ev
rakı tahkikiye meydana getirilerek sevkolu-
nacak bir iş değildir. Kendilerini beyanat üze
rine eğitmen ve öğretmenlerin doğrudan doğ
ruya sulh mahkemesini tahrik eder gibi bir 
vaziyet ve noksanlık olduğunu hakikaten anla
dık ve ilk maruzatımda işaretlerini teşekkürle 
karşıladım, tik defa okunan son fıkra hak
kında encümen yeni bir tadili Heyeti Celi-
lenize arzediyor. Eğitmen ve öğretmenin fev
kinde bulunan ilk tedrisat müfettişleri, bu ka
nunun hükümleri ve bu kanunla kastettiğimiz 
vazifeleri yapmağa mâni olanları, işbirliği yap
mamak gibi hareket edenleri cezalandırmağa 
tavassut etmesi lâzım mıdır? Eğitmen ve öğ
retmenlerin köylüye yaptırmak istediği iş, 
maddenin birinci fıkrasında geçen - demin maz
bata muharriri arkadaşımızın söylediği gibi -
ve gerek bu kanunda, gerekse diğer kanunlarda 
teşbit edilen hükümlere uygun gelen bir iş 
midir, vaziyeti tamaman ilk öğretim müfet
tişi daha iyi idrak eder. Sonra yapacağı tah
kik, tetkik üzerine neticeyi, köyün bağlılığına 
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göre, ya kaza kaymakamına veyahut vilâyet 
mcrezine bağlı bir köy ise, merkez kaza kay
makamı makamında olan valiye bildirecektir. 
Şimdi kaymakam ve kazanın merkez kazası ol
ması dolayısiyle kaymakamın vazifesini ifa 
eden vali, vaziyeti bir kere daha takdir ede
cek, yani Köy kanununa ve sair kanunlara 
göre bu adamın cezasını icabettiren şey, ken
dilerine tahmil edilebilir işlerden midir? Yap-
mamasmm sebeplerini de araştıracak, tahki
kat kâğıdını da görecek, cezalandırılması müs-
telzem bir iş olup olmadığını bir kere daha 
tetkik edecek, bir daha o süzgeçten geçecek. 
Keyfiyet bir müzekkere ile müddeiumumiliğe 
ve o yoldan sulh mahkemesine gidecek. Umu
mî mahiyette suç telâkki edilerek köylerde 
müddeiumumi namına iş görebilecek jandar
madır, jandarmaya vermek, tahkikat açtır
mak, esbap ve delail aramak gibi işi o nok
taya sevketmek bu kanuna tamamiyle aykırı 
bir meseledir. O itibarla ilk öğretim müfet
tişlerine bu salâhiyetin verilmesi, bu kanunun 
teşkilâta ait maddelerinde görüldüğü üzere, 
enstitüleri olan köylerde müfettişlerin mu
rakabeler yapmaları itibariyle kanunun vazi
yetini daha iyi anlamalarına iptinaendir. Eğit
men ve öğretmenlerin şikâyetleri üzerine mü
fettişlerin yapacakları tahkikat kaymakam 
ve valilere de aksedeceği için zannederim daha 
iyi yapılır. Bunun haricinde umumî hükümlerle 
meselenin mûnasebetlendirilmesinde hiç bir isa
bet yoktur. 

Tecil meselesi», arzettiğim gibi, Hükümetin 
teklifi kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu me
selede de, tecilin kabul edilip edilmemesi hu
susunun takdiri, Heyeti Celileye aittir. Bu 
mütalâaya iştirak ederim. Çünkü tecile ait 
fıkra kaldırılsın diye encümen namına bir 
mütalâa arzedemem buna salâhiyetim yoktur. 
Nitekim Âli Rıza Türel arkadanım da tecilin 
aleyhinde bir mütalâada bulundular. Keyfiye
ti takdir Heyeti Âliyenizindir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, Salâh Yargı arkadaşımız buyurdu

lar ki, buradaki tahkikat işini diğer ceraimin 
tahkikatına benzetmemek lâzımdır. Eğer bu iş 
bir tahkik mevzuu değilse ve tahkik işi ve mev
zuu haline getirilmeğe lâyık değilse tahkikata 
lüzum yoktur. Mademki böyle bir hâdise vâ-
kıdır, vilâyete ihbar ederler, vilâyet makamı 
lüzum görürse müddeiumumiliğe tevdi eder. 
Yok, tahkikat mevzuu ise tahkikat adli bir iş
tir, adli bir mevzudur. O halde bunun bütün 
icabatma uymak zarureti vardır. Uymak zaru
reti şu bakımdan vardır ki, nihayet kanuna 
muhalif hareket eden köylü hakkmda tahkikat 
mevzuu yapıldığına göre, tahkikatın bitaraf bir 
kimse tarafından yapılması köylü için de bir 
teminat mevzuudur. Emri veren muallim, iş
birliği yapmadı diyen muallim, tahkikatı ya-
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ftân muallimin bağlı olduğu müfettiş. Nihayet 
böyle tahkik mevzuu halinde getirilen işler, tah
kikata tabi tutulan işler bitaraf kimseler tara
fından yapılmalıdır. İddia edenler ve aleyhin
de tahkikat yapılan kimse için üçüncü bir şa
hıs tarafından. Tam bitaraf olur. O adamm 
bazı delilleri olur. Bunları gerçi müfettişe söy
lediği takdirde müfettişin nazara almaması için 
sebep olmamak iktiza eder. Eder amma niha
yet tahkikat yapılan köylü hakkında teminat 
ifade eden bir mahiyet arzedebilmek için, elbet
te o vazifeyi zabıta memurunun yapması daha 
doğrudur. Çünkü tahkikat işidir, çünkü adli 
mevzudur. Eğer arkadaşım hakikaten orta yer
de cürüm mü var, kaçıyor mu, delil mi var, tev
sik mi arıyoruz, neden böyle muazzam bir tah
kikat mevzuu imiş gibi bu işi zabıtaya tevdi 
edelim derlerse, o zaviyeden mütalâa etmek lâ-
zımgelirse, nihayet muallim yardım istemiştir, 
köylü mükellef olduğu yardımı yapmamıştır, iş
birliğinden istinkâf etmiştir. Tahkikata ne lü
zum var? O zaman ihbar etsin, valiliğe bildir
sin. Vali lüzum görürse mahkemeye versin. Ar-
zettiğim gibi emsali olmıyan bir şeyi vücude 
getirerek Ahmed, Memed hakkında bir tahkikat 
mevzuu yapmağa ne lüzum var? Sanki orta yer
de kaçan bir mücrim mi var? Aynı esbabı mu-
cibeyi muhterem Salâh Yargı arkadaşıma tev
cih ediyorum, kaçan bir mücrim mi var, delil
ler mi kayboluyor? Müfettişler ve saire diyo
ruz. Lazımsa doğrudan doğruya mahkemeye ve
relim. Eğer tahkikat mevzuu olacaksa arkadaş
lar, bu adli mevzuda istisna yaratmağa lüzum 
yoktur. Bendenizce istisna yaratmanm fayda
dan ziyade, zarar vereceğine kaniim. Memur
la alâkalı bir suç tahkikat mevzuu olursa bunu 
müfettiş yapabilir. Fakat bir vatandaş hakkın
da doğrudan doğruya şu kanuna muhalif ha
reket ettin diye bir müfettişin tahkikat yapma
sı için mevzuatımızda bir misal gösterilemez. 
Onun için rica ediyorum, bir takrir takdim 
ediyorum. Bu mevzu adli mevzu olduğuna gö
re gerek bu tahkikatın ve gerekse tecil keyfiye
tinin Adliye encümeninden geçmesinde fayda 
vardır, müsaade buyurun, Adliye encümenine 
verilsin. Maksadımızı temin edecek süratte yi
ne vilâyet makamma gitsin, mahkemeye gitsin. 
Olabilir, fakat umumî sisteme uygun bir sistem . 
kabul edilsin. Bu hususta bir de takrir veriyo
rum. 

MUVAKKAT En. Rs. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Reis Bey, müsaade buyurun, mesele 
biraz da şahsa intikal eder gibi oldu. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Şahsi bir şey yoktur, fikir beyan ettim . 

MUVAKKAT En. Rs. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Şimdi efendim, tahkikat evrakı diye 
iki kelime vardır. O iki kelimenin i'lâlü idga-
mma maruz kaldık. Bu i'lâlü idgam ile muhte-
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| rem arkadaşım, umumî adlî vazife olan şu işte 
i yeni bir hüküm çıkarryorlar dediler. Hajyır 

efendim, şimdi kendiniz söylüyordunuz; lj>izi 
ikinci fıkranın tadiline sevkeden ihtarınız, irşa
dınız, lûtfunuz diyelim; zannederim onu bu ha
le koydu. Ortada tahkik edilecek, iş nedir? 
şahit dinlenecek, evrakı tahkikiye vücude geti
rilecek, cezaya maruz bırakılacak adamın ifaide-

I si alınacak bir mesele yoktur. Neden bunu ha-
| sırlık tahkikatı veyahut bir sorgu hâkiminin ilk 

tahldkatı gibi bir şekle getirmeğe kalkıyorsu
nuz efendim? j 

Mesele o değil, mesele şurada. 10 ncu 
maddenin B fıkrasının altıncı bendinde sayılan 
işlere aksaklık verenler, mâni olmağa çalışan
lar hakkında şöyle bir cezai müeyyide mevcut
tur, Buradaki hükmün, o cezaya çarptırılma 
vaziyetinin takdirinden ibarettir. Şimdi köy ka
nunundan bahsedildi, diğer bazı kanunlardan 
bahsedildi. Biz de, kendilerinin istedikleri gibi 
bu kanun onlarla hemahenk olsun dedik. Bu 
11 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre eğitmen 
ve öğretmenlerden daha yüksek mevkide bulu
nan, ayni vazifeden ye ayni sınıftan olan ilk 

I öğretim müfettişi vaziyete bakacak, bunların 
cezalanması icabeder bir şey olup olmadığı hak
kında işi tetkik ederek, tahkikatı neticesini 
kaymakama, veya valiye bildirecek. Eğer « tah
kikat » sözünden siz, demin arzettiğim gibi, bir 
adlî muamele mevzuu olan hazırlık tahkikatı 

I veya bir sorgu hâkiminin yaptığı tahkikat mâ-
| nasmı anlıyorsanız, o kelimeyi oradan kaldıra

lım. Niçin böyle kelime üzerinde bağlanıyorsu
nuz? Her kelimenin bir ıstılah sıânası olduğu 
gibi bir de lügat mânası vardır. Bir kelimenin 
yazılı olduğu ibare arasında ne maksatla kul
lanıldığı anlaşılabilir. Tahkiakt derdemtez, 
ben açıkça söylüyorum, ne hazırlık tahkikatı
dır, ne de sorgu hâkiminin yaptığı gibi bir tih-
kikattir, 'ne de bir adli muameleye mevzu ola
cak bir tahkikattır. Bu hükme göre, öğretmen 
ve eğitmen; filân adam bana engel oluyor, 
buna mâni olmağa çalışıyor, iş birliğinden uzak 
kalıyor, dediği zaman, bu şikâyet üzerine, on
dan daha yüksek bir mevkide olan, aynı vazi
fenin daha yükseği olan ilk öğretim müfettişi 
meseleyi mevzuatı hâzıraya ve bu kanunun ru
huna göre tetkik edecek, neticesinde eğitmen 
veya öğretmenin noktai nazarmı yerinde görü
yorsa kaymakam veya köyün bağlılığı itibariyle 
valiye gönderecek. Vali ve kaymakam da bunjın 
doğru olduğunu görürse müddeiumumiye vere
cek. Mevzuatta misal var mı dediler. Kaç ia
ne sayayım. Belediye cezalarında mahkemeye 
tutulan zabıt varakası üzerine itirazen gidilir. 
Her cezayi müstelzim hareketi, Faik Beyin nok
tai nazarı kabul edilse, umumî suç saymak lâ
zımdır. Hayır umumî suç başkadır. Bu kabîl 
hususi suçlar başkadır. Bu, kabahat dereces^n-

I de, hafif bir para' cezasını ve hafif hapsi istilzam 
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ediyor. O vatandaşı 5 liraya mahkûm etmek 
için hâkim huzuruna gönderiyoruz. 

Hâkim meseleyi tetkik ettiği takdirde, pa
ra cezasiyle hapis cezası ayrılmamış olduğu hal
de biz «veya» kaydiyle hâkimin daha geniş hak
kı takdirini encümende değiştirmek suretiyle 
hüküm koyduk. Şu halde, tekrar ediyorum, 
eğer «tahkikat üzerine» denilmesinden, sorgu 
hâkiminin yapacağı tahkikat mânası anlaşılır 
denirse, «tetkik üzerine» diyelim, mesele hallolu-
nur. Bunda tahkikatı adliye yoktur. O adli 
hususatta bendenizin hassasiyetim kendilerinden 
aşağı kalmaz. 15 senelik teşriî hayatım buna 
şahittir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Bir 
noktayı tavzih edeceğim. Bendeniz herhangi 
bir mevzu üzerinde herhangi bir arkadaşımın 
şahsmı istihdaf ederek konuşmağı seven ve 
böyle şeylere tenezzül eden bir arkadaşınız de
ğilim. Salah Yargı arkadaşımın şahsı bence 
maksut değildir. Fakat arkadaşlar, kendileri 
benimle eğlenir gibi konuştular. «Lütfettiler 
de, ikaz ettiler de, hattâ biz bu maddeyi onun 
lûtfu ikaziyle . . . .» falan. Arkadaşıma bu tar
zı ifadesinden dolayı teessürümü ifade etmeme 
müsaadenizi rica ederim. Başka söz söylemem. 
Yalnız duyduğum teessürü ifade etmekle iktifa 
ederim. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Ben o maksatla 
söylemedim. Teessür yerinde değildir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Nihayet kudretimin erdiği kadar müfit olmağa 
çalışır bir arkadaşınızım belki düşüncemde 
hata ederim. Mutlaka her düşüncemde isabet 
olduğunu iddia edecek kadar davalı bir arkada
şınız değilim. Fakat aklımm erdiği her mevzuda 
konuşmasını bilen bir arkadaşınızım. 

Buyurdular ki misal mi istiyorlar, işte zabı-
tai belediye memurları dediler. Aflarma mağru-
ren söyliyeyim; zabıtai belediye memurları yal
nız zabıt varakası tutarlar ve onu da zabıtai 
hususiye sıfatiyle tutarlar ve mahkemeye tevdi 
edilir. 

SALÂH YARGI ( Kocaeli ) — Mahkemeye 
tevdi etmez. 

AİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Buyurdular ki tahkikat kelimesinde neden öy
le düşünüyorlar, tahkikat demek mutlaka adli 
mevzu demek midir dediler. Bendenizin bildi
ğim doğrusu budur. Tahkikat adli bir ıstılah
tır. Tahkikata tabi tutulacaktır dendikten 
sonra o zabıta işidir. Adli mevzudur amma lü
zumsuzdur, bıraklım tahkikatı denirse berabe
rim, lüzum yoktur, hay hay. Kaldırılsın, tahki
kat yapılmasın. Başöğretmen veya öğretmenin 
aldığı bir karara bir muhalefet karşısında nasıl 
tahkikat yapıldığı zaman evrakı tahkikiye vilâ
yet makamma arzediliyorsa yalnız ihbar edil
sin, vilâyet makamı da lüzum görürse doğrudan 

I doğruya mahkemeye versin. Yani bunu tahki
kat mevzuu yapmağa lüzum yoksa, hakikaten 
bu işi muazzam bir tahkikat mevzuu imiş gibi 
ele alarak hiç vazifesi olmıyan bir müfettişe 
tahkik ettirmekte bendeniz bir fayda görmediğim 
gibi esaslardan uzaklaşmak bakımından da 
mahzur görürüm. Bir misal; müfettiş her köy
de bulunmadığına göre bir yerde faraza bir 
âfet olmuş, öğretmen tedbir almak için ileri 
atılmış, işbirliği teklif etmiştir. Buna işti
rak etmiyen olursa müfettişi mi bekleyipte 
tahkikat yapılacaktır. Beklemeye ne lüzum var? 
haber versinler jandarmaya. Jandarma valiyi 
haberdar etsin köylü işbirliği yapmıyor diye. 
Ondan sonra mahkemeye verilebilsin. Bekle 
ki, iîk tedrisat müfettişi gelecek, o mevzuu 
ele alacak, tahkikat yapacak, mahkemeye git
mesine lüzum var mı yok mu diye. Lüzum yok 
efendim, Bu misal gösteriyor ki, bu iş ne 
etraflı bir tahkikat yapmağa lâyik bir mevzu
dur. Lâyıktır deniyorsa o takdirde zabıtaya 
vermek zarureti vardır. Yok böyle bir tah
kikat mevzuu olmağa lâyık değilse arzet-
tiğim misal de gösterir ki, bazı müstacel 
ahvalde hakikaten öğretmenin alınmasına 
lüzum gördüğü tedbirlerin yani başında icabında 
jandarma vasıtasiyle vilâyete haber vermekte 
isabet vardır. O takdirde tahkikat evrakının 
tutulmasına lüzum yoktur. 

Naticei maruzatım belki düşüncelerimde 
tam isabet yoktur, belki Salâh Yargı arkadaşı
mızın düşüncesi kendi noktai nazarlarına göre 
isabetli olabilir. Bu nihayet Heyeti Celilenizin 
takdirine muallak bir iştir. Bu iş Adliye en
cümeninin tetkikinden geçecek olursa Heyeti 
Celilenizin huzuruna getirilecek şekil de daha 
tatminkâr olacaktır, kanaatindeyim. Onun 
için bir takrir takdim ediyorum. Takdir Yük
sek Heyetindir. 

ABtDÎN BİNKAYA (Kastamonu) — Arka
daşlar, bu iki arkadaşımız arasında bir yan
lış anlaşılma vaziyeti hissettim. Salâh Yar
gı arkadaşımızın Faik Ahmed Barutçu arkada
şımıza karşı bir şeyi olduğu intibaını sözlerin
den katiyen anlamadım. Hususiyle bendeniz 
Muvakkat Encümende bulunuyorum. Faik Ah
med arkadaşımız bu maddenin şu cihetine ili
şiyor; Bunu mahkemeye hangi yolla vermek 
lâzımdır? Bu, hakikaten maddede müphem 
kalmıştır. Binaenaleyh bu ciheti müzakere 
edelim dedi ve o yolda müzakere edilmiştir, 
madde bu hali almıştır. Bu sebeple Salâh Yar
gı arkadaşımızın, Barutçu arkadaşımız için 
«irşat etti» yolundaki sözlerinin bendeniz Mu
vakkat encümende bulunduğumdan dolayı, sa
mimi olarak söylediğine kaniim. Bu cihetin tas
rih edilmesi çok yerinde olur. Çünkü her iki 
arkadaşın da birbirlerine karşı bir iğbirarları 

I yoktur. 
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Âsıİ maddeye gelince; bu madde şu şekilde 

görüşülmüştür. Evet kanunumuzda bir istis
na teşkil ediyor. Fakat bu, Salâh Yargı arka
daşımızın izah ettiği veçhile, ilk öğretim müfetti
şinin iştigali dairesinde olan bir iştir ki, zabıtaya 
intikal ederse, zabıta kendisine intikal eden 
her işi müddeiumumiliğe vermek mecburiye
tindedir. Müddeiumumi de ona bakar, tev
kife veya ademi tevkife karar verir. Halbuki 
bu iş başka bir hususiyet arzediyor. Çünkü öğ
retmen belki vasiyeti iyi izah etmemiştir. Bel
ki verdiği emir yolundadır, belki değil
dir. Köylünün hareketi belki bu kanuna göre 
bir suç teşldl eder, belki etmez. Gelecek mü
fettiş te tabii öğretmen taraf mı iltizam 
edecek değildir. Çünkü bir müfettiştir . 
icabında öğretmenin bir kusurunu görürse 
aleyhinde rapor vermekle mükelleftir. Bita
raf bir şahsiyettir. Vaziyeti tetkik etsin, tak
dir etsin, lüzum görmezse vermesin diye yapıl
mış istisnai bir şeydir. Bunun içindir ki, za
bıtaya lüzum görülmemiştir. Çünkü iş adli 
tahkikat mahiyetini alırsa mutlaka müddeiu
mumiliğe verilmek mecburiyetindedir. Bina
enaleyh işi burada kesmek ve kaymakamlık 
veya vilâyet kanallarından geçmek suretiyle 
takdire bağlanmıştır. Onun için maddeyi yerin
de buluyorum. Bununla beraber tecil hususuna 
gelince; hakikaten istisnai bir şeydir. Fakat 
arkadaşlar takdir buyurursunuz ki, köylümüz 
beraetle tecili kolay, kolay ayırt edemez. 

NÂZIM POBOY (Tokad) — İki defa mah
kûm olursa o zaman öğrenir. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — O baş
ka. Fakat mahkeme beni bıraktı, beraet ettim 
der. Onun için mademki köy okullarına ve köy 
enstitülerine çok ehemmiyet veriyoruz, böy
le mufassal bir kanun vücuda getirilmiştir, 
tecil edilmemesi hususu Encümenimizce kabul 
edilmiştir. Bittabi takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Efendim, bendeniz hukuki bir münakaşaya 
girecek bilgiye sahip değilim. Mesleklere hür
met ediyoruz. Bendeniz hukuk okumadım, bil
miyorum. Bir İM noktayı tavzih edeceğim. De
min söylemiştim, vatanımızın üstünde oturan 
vatandaşlarımızın okuma, yazma nisbeti 1935 
nüfus kaydına göre % 15,6 dır. Bunu telâfi 
etmek için kanun getiriyoruz ve müeyyide
lerini düşünüyoruz. Bizim bugünkü halimizde 
seneler önce bulunan milletlerden mütevazi bir 
ruhla söylüyorum, Almanya'dan, Fransa'dan 
veya İngiltere'den bahsetmiyorum, sadece 
komşumuz Bulgaristan'dan bahsediyorum, ora
da okuma, yazma nisbeti % 93 tür. Bu % 93 
okur yazar olan milletin bu kanunda valiye, 
kaymakama, müddeiumumiye, hepsine verdi
ğimiz salâhiyetleri onlar ilk tedrisat müfetti

şine vermiştir. Bunu hukuki nazariyata vu
runuz, adalet mefhumuna vurunuz, nereye vu
rursanız vurunuz vakıa budur. Bir. j 

Şimdi tahkik meselesi: Arkadaşlar diyorlar, 
işte rapor densin, tahkikat densin. N^ ister
seniz öyle densin, ehemmiyeti yoktur.! Yalı
nız ilk tedrisat müfettişi yüksek tahsil görmüş 
bir adamdır. Gazi terbiye enstitüsünden! çıkar. 
Gene kabul buyurduğunuz kanunların Verdiği 
salâhiyetler içerisinde kademelerden | geçer, 
ondan sonra ilk tedrisat müfettişi oluf. Yani 
yüksek tahsil görmüş bir adamdır. Köylerde 
bulunur mu? Köylerde bulunur bu, Çün$i bun
dan evvel kabul buyurduğunuz maddelerde teş
kilâtı ihtiva eden hükümler bu kanunda! mezun 
edeceğimiz öğretmenlere, eğitmenlere, o teşki
lât içerisinde vazife verdiğimiz zaman esasen 
ilk tedrisat müfettişi başında bulunacaktır. Bi
naenaleyh, ilk tedrisat müfettişi bunlajrın bu
lunduğu yerde bulunur. Sonra valinin ye kay
makamın takdirine bırakalım. Şimdi düşünü
nüz: Bir ucu herhangi bir Devletin afazisine 
nisbetle hududunun bir tarafmda, bir ubu gün
ler ve günlerle gidilmekle varılabilir bir yerde 
bir vilâyet düşününüz. - O kadar küçülttüğü
müz halde vilâyetlerimiz böyledir. - Şin^di ora
dan kalkacak vali, kaza kaymakamı najsıl tak
dir edecek? O da tahkikat yaptırmağa mecbur
dur. Demek oluyor ki bu tahkikata göĵ e kay
makam takdir edecektir. Takdiri ona yerdiği
miz halde tahkiki birine yaptırmalıyız, j - Tah
kik diyorum, bendeniz tâbiri iyi bilmiyorum, 
tetkik diyeyim. - Şimdi yüksek tahsil 
bir adama bu tetkikatı yaptırmaktan ıjsaı kor
kuyoruz? Sonra istisna yaratıyoruz buyuruyor
lar. Burada kanun duruyor. Askerî ceza ka
nununda var, tecil edilmemek hükümleri! 
na yaratmıyoruz. Bu, burada yazılıdır. 

Istis-
Işte 47 

nci maddesi bunu zikrediyor, başmızı 8|,ğrıtmı-
yayım, hukukçu arkadaşlarımız daha 
lirler. İşin hakikatine geliyorum. Biz fte o is
tisnaya istinaden yapalım, böyle bir şey) 
şünmüş değiliz. Biz bugün yapacağımızj 
sunuyoruz. Bu işi kurmak için Yüksek 
nizden hükümler ve esaslar istiyoruz, b^r istis
na vardır diye bunu istemiyoruz. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Bu 
söylemenin mânası kalmaz. 

iyi bi

de dü-
işi dü-

İHeyeti-

stisnayı 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL ([Devam
la) — Söylemenin mânası vardır. Çünl̂ ü istis
na yaratılıyor dediler. Yaratmadığımız(r anlat
mak için söylüyorum. 

Şimdi mesele şurada, biz bu kanunıi yapar
ken köylülerle temas ettik, gerek talebemizde, 
gerek köylümüzde şu kanaat vardır. Hjukukçu 
olarak söylemiyorum. Hukukçu arkadaşlarım 
dinlesin, çocukları dinlesin ve köylülerimizi 
dinlesin. Sert ceza daima iyi karşılanmıştır. 
Müsamaha etmeyen hükümler muvacehesinde 
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insan daima uyanık olur. Şuurunu ve vicdanı
nı uyanık tutar. Esasen buraya konmuş olan 
cezalar hafif cezalardır, küçük cezalardır. Şim
di tecil yapılmazsa, zaten köylüyü okutmak is
tiyoruz, köylü kanunu tamamen biliyor değil. 
Bu cezayı kendisine verdiğimiz zaman tecil 
edilmiş, bu tecilin mânasmı anlıyor. O ceza ve
rildiği vakit bunun mânasını anlıyor. Mahke
melerde cereyan etmiştir, idam hükmü okun
duğu zaman adam gülüyor, farkmda bile de
ğil. Adam böyle kelime bilmiyor. Onun için 
küçük cezanm tecili, bendeniz hukukçu olmıya-
rak söylüyorum, zararlıdır, faydalı değildir. 
Çünkü uyandırıcı değildir. Biz şimdi köylere 
gitmek istiyoruz, 10 hanelisine gitmek istiyo
ruz. Orada herhangi bir mesele çıkmış. Ka
nunun heyeti umumiyesi konuşulurken arzetti-
ğim gibi bu hâdiselerin çıkacağına kani deği
lim. Belki böyle bir, iki, üç, beş hâdise çıkacak. 
Çünkü köylümüz bekliyor, o hali bekliyor. Ya
ni biz konstrüktif yapıcı bir kanun içerisinde 
bunu muhtemel hâdiseleri, halatı karşılamak 
için bu hükümleri koyuyoruz. Ormana gidip 
ağaçları kesmeyin, bilmem ağaç kömürü yak
mayın da maden kömürü yakın. 

Bu neviden verdiğimiz emirleri yani hayatı 
ihtiyaçlarını temin etmek için yapacağı işlere 
karşı koyduğumuz cezai hükümler nevinden bir 
şey koymuyoruz. Hastalığı yenecek diye eksi
ğini tamamlıyacak diye gelen adama karşı bin
de bir ihtimal ile vâki olacak halatı düşünerek 
koyuyoruz. Vaziyet budur. Tecil edelim diyor
lar. Üç gün verelim. Tecil ettik mi, hiç ceza 
vermemişiz gibi oluyor. Benim umumî olarak 
söyliyeceğim budur. Esasen bu kanun vekâleti-
mizce hazıralndıktan sonra diğer vekâletlere de 
gönderildi. Nitekim Adliye vekâletine de gön
derdik. Adliye vekilimiz imzasiyle bu kanunun 
muvafık olduğunu yakmıştır. Eğer adalet ve hu
kuk noktai nazarından eksik bir nokta olsaydı, 
endişeyi mucip bir cihet olsaydı, kendileri bura
dadır, imzalarını atıp bunu tasvip etmezlerdi. 
Onun için mesul vekâletimiz de bu kanunu 
tetkik etmiş ve muvafık görmüştür. Binaena
leyh, Muvakkat encümende, Adliye encümeni
nin üç âzası bulundu. Bendeniz bunda bir yan
lış cihet görmüyorum. Yani bu maddede, adalet 
ve hukuk bakımından, Yüksek Heyetinizin en
dişesini ve kanunun bu maddesinin tekrar Ad
liye ecümenine iadesini mucip olacak bir şey 
görmüyorum. Takdir Heyeti Celilenizindir. 

NÂZIM PAROY (Tokad) — Söz istiyorum. 
REÎS — Takririniz münasebetiyle zati âlini

zin söz söylemeniz imkânı vardır. 
Şimdi müsaade buyurursanız kifayeti mü

zakere takriri vardır, onu reye arzedeceğim. 
Yüksek Reisliğe 

Konuşma yeter, maddenin reye konmasını 

teklif ederim. 
Bingöl 

Necmeddin Sahir 
REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Naza

rı itibare alanlar ... Almıyanlar ... Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Yüksek Reisliğe 
On birinci maddeden, « bu cezalar tecil edil

mez » cümlesinin kaldırılmasını teklif ederim. 
Tokad mebusu 

N. Poroy 
NÂZIM POROY (Tokad) — Efendim, muh

terem Maarif vekili bir hukukçu gibi konuşmı-
yacağım dedi amma, söylediği sözler tamamen 
hukuki idi. Tabii kendi zekâsından, başka bir 
şey beklemezdik. 

Ceza nazariyat kitaplarında tecilin faydası 
veya zararı hakkında mevcut olan mütalâaya 
pek iyi temas ettiler. Tecil iyi midir, fena mı
dır, izahı uzun iş. Burada ayrı ayrı arzetmekte 
ve kendileriyle münakaşada fayda görmüyo
rum. Yalnız mesele meydanda; Tecil her hal
de iyi bir tesis ve tatbiki ceza kanunlarına gir
miş bir iştir. Bizim daima bir âdetimiz var, 
bu âdet çok fena ve beni daima müteessir eden 
bir âdettir. Böyle aldığımız iyi şeyleri, bir müd
det sonra birtakım kanunlarla bozmağı kendi
mize hususi bir zevk biliyoruz. Askerî Ceza 
kanununda da vardır, istisnai bir şey olmak üze
re söylüyorum, dediler. Pekâlâ iyi bir misal. As
kerî ceza kanunu bu Köy kanuniyle kabili kı
yas mıdır? Orada olabilir. 

Bütün hatiplerin burada istediği; mülâye-
met ve köylüye neşe vererek, onu çalıştıracak 
bir kanun meydana getirmektir. Ruh budur. 
Böyle bir kanunda, küçük bir hata etmiş olan 
köylüyü, üç gün diyorlar, hayır 15 gün hapse 
koyacağız. Maddede cezanın 15 gün olabilece
ği de yazılıdır. Bir köylünün 15 gün hapse gir
mesi ne demektir? Eğer cürüm tekerrür ederse 
iki misli ceza görecektir. Rica ederim böyle gü
zel bir kanunda böyle güzel bir tesisi bozmıya-
lım. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 11 nci 

maddede yazılı tahkikatın mahallî zabıta mari
fetiyle icrası ve cezaların tecil edilmemesi hak
kındaki fıkranın kaldırılması için maddenin bir 
kere de Adliye encümenine tevdiini arz ve tek
lif ederim. 

Trabzon mebusu 
Faik Ahmed Barutçu 

MUVAKKAT En. RElSÎ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) ~— Demin takdim ettiğim tadilde biz 
encümen, «tahkikat» kelimesini kaldırıyoruz. 
«ilk öğretim müfettişinin yapacağı tetkik üze-
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rîne verilecek rapor» diyoruz. Binaenaleyh tah
kikatın mutlaka adli bir tahkikat mevzuu oldu
ğunda ısrara dair olan mütalâa da bu şekilde or
tadan kalkmış olabilir. 

(Trabzon mebusu Faik Ahmed Barutçu'nun 
takriri tekrar okundu). 

REtS — Şimdi en cezri hükmü ihtiva eden 
Faik Ahmed Beyin takriridir. Evvelâ onu reyi
nize arzedeceğim. 

FAİK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Eğer encümen tahkikattan vaz geçiyorsa takriri
min o kısmmm sebebi ortadan kalkar. Yalnız 
maddede, «bu tahkikat evrakını . . . » diye bir 
şey geçiyor, onu da kaldırsınlar. O zaman mesele 
yoktur. 

REtS — Bu takdirde takririnizin birinci kıs
mından vaz geçiyorsunuz, ikinci kısımda Nâ
zım Poroy'un teklifine iştirak ediyorsunuz. 

FAİK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Evet. 

REtS — O halde Nâzım Poroy'un teklifini 
reyinize arzedeceğim. Teklif, tecil fıkrasının 
kaldırılması hakkındadır. Takriri nazarı itibara 
alanlar . . . Almıyanlar . . . . 

Şüpheyi izale için lütfen ayağa kalkılmasmı 
rica ediyorum. Takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen ayağa kalksınlar . . . Nazarı itibara almı
yanlar . . . Takrir nazarı itibara alınmıştır efen
dim. 

MUVAKKAT En. REÎSt SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim, Encümene gitmesine lü
zum yoktur. Zaten Heyeti Celilenin takdirine 
arzetmiştik. Yeniden esbabı mucibe ile uzun 
boylu bir şey yapacak değiliz. O fıkra kaldı
rılırsa mesele hallolunur. 

REÎS — Şu halde maddede son fıkra olan 
«Bu cezalar tecil edilmez» fıkrası tayyedilmiştir. 
Tahkikat, kelimesi, tetkike kalbedilmiştir. Bu 
şekilde maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
Okullara kabul ve devam 

MADDE 12. — Köy okullarının çalışma za
manları, eğitmen ve öğretmenlerle bölge gezici 
öğretmen veya gezici başöğretmenleri ve ilk 
öğretim müfettişleri tarafından, köylülerin iş 
durumlarına, mevsimlerin ve köylerin husu
siyetlerine göre birlikte tesbit edilir ve Maarif 
müdürlüğünce tetkik olunarak Valiliğe tasdik 
ettirildikten sonra ilgililere bildirilir. Köy okul
larının çalışma müddetleri bir yıl içinde yedi 
aydan az olamaz. 

Bu okullarda açılacak meslek kurslarının 
devam müddetleri ve çalışma usulleri Maarif 
vekilliğince tesbit edilir. 

REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum .Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Köylerde her yri eylül şyının 
sonuna kadar altı yaşını bitirmiş olanlaı*, ilk 
okula ve ilk okulu bitirdikten sonra, daha yük
sek okullara devam etmiyenlerden on alp. ya
şını tamamlamamış bulunanlar varsa bunljar da 
birinci maddede yazılı meslek kurslarına de
vama mecburdurlar. ' 

Eğitmen veya öğretmeni bulunan her l^öyün 
muhtarı, her yıl okul açılmadan on beş) gün 
evvel; eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen) veya 
gezici başöğretmenle birlikte bu esasa göre kö
yün mecburi öğrenim yaşında olan çocukları
nın bir cetvelini tanzim ederek mühürler. Bu 
cetvelde adları yazılı çocuklardan okula deva
ma mecbur olanlar, bu müddet içinde velilerine 
bildirilir. 

Henüz nüfus hüviyet cüzdanı alınmamış 
çocuklar varsa bunların yaşları bu kurullarca 
çocukları görmek suretiyle tâyin ve tesbit iedile-
rek içlerinden mecburi öğrenim çağında | olan
ların adları cetvele yazılır. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa vajr mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. | 

MADDE 14. — Bölge pansiyonlu köy! okul
larına; bölgeye giren ferlerden bu köylerija nü
fus durumlarına göre en müsait çocuklar alınır. 
Bunlar bölge ilk öğretim müfettişinin veya ge
zici öğretmen ve gezici başöğretmenin başkan
lığında; bölge okulu başöğretmeniyle çocuk alı
nacak köyün eğitmen veya öğretmeni ve mfuhta-
rmın gireceği bir (Bölge oRulu kurulu) tara
fından seçilir. Seçimde gözetilecek şartlar ve 
esaslar Maarif vekilliğince tesbit olunur^ Bu 
çocuklar bölge okulunda pansiyonlu olarajk kö
yü hesabına okutulur. Yiyecekleriyle yatak ta
kımları kendi köylerinin ihtiyar meclislerince 
temin edilir. ' 

Bu huşta köylüye tahmil olunacak n^ükel-
lefiyetlerin nevi ve miktarının tâyin vş tah
silinde Köy kanunu hükümleri tatbik ofcjîiur. 

Bu mükellefiyetlere karşı yapılacak itirazlar
da ve bunların tetkik edilmesinde ve kprara 
bağlanmasında 3664 sayılı kanun hükümlerine 
uyulur. 

Pansiyonlu bölge köy okullarına bu okul 
ların bulundukları köylerle yakınlarındaki 
köylerin çocukları gündüzlü olarak da d,evam 
edebilirler. 

ZEKÎ MESUD ALSAN (Diyarbakır) -
maddede «Bu köylerin nüfus durumlarına 
en müsait çocuklar almır.» deniyor. Buraca ge
çen «Müsait» kelimesi «Müstait» olacak. ; 

MUVAKKAT En. M. M. NEVEAD İYAS 
(Bursa) — Evet, o müsait değil «Müstait̂ > ola
caktır. ı 

REtS — Maddeyi bu tashihle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- Bu 
göre 
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MADDE 15. — Okula devam edemiyecek 

derecede hasta olan çocuğun velisi keyfiyeti 
gününde eğitmen veya öğretmene bildirir. Has
talığına kanaat getirilen çocuk, Hasta olduğu 
günler için devamsız sayılmaz ve hakkında 
takibat yapılmaz. Çocuğa zaruri sebeplerle 
öğretmen .eğitmen, veya başöğretmen tarafın
dan bir ders yılı içinde on günü geçmemek 
ÜTsere verilen izinlere müstenit okula gehneyişler 
de takiba.t bakımından devamsızlık sayılmaz. 

Henlin on altı yaşını bitirmedikleri halde 
ilk okula devamları Maarif vekilliğince Medeni 
kanun bakamından şahsi halleri itibariyle mah
zurlu görülenler akşam okullarına veya meslek 
kroslarına devama mecbur tutulurlar. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, bu maddede okula devam etmiyenler 
için ne gibi hallerin mazeret sayılabileceği tas
rih edilmektedir. Bendeniz Muhterem encümen
den ve Sayın Vekil arkadaşımdan bir noktayı 
anlamak istiyorum. Bunu takip eden bir 16 ncı 
madde var. 16 ncı madde velilere mesuliyet 
tahmil etmektedir. Gerek ilk okula ve gerek 
akşam kurslarına çocuğunu göndermiyen, de-
vaıoıra temin etmiyen veliler için ceza müey-
yidasi kabul edilmiştir, Bendeniz şu noktayı 
öğrenmek istiyorum: özür sayılacak bazı hal
ter vardır, İlk tedrisat kanununda da bu der
piş edilmiştir. M«sclâ; çocuğu üzerinde haki
katen nüfuzunu yürliterniyecek vaziyette olur 
veya orada bulımma£, köyde değildir, ameledir, 
başka bir yöre gitmiştir. Bu gibi mazeretlere 
: ana: erdi h^Ikrde veliler için elbette bir ceza
nın derpiş edilmesi asla yerinde olmıyacağı ta
biidir. Bu mukalata ve m.antıka uygun bir hal
dir. Bendeniz 16 ncı maddeyi okudum, mutlak 
buldum. İlk tedrisat kanununun derpiş ettiği 
özürlerin buraya da dercedilmesi yerinde olur. 
O takdirde bunun yeri bu madde olacaktır. Lüt
fen encümen bisi tenvir ederse isabetli bir iş 
olur zannederim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NEVZAD 
A Yâ S (Bnrsa) — Efendim; arkadaşımızın ifa
delerini lâyıkiyle anlryabilmişsern, on beşinci 
madde hükmünün katiyetini biraz gevşetebile
cek, müsamaha yolunu açabilecek bir şekilde 
tadile müteveccih beyanatta bulundular. İlk 
okullarda devam mecburiyeti, mecburi tahsilin 
en esaslı müeyyidelerinden biri olduğu için işa
ret buyurdukları şekilde müsamahaya müncer 
olabilecek her hangi bir mazeret takdirini ima 
edebilecek şekilde bir kayıt ilâvesine encüme
nimiz muvafakat edemez. Kaldı ki on altıncı 
maddede devamsızlıktan mütevellit şikâyetler 
için okadar geniş merhaleler ve tetkik safhala
rı sıralanmıştır ki on altıncı madde hükmüne 
göre yapılacak tetkikler, tahkikler sırasında 
elbette kabul edilebilecek herhangi bir maze
ret de tetkik ve tahkik mevkiinde bulunan he
yetler tarafından nazarı dikkate alınacaktır. 

I Binaenaleyh izhar edilen endişeye encümeni-
mizce mahal görülmemektedir, mecburi tahsilin 
en esaslı müeyyidelerinden biri olan bu hükmü 
encümenimiz tadile taraftar olamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — On üçüncü ve on beşinci mad
delerde yazılı olan sebeplerden gayri bir sebep
le çocuğunu mecburi öğrenim kurumlarına hiç 
göndermiyen veya gönderdikten sonra devamı
nı temin etmiyen veliler hakkmda aşağıda ya
zılı hükümler tatbik olunur. 

1. Devam etmiyen çocuğun velisine eğit
men veya öğretmen tarafından en çok üç gün 
içinde muhtar vasıtasiyle çocuğun okula gön
derilmemesi sebebinin bildirilmesi veya bir ma
zereti yoksa devamının temini yazılı olarak teb
liğ edilir. 

2. Bu tebliğ üzerine çocuk yine mazeretsiz 
olarak gelmezse öğretmen' veya eğitmen tara-
frndan en çok beş gün içinde keyfiyet muhtara 
ihbar edilir. 

3", Bu ihbar üzerine muhtar ihtiyar mecli
sini hemen toplar ve bu meclisçe okula devam 
etmiyen veya gönderilmiyen çocuğun velisi hak
kında her gelmediği gün için yirmi beş kuruş
tan yüz kuruşa kadar para cezası alınmasına 
en çok bir hafta içinde karar verilir ve çocuğun 
velisiyle muhtara ve ilgili eğitmen veya öğret
mene tebliğ olunur. 

4. Çocuğun okula gönderilmemesinden vs-
ya devamsızlığından dolayı eğitmen veya öğret-
men tarafından birinci ve ikinci fıkrada yasılı 
tebliğ ve ihbar muamelesi, müddetleri içinde 
yapılmaz veya muhtara ihbar edildikten sonra 
da ihtiyar meclisi toplanıp müddeti içinde key
fiyeti bir karara bağlamazsa cezai takip düşer. 
Bu hallerde vaktinde tebliğ ve ihbarı yapmı-
yan eğitmen ve öğretmenlere bu kanunda yazılı 
disiplin cezası ve muhtarla ihtiyar meclisi aza
ları hakkmda da Köy kanununun 27 nci mad
desinde yazılı ceza tatbik olunur. 

5. İhtiyar meclisleri tarafından verilecek-
kararlara karşı beş gün içinde veli, eğitmen, 
öğretmen, gezici öğretmen ve gezici başöğret
men nahiye müdürlüğüne itirazda bulunabilir
ler. İtiraz yazı ile yapılır. Veliler ihtiyar mec
lislerine şifahi beyanda bulunarak zabıt tutul
mak suretiyle de itiraz edebilirler. Gezici öğret
men ve gezici başöğretmenin itirazına eğitmen 
veya öğretmene yapılan tebliğ başlangıç sayılır. 

Vilâyet merkez kazasma veya doğrudan doğ
ruya diğer bir kazaya bağlı köylerde bu itiraz 
vali veya kaymakama yapılır. 

Bu makamlarca verilen kararlar kesin olup 
başka hiç bir kazai veya idarî mercie başvu
rulamaz. 

6. İki defa para cezasına mahkûm edildik-
I ten sonra çocuğunu okula göndermiyen veya de-
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vammı temin etmiyen veliler sulh mahkeme
lerince bir haftadan bir aya kadar hafif 
hapis cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü 
halinde evvelce verilen ceza iki kat olarak 
hükmolunur ve yarıca beş liradan elli liraya 
kadar da hafif para cezasma mahkûm edilir
ler, 

7. Çocukların okula gönderilmemesinden 
veya devamlarının temin edilmemesinden do
layı girişilecek takip, çocuğun velisi olan 
baba veya anası ve bunlar hayatta bulunma
dıkları veya köyde olmadıkları takdirde oku
la karşı veliliği üstlerine alanlarla köyde otu
ran kanuni mümessilleri hakkında yapılır. 

8. Kesinleşen para cezalarının tahsili Köy 
kanununun 66 ncı maddesine göre yapılır. 

9. Bu maddeye göre tertip edilecek cezalar 
tecil edilmez. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
SALÂH YARGI (Kocaeli) — Müsaade buyu

rursanız şahsım namına arzedeyim: Adaletsizlik, 
müsavatsızlık olur. Geçen maddeden tecil edil
mez fıkrası kalkınca buradan da kalkması lâzım
dır. 

FAÎK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Efendim; tecil müessesesinin mahfuziyeti esası 
Yüksek Heyetinizce kabul buyurulduktan sonra 
artık bu maddenin bünyesinde istisna teşkil ede
cek bir hüküm muhafaza etmek aykırılık ifade 
eder. Bir tarafta hakikaten tecil müessesesinin 
faydası vardır. Öteki tarafta yoktur. Meselâ 
arkadaşımın verdiği izahat üzerine arzedeyim: 

Hakikaten veli çocuğu kursa veya mektebe 
göndermekle mükelleftir, devammı da temin 
edecektir. Eh nebileyim, orada bulunmamış ve
ya başka sebeplerle, özür teşkil edecek sebepler
le, bu maddenin hükmünü yerine getirememişse, 
böyle bir adam mahkemeye tevdi edildiği tak
dirde hâkim o adamın hakikaten hüsnü niyet 
sahibi olduğunu, çocuğunu mektebe devam et-
tiremiyecek vaziyette olduğunu görürse niçin ce-
zayi tecil etmesin. 

NACt DEMÎRAĞ (Sivas) — O takdirde 
mahkûm etmez, tecile ele lüzum kalmaz. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Müsaade buyurun, maddede alâstikiyet yoktur. 
Cezayi verecektir. Maahaza tecil esasının ka
bul edilmesi dolayısiyle muhterem encümenin 
burada da bunu kabul etmesi lâzımdır. Çünkü 
Yüksek Heyetiniz diğer maddede de kabul etti
niz. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efendim; en
cümen arkadaşları burada, kabul ediyorlar. 

ZÎYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — 
Dokuz fıkralık bir nıadde. Esas itibariyle şu
rada derhal kabul veya reddediyoruz denmesi 
doğru değildir. Encümene gitmesi lâzımdır. 
Dokuz fıkradan hangisi? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Rica ederim, 
iki kelimelik bir cümle. 

REÎS — Daha evvel başka bir maddeıujn son 
fıkrasındaki « tecil edilmez » fıkrasının tafcymı 
Heyeti Celile kabul etti, Encümen de plhal 
kabul etti. I 

Şimdi kabul edilmiş şekilde Heyeti Celleni-
ze arzettim. Kabul buyurdunuz. Onun için bu 
da ayni hükümdür. Encümen kendisi teklif et
ti. Bu itibarla on altıncı maddenin dokuzuncu 
fıkrasının tayyını Encümen teklif ediyor. [Reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenjer ... 
Kabul edilmiştir. 

Maddenin sonundaki fıkranm tayyı ile [mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Ştmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — On altıncı madde hükjnüne 
göre karar verilen para cezalarının tahsili im
kânı olmadığı anlaşılırsa kesinleşen kajrarm 
bir örneği vali veya kaymakamlık yoluyla j Cum
huriyet müddeiumumiliğine gönderilir. İhtiyar 
meclisince verilen karar müddeiumumilikle bir 
lira için bir gün olmak üzere hapse çevrile
rek infaz olunur. înfaz sırasında karar altına 
alman para cezası ödendiği takdirde umunjtî bü
kümlere göre hapsedildiği müddetin parajceza-
siyle mahsubu yapılarak mahkûm salıverilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa vajr mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Talebenin ders araçları | 

MADDE 18. — Mecburi öğrenim okullarına 
devam eden çocukların Maarif vekilliğine^ tes-
bit olunacak ders ve i? araçlariyle sanat fe. zi
raat âletlerini çocukların velileri temin [etmi-
ye mecburdurlar. Bunu yapmıyan çocukj veli
lerinden, eğitmen ve öğretmenlerle başöğretmen
lerin, gezici öğretmenler veya gezici başöğ
retmenlerin, yazılı teklifi üzerine bu araçları 
ve âletleri temine yetecek para üç gün ^çinde 
Köy kanununun altmış altıncı maddesine! göre 
ihtiyar meclisi karariyle velilerinden tahsil olu
nur. Tahsil olunan paralarla ihtiyar meclisleri 
çocuğun ithiyaçlarmı temin ederler. | 

REÎS — Madde hakkında mütalâa vejr mı? 
ZEKİ MESUD ALSAN (Diyarbakır) 4- Bu 

madde mucibince «ders ve iş araçlariyle £anat 
ve ziraat aletlerini çocukların velileri temin 
etmeye mecburdurlar». Böyle bir mecburiyet 
tahmil edilmiştir. Tabii bunların listesi öğret
menler tarafından verilecektir. Bir çok köyleri
miz şehirlerden saatlarca uzak mesafelerde bu
lunmaktadır. Bunlar köyde tedariki kolay şey
ler değildir. Acaba bunları ne şekilde tedarik 
edeceklerdir? | 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD ÂYAS 
(Bursa) — Mütaakıp maddelerde bunla? için 
hüküm vardır. Köy mekteplerinde çocukların 
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ders yaftalarını temin edecek teşekkülden bah
sedilmektedir. 

ZEKİ MESUD ALSAN (Diyarbakır) — 
Kooperatiflerden bahsediyorsunuz değil mi? 
Bunlar, teşekkül edinciye kadar ne olacaktır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Biz 
de anlasak çok iyi olur Reisim. 

REÎS — Nevzad Bey kürsüye geliniz. 
MUVAKKAT En. M. M, NEVZAD AYAŞ 

(Bursa) — Efendim, arkadaşımızın buyurduk
ları gibi, çocuğunun ders vasıtalarını temin et
mek veliler için bir mükellefiyet ve bir mecbu
riyet halinde tesbit edilmektedir. Vakıa bu hük
mün altında: «Bunu yapmayan çocuk velilerin
den...» diye başlıyan ikinci bir hükümle müey
yide vazolunmaktadır. Ancak buyurdukları 
gibi, vasıtaların temini hususunda her hangi bir 
teehhürün nazarı dikkate almmıyacağı yolun
da bir kaydı kanuni de yoktur. Artık bunu tak
dir, bunu haber verecek vaziyette bulunan öğ
retmene aittir. Küçük teehhürler, elbette nazarı 
dikkate alınır. Bu, kanun mevzuu olmaktan zi
yade talimat mevzuudur. «Hemen liste tertip 
edilir edilmez, mutlaka günü gününe bu ders 
vasıtalarını çocuk velileri temin edecektir» di
ye bir mükellefiyet, sıkı bir mecburiyet vazedil
diği yoktur. Yalnız veli, behemehal ders senesi 
içinde bunu temin edecektir. Ve çocuk için 
bunların temini fazla geçikmiyecektir. Amma işa
ret buyurdukları gibi herhangi bir mazeret yü
zünden teehhür, kasaba ile köy arasındaki me
safenin nazarı dikkate alınması elbette derpiş 
edilir. Fakat bunu kanun mevzuu görmüyoruz. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Ders ve iş araçlariyle sanat 
ve ziraat âletlerini tedarik edemiyecek kadar 
fakir olan ailelerin çocuklarının bu ihtiyaçla-
rmı temin etmek maksadiyle köy bütçelerine 
tahsisat konulur. 

Fakir ailelerin çocuk sayısı ve çocukların 
ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere köy bütçele
rine konacak tahsisat miktarı eğitmen, öğret
men, gezici örğetmen veya gezici başöğretme
nin teklifi üzerine köy ihtiyar meclislerince ka
rarlaştırılır. 

REÎS — Mütalâa var mı?. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 3803 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesine göre okulun sıra, masa, yazı tahtası, 
harita*, tebeşir, soba, odun, kömür, lâmba, petrol, 
süpürge gibi daimî ihtiyaçlarını temin etmek 
üzere köy bütçelerine köyün gelir kaynaklariyle 
uygua olarak tahsisat konur. 

Okulun bu ihtiyaçlarını bütçenin tanzimin
den bir ay evvel köy muhtar ve ihtiyar meclisi
ne eğitmen ve öğretmenler yazı ile bildirirler. 

Köyün geliri müsait olduğu halde bu tah
sisatı bütçelerine koymıyan muhtar ve ihtiyar 

meclisi azaları hakkında köyün bağlı bulunduğu 
vilâyet veya kaza idare heyetleri karariyle Köy 
kanununun yirmi yedinci maddesinde yazılı ce
za tatbik olunur. Hükmolunan para cezasını ver
meyenlerden bu para Tahsili emval kanununa 
göre tahsil edilir, idare heyetlerinin bu husus
taki kararları kesin olup bunlar aleyhine hiç 
bir mercie başvurulamaz. 

Bu maddeye göre tahsil olunan paralarla ve 
ihtiyar meclisi karariyle okulun birinci fıkrada 
yazılı ihtiyaçları temin olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı?. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — On dokuz, yirmi, yirmi iki 
ve yirmi üçüncü maddelerde yazılı işlerin karşı
lığı olan tahsisatı zamanında bütçelerine koy-
mıyajı köyler için bu tahsisat, bütçeleri tasdika 
salahiyetli idare âmirleri tarafından doğrudan 
doğruya konulur. 

REÎS — Mütalâa var mı?. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Okul yapımı ve onarımı 

MADDE 22. — 3803 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesine göre yapılacak köy okul binalarının 
yapılması ve onarılaması için gereken tahsisatı 
gelirleri elverişli iken bütçelerine koymıyan ve
ya koyup da karşılığı bulunduğu halde sebepsiz 
sarfetmiyen ve bu iş için lüzumlu arsa ile araç 
ve gereci zamanında sağlamryan muhtar ve 
ihtiyar meclisi azaları hakkında yirminci mad
denin üçüncü fıkrası hükmü tatbik olunur. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; 
bir sual soracağım. Malûmunuz 3803 numaralı 
Enstitüler kanununda köy mekteplerinin ve 
köy muallimleri konaklarının, evlerinin yapıl
ması doğrudan doğruya köylülere tahmil edil
mektedir. Şimdi orada bir kayıt vardır. Maarif 
vekâleti üç sene evvel haber verecek, ondan son
ra bunlar yapılacak. Yapılmazsa bunun hakkın
da hiç bir ceza yoktur. Şimdi burada ona ceza 
konuyor. Yani bu kanun onun eksiğini tamam
lıyor. Lâkin malûmu âliniz köylülerin bir çok 
vazifeleri vardır. Nahiye kanunu mucibince ara
zi sulama, bataklık kurutma, nahiye müdürle
rine konak yapma gibi külfetler tahmil etmi
şizdir. Bunlar düşünülürse köy gelirinin kifa
yet etmiyeceği anlaşılır. Hattâ köy mektepleri
nin yapılamaması bundan ileri geliyor. Bunları 
tahmil edebilmek için köy gelirinin elverişli olup 
olmadığını düşünmek lâzımdır. Bendenizce bu 
gelir hiç bir zaman kifayet etmiyecektir. Çünkü 
mütemadiyen külfet tahmil ediyoruz. Bir mek
tep bugün 15 bin liraya çıkar. Onun kiremidi 
var, çivisi var, kapısı var, tuğlası var. Bunları 
nasıl tedarik edeceklerdir? Burada enstitü yapıl
masını da tahmil ediyoruz. Mektepler yapıla
mazken bu enstitüyü nasıl yapacaklardır ve ya-
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- pamaalarsa vaziyet ne olacaktır? Encümenin 
bizi tenvir buvurmalarmı rica ediyorum. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLÎ YÜCEL 
<İzmir) — Efendim; köy okullarını biz tecrübe 
ediyoruz. Bir defa yapıyoruz ve yapmak için 
fazla tahalük gösteriyoruz. Sonra arkadaşımın 
buyurduğu gibi 10 - 15 bin liralık bir bina yap
mıyoruz. Yaptığımız binalar burada, yakmda 
var'. Alınacak malzeme için iki bin, iki bin beş 
yüz lira bir masraf olacaktır, onun haricinde 
olan şey, bizzat köylünün emeğidir. Binaenaleyh, 
ilerideki bir vaziyetten değil, bugün içinde bu
lunduğumuz bir vazivetten bahsediyorum, bugün 
için bizim sıkıntımız yoktur. Arzettiğim gibi ya
pıyorlar, cok masraf olmuyor. Basit, dört di-
vardan ibarettir. Bu şekilde dâvayı hallediyo
ruz, bir sıkıntımız yoktur. 

İZZET ARTTKAN (Eskişehir) — Elverişli ol
mazsa, köy bütçesi. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(Devamla) — Elverişli olmazsa, esasen görüyor
sunuz son çıkan bütçede; ilk tahsil için şimdiye 
kadar umumî bütçede para görmezken, beş mil
yon lira paramız vardır. Para hakkında ayrıca 
bir kayıt koydurmadık, zâf olur diye, onu Ma
arif bütçesi telâfi edecektir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23. — Bölge köy okulları binaları
nın veya bu binalara eklenecek dershane, yatak
hane, yemekhane, hamam, çamaşırlık, ahır, de-
r>o ve işlik gibi yapıların ve bunlarla ilgili yol
ların, su yollarının yapılması ve onarrlmasiyle 
bölge köylerinin ortak malları olarak tesis edi
lecek fidanlık, dutluk, kavaklık, çayırlık gibi 
kuruluşlar, bölgeye giren köylerde oturan köy
lülerin birlikte çalışmalariyle ve gelir kaynak
larına uygun olarak bu köylerin bütçelerine 
her yıl için bu maksatla konulacak tahsisatla 
meydana getirilir. 

Yirmi ikinci madde ile bu maddede yazılı işler 
için para ve imece olarak gerekli karşılık mik
tarı on dördüncü maddede adı gecen bölge oku
lu kurulunca tesbit edilir ve bölgeye giren köy
lerin bağlı bulundukları valiliğe veya kayma
kamlığa veya nahiye müdürlüğüne bildirilir. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri, bu 
mükellefiyetlerden bedence ve malca yeterlik 
gözönünde bulundurularak her köye düşen mik
tarı programa göre tesbit ederler ve her sene 
bütçelerin tanzimi sırasında ilgili köy muhtar 
ve ihtiyar meclislerine yazı ile bildirirler. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri tara
fından bildirilen imece ve paraya ait tahsisatı 
bütçeye koymıyan veya koyupta karşılığı bu
lunduğu halde bu işlere sebepsiz sarfetmiyen 
muhtar ve ihtiyar meclisi azaları hakkında yir
minci maddenin üçüncü fıkrası tatbik olunur. 

Bölge okulundaki kurumlardan bölgje için
deki köyler halkı beraberce faydalanırlar. Bu 
okullardan köylülere üretilmek üzere verilen to
humlar, fidanlar ve damızlıklar için hiç bir pa
ra alınmaz. j 

REİS — Madde hakkında mütalâa v^r mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul buyuran
lar . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 3116 sayılı Orman kanununun 
19 ncu maddesinde yazılı mektebe ait hüküm, 
öğretmenli veya eğitmenli, yatılı veya yatısız, 
pansiyonlu veya pansiyonsuz her tip köy ve böl
ge okullariyle köy enstitüleri için de .tatbik 
olunur. 

Bu okullar için Devlet orman işletmeci bu-
iunmıyan yerlerde verilecek dikili ağaçjardan 
Deviat orman tarife bedeli alınmaz. İşletme 
açılan yerlerde verilecek kerestelik tomruklar
dan tarife bedeli hariç olmak üzere diğer bütün 
masraflar alınır. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ».. Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 25. — Köy halkından olan velyahut 

altı aydanberi köyde yerleşmiş bulunan ve 
geçimini köyde oturmak suretiyle temin eden 
on sekiz yaşını bitirmiş ve altmış yaşmjc geç
memiş olanlardan iş görmeğe elverişli Ikadm 
ve erkeklerin hepsi koy ve bölge okulu bina
larının yapılması, onarılması ve bunlara su ge
tirilmesi veya kuyu açılması, yol yapılması ve 
okul bahçesinin kurulması işlerinde yılda; yir
mi günü geçmemek üzere çaİışmrya mecbur tu
tulurlar. 

Köy bütçelerinin tanzimi sırasında eğitmen 
veya öğretmen veya gezici öğretmen ve 
gezici başöğretmenin de iştirakiyle köy!muh
tar ve ihtiyar meclisi tarafından bu mükelle
fiyete tabi tutulacakların bir defteri yapılır ve 
köyde mahallî âdete göre ilân olunur. I 

Köy bütçesini tasdik edecek makam tarafın
dan bu defter de birlikte tetkik ve tasdik fdilir. 

Yerlerine başkalarını çalıştırmak istijienler 
çaİışmrya mecbur oldukları beher gün içjn iki 
kişi çalıştırırlar. Arabasiyle beraber iş göj-miye 
ayrılacak olanların bir günlük hizmetleri üç gün 
sayılır. \ 

Bu işler eğitmen, öğretmen veya gezici öğ
retmen ve gezici başöğretmenlerin nezaretleri 
altında mahallî iklim ve halkın iş mevsimi göz
önünde bulundurularak yukarıda yazıl^ mü
kellefiyet defterine göre bir çalışma plânjı da
hilinde yapılır. Mükelleflerin bu maddeyfe gö
re iş gördükleri günleri ve miitaaddit yıllardaki 
çalışmalariyle ilgili mahsuplarını göstereni def
terler de bunlar tarafından tutulur. I 

Köylerde arazi ve bahçeleri olan ve bunlar
dan yarıcılık veya işçi çalıştırmak şeklindej fay-
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dalanarak köy dışında oturanlar, bu maddede 
yazılı yirmi günlük mükellefiyeti, mahallî rayi
ce göre işçi ücretini köy sandığına yatırmak 
suretiyle ifa ederler. 

REİS — Mütalâa var mı? 
KAHRAMAN ARIKLI (Kars) — Bu mad

dede bir şey var. 18 yaşından 60 yaşma kadar 
kadın ve erkeklere böyle bir mükellefiyet tah
mil ediliyor. Kadınlara böyle bir yükü yükle
mek kanaatimce doğru değildir. Zaten bunu 
köylüler yapacaktır. Farzediniz ki kocası askere 
gitmiş bir kadın, çocuklu veyahut dul kalmış, 
iki üç çocuğu olan bir kadın, genç kadınları 
da düşününüz. Başka erkeklerle nasıl gidip bir 
arada çalışırlar? Bu çok güç olur. imkânı var
sa bu kaydı kaldıralım. 

İkincisi, Encümen ne maksatla bizzat çalı-
şamayıp da yerine adam gönderenlerin iki gün
lüğünü bir gün sayıyor? Bu adam hasta olabi
lir, köydür, doktor yoktur ki rapor alsın, ni
hayet mühim bir işi de çıkabilir. Onun için ye
rine başka birisini gönderirse niçin iki gün ça
lışsın da bir gün sayılsın? imkânı varsa bu 
kaydı da kaldıralım. 

Üçüncü bir şey, kadın meselesi. Bir adam 
karısının yerine kendisi çalışırsa, çünkü evde ço
cukları vardır, karısnınm yerine çalışırsa ve-
hut bir adam çalıştırırsa bunun ne mahzuru 
olabilir? Bilmem encümen bunu ne diye yap
mış? Bu suali sormak icabetti. Herkes amele 
yazılır, köyde para veren olmaz. Madem ki pa
rası vardır, o para versin. Halbuki bu böyle de
ğildir. Köy bütçeleri iki şeyden teşekkül eder. 
Birisi imece usulü, birisi de para. Hali vakti 
iyi olan zaten para veriyor. Ayrıca bir de 
iş görmek için 18 yaşından 60 yaşma kadar 
diye bir hüküm konmuş. Rica ederim, bu bir 
az güç olabilir. Ayrıca bu işlerde herkes mü
savi olarak çalışır. Fakat parayı müsavi ver
mezler. Zengin olan zaten para verir, çekilir. 
Köylünün hepsi de zengin değildir ki para ver
sin. Bu bir az zararlıdır. Bu noktanın izahını 
rica ediyorum. Sonra bir de araba meselesi var-
dn. Arabasiyle birlikte çalışanlar üç gün hiz
met eder,Ben hestp ettim; aşağı yukarı yüz mil
yon tutan bu işte böyle bir madde ile iş halle
dilmiş. Halbuki araba işinde teferruata geçil
miştir. İnşaallâh köylerimizin bütün işleri bu 
yüz milyonla hallolur. Fakat burada araba işi 
de düşünülecek mühim bir meseledir. Rica ediyo
rum, Hükümetten de rica etmek istiyorum. Bu 
gün mektepler vergisi diye bir kanun gelse ve bu 

kanunla vergi muntazam, surette tesbit edilse, yani 
uzunboylu ve sarahath olursa daha iyi olur. 
Günkü bu işlerde köylüler birbirlerini çok gü
cendiriyor. Çok haksızlık oluyor. Köylünün 
en büyük azabı budur. Böyle büyük bir parayı 
toplamak, sarfetmek, muhtara ve küçük me
murlara bırakmak köyülüyü çok gücendiriyor, 
üzüyor ve hakikaten de çok haksızlık ve yolsuz

luklar oluyor. Bunu düşünmemişlerde araba 
meselesini koymuşlar. Ustası gelecek ustanın 
alâtı olacak yapacak. Arabayı sokmuşlar bu da 
katı olmuş. Malûmya çift tekerlekli araba olur, 
dört tekerlekli araba olur kağnı olur. At a,rabası 
olur, öküz arabası olur. Bunlarm hepsi olur. 
Şüphesiz iyi araba gelip burada çalışmaz. Onun 
için imkân varsa bunun kaldırılmasını teklif 
ediyorum. Bu fıkra kalkarsa daha iyi olur ka-
naatmdayım. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Benim söy-
liyeceğimin bir kısmını Kahraman arkadaşım 
söyledi. Bir defa kadınları çalıştırmağı ben mu
vafık görmüyorum. Bunu tashih etmek lâzım
dır. 

İkincisi; 20 gün meselesi, malûmu âliniz 
inşaat zamanı tamamen yazdır. Hasat zamanma 
tesadüf eder. Hasadda bunlar kendileri çalışır
lar, bu zamana tesadüf ettiği için doğru olmaz 
ve zaten 20 gün pek fazla bir şeydir. Bir yol için 
bile bunun yarısından daha az bir şey alıyoruz. 
Onun için bu 20 günü de azaltmak lâzımdır. 
Yani yol parası altı liradır ve her sene bir defa
dır. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bina bitince 
iş bitecek. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Yılda bir 
deniyor İd, yılda bir denince her yıl mânası an
laşılır. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim; bu madde nimet mukabilindeki külfe
ti. gösteren bir maddedir. Köy okulundan isti
fade eden köylünün o köy için kurulan bu mü
esseselere yardımla mükellef olması gayet tabii 
bir şeydir. Yalnız bendeniz şu noktaya temas 
edeceğim. Bütçesi müsait olmıyan köyler 
için mükellefiyet derpiş etmek yerinde 
olur. Bütçesi müsait ise ve bütçesiyle köy 
okulunu yaptırmak imkânı mevcutsa yine mü
kellefiyete sokmak doğru olmaz. Encümen ka
bul ederse maddeye böyle bir fıkranın ilâvesi 
yerinde olur. 

İkincisi, üçüncü fıkrada köy bütçesini tasdik 
edecek makam tarafından bu defter de birlikte 
tetkik ve tasdik edilir deniyor. Tabii itiraz üze
rine düzeltmek hakkı da kabul edilmek lâzım
dır. Haksız surette defter tanzim edilmişse, iti
raz üzerine tetkik etmekde pek tabiidir, İtiraz 
olursa ve bu itirazın veçhi makuliyeti bulu -
lunursa na,zara alınacak demektir. Her halde 
mazbata muharriri arkadaşımız bunu tavzih 
ederse yerinde olur. 

Sonra galiba Kahraman arkadaşım temas et
ti, 4 ncü fıkradaki yerlerine başkalarını çalış
tırmak isteyenler çalışmıya mecbur oldukları 
günler için iki kişiyi çalıştırırlar, kaydi var. 
Halbuki bunu da bir kişi olarak kabul etmek ye
rinde olur. Meselâ malî mükellefiyete tâbi tu
tulanlar var. Nihayet 20 günü geçmemek üze-
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re deniyor. O halde şu demektir ki kendi gel
mezse bir amele gönderecektir ve bu amelenin 
ücretini verecektir. Ötekinin de bu şekilde ka
bulü lâzımdır. Hakikaten karısını gönderemiye-
cek olursa ya bir başkasını göndermelidir veya-
hutta o kimsenin ücretini vermelidir. 

Diğer bir nokta da; maddenin son fıkrasıdır. 
«Köylerde arazi ve bahçesi olan ve bunlardan 
yarıcılık veya işçi çalıştırmak suretiyle fayda
lanarak köyün dışında oturanlar, bu maddede 
yazılı 20 günlük mükellefiyeti, mahalli rayice 
göre işçi ücretini köy sandığına yatırmak sure
tiyle ifa ederler ». 

Şimdi köyde arazisi vardır. Fakat kendisi 
köy dışmda oturmaktadır. Evvelce Çiftçi mal
larını koruma kanununu kabul ettiğimiz zaman 
görmüştük ki, şehir kenarlarında köy karek-
terlerini taşıyan yerler vardır. Orada oturan 
köylü halkın diğer köyün hududu dahilinde ara
zisi bulunabilir. Bu köylü farzedin başka bir 
köyden evlenmiştir. Feya kendisi başka bir 
köyde yerleşmiştir, yarıcılık yapmaktadır ve 
başka bir köyden de mal tevarüs etmiştir, amca
sından, karısından mal kalmıştır. Bir köylü
nün müteaddit köylerde böyle arazisi varsa onun 
için öyle bir mükellefiyet kabul ediyor ki, bu son 
fıkra, haddide yoktur, diğerleri için yirmi 
günü geçmemek üzere çalışma mükellefiyeti 
olduğu halde kasaba kenarında oturan ve zira-
atle meşgul olan ve arzettiğim sebeplerle başka 
köylerde arazisi bulunanlar, her köy için, her 
köyün mektebi için yirmi gün çalışacaktır. 
Zannederim ki, buna maddeten de imkân yok
tur. O halde para verecektir, Halbuki oralardaki 
okullardan kendisi için bir istifade, bir nimet 
mevzuubahis olmadığına göre o muhtelif köyler
deki külfete bunu iştirak ettirmek bir had tâ
yin ettirmeksizin iştirak ettirmek bir maadc-
let ifade eder bir netice vermiyebilir, kanaa
time göre, onun için bendenizce buna bir had 
koymak yerinde olur. Gerçi denebilir, ma
dem ki, şehirde oturuyor, veyahut o köy dı
şında otuuruyor, zaten o köyde arazisi varsa o 
köyün bütçesine yardımla mükellef bulunuyor. 
Bütçe kanaliyle yardımda bulunuyor köy mek
tebine yapılacak olan yardımlara bilvasıta işti-
tirak ediyor demektir. Ayrıca köyde yapılacak 
bir bina için, bir mektep bahçesi için şunun 
için, bunun için bir mükellefiyete tabi tutul
ması yerinde olmryacağı esası da ileriye sürül
mez değil, fakat hakikaten bazı köylerde bü
yük arazisi bulunup da köyde oturmıyanlar bu
lunabilir. Oradaki mektep binasının yapılma. 
smda onun da yardımını istemek yerinde görü
lebilir. Bir de şu mahzur mühimdir. Meselâ şe
hirde oturan bir kimsenin büyük bir çiftliği var
dır, bunun mükellefiyeti yirmi günlük amele 
ücreti, yani faraza birer liradan yirmi lira. 
Sonra yine şehirde oturan ufak bir memur var
dır, tahsildardır, şehirde çalışır, köyde bir küçük 

yeri vardır, bir çiftlik sahibi kadar mükellefi
yete tabi olacaktır. 

Sonra müteaddit köylerde, arzettiğim gibi 
arazisi bulunan bir köylü varsa o hudutsuz bir 
mükellefiyete tabi tutulacaktı!'. Dört köyde ise 
yirmişerden 80 lira verecektir. Muhterem En
cümen iştirak ederlerse böyle müteaddit köy
lerde yeri bulunanlar için bir fıkra konulsun. 
Şehirde oturanlar için de bir mislini tecavüz 
etmez diye bir şey konsun. Köylü için derecei is
tifadesi' itibariyle hangi köyün mektebi ile 
daha ziyade alâkalı ise, hangisinden istifade 
edebilecekse, oraya yardım etsin. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Kahraman arkadaşımız maddenin bi
rinci fıkrasında bahis mevzuu olan iş mükellef
leri arasındaki kadınlar hakkında istisnai bir 
kayıt konulması yolunda bir mütalâada bulun
dular. Esasen hem kadına hem de erkeğe şâmil 
olmak üzere «İş görmeğe elverişli» kaydı vardır 
ve bu kayıt kadnı ve erkeğe teşmil edilmektedir. 
Kadın bu mükellefiyete tabi tutulurken onun iş 
görmeğe elverişli olması bir kere şarttır. Sonra 
bu fıkrada sayılan işlerin nevilerine göre el
bette kadına yaptırılacak işle erkeğe yaptırı
lacak iş arasında, bu işi yaptıracak olanlar bpır 
fark gözetmeği takdir edeceklerdir. (Köy ve 
bölge okulları binalarının yapılması, onarılması 
ve bunlara su getirilmesi; kuyu açılması, yol 
yapılması ve okul bahçesinin kurulması.) Yapı
lacak iş bunlardır. Bu işler içinde kadınların 
yapması münasip olanları kadınlara, erkeklerin 
yapması münasip olan işleri de erkeklere yap
tıracaklardır. Binaenaleyh kadınlar için tokat
larının haricinde bir iş yaptırmak bahis mevzuu 
değildir. Kaldıld aynı maddede «yerlerine baş
kalarını çalıştırmak istiyenler, çalışmağa mec
bur oldukları beher gün için iki kişi çahştırııj-
lar» diye kadınlar için de, erkekler için de tat
bik olunabilecek ayrı bir hüküm de vardır. Bijr 
erkek veya kadın şu veya bu sebeple bizzat çsj-
lışamıyacak vaziyette olursa bu madde hük
münden istifade ederek yapacağı bir işi başka
sına yaptırabilir. Bu mülâhazalarla Encümeni
miz, ıs mükellefiyetinde kadınla erkek arasında, 
arzettiğim kayıtlar haricinde esaslı bir fark gö[ 
zetilmesine mahal bulmaz. 

Arkadaşım, arabasiyle iş görenler hakkında 
da bir mütalâa dermeyan buyurdular. Pek iyi 
kavrıyamadım. Arabasiyle iş görenler için 
bir günlük hizmet üç gün sayılmasın mı diyor-, 
lar, hiç fark olmasm mı diyorlar? Maksatları! 
bu ise Encümenimiz iştirak edemiyecektir. Aran 
basıyla çalışanlarla, arabasız kendi uzvi,beden| 
vasıtalarıyla çalışanlar arasında fark olacaktır. 
Encümenimiz bu farkı derpiş etmiş olduğu için
dir ki bunlar arasında takdiri bir fark gözet
meyi tercih etmiştir. 

îzzet arkadaşımız yirmi günlük müddeti faz-1 
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İa buluyorlar. ÜSu yirmi günlük müddet, çalış
ma müddeti her sene tekerrür edecek değildir. 
Esasen maddede bahis mevzuu olan işler bir 
defaya mahsus olan işlerdir. Yılda yirmi gün 
deniyor. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Her yıl su 
gelir, yol gelir, bu işler tekerrür eder. Onun 
için bir defaya mahsus diyelim. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Arzedeyim. Bunlar öyle işlerdir ki, 
toptan mekteple beraber yapılabilir. Çünkü 
mektebin suyu, yolu, bahçesi ve sairesi bir de
fada yapılabilir. Zaten bir yıl içinde yapılması 
esastır. Bir yıl içinde yapılamadığı takdirde 
ikinci ve üçüncü yıllara sirayet edebilir. 

Onun için bu yirmi günlük müddetin istiksar 
edilmesine mükellefler için zatî işlerine engel 
mahiyette telâkki edilmesine bir sebep görme
mekteyiz. 

Kaldı ki esasen mükelleflerin kendi meşga
leleri noktai nazarından da ayrı bir mülâhaza-
ileriye sürülebilir. Onuncu madde hakkında yük
sek Heyetinize maruzatta bulunurken, köy okul
larında öğretmen ve eğitmenin gerek okul için
de gerek okul dışında köy menfaatiyle alâka
lı olarak yapacağı işlerin bir plâna bağlanaca
ğını ve bu plâna göre işler tevzi olunurken ma
hallî hususiyetlerin ve köy halkmm meşgul ol
dukları işlerin tamamiyle nazarı dikkate alına
cağını da arzetmiştim, sanırım. Eğer o noktayı 
arzetmemişsem burada arzediyorum. 

Şimdi bu esasa göre bir sene zarfında mü
kelleflerden istenilen yirmi günlük mezgalenin 
zamanı o şekilde intihap olunacaktır M, iş mü
kellefleri yirmi gün çalışırken kendi işlerini de 
ihmal etmiş olmıyacaklardır. Yanı bunlarm tev
zii ona göre yapılacaktır. 

Faik Ahmed arkadaşımızın mütalâalarına ge
çiyorum: Faik arkadaşımız maddede bulunan 
«Köy bütçesini tasdik edecek makam tarafın
dan, bu defterde birlikte tetkik ve tasdik edi
lir» hükmünün ifade ettiği mâna üzerinde dur
dular. Şüphesiz bütçeyi tasdik edecek makama 
tetkik vazifesi de verildiğine göre «tasdik» sa
lâhiyetinin zımnında ayrıca bir takdir hakkı da 
vardır. Yani kendisine gönderilen bütçeyi ve 
defteri, kayıtsız, şartsız, herhangi bir mütalâa 

dermeyan etmeden, mekanik bir Şekilde tasdik 
edecek değildir. Esasen tetkikin, tasdikin aım-
nmda bu da mündemiçtir.. 

Yine Faik Barutçu arkadaşımız, maddenin aon 
fıkrası hakkmda bir mütalâa ileriye sürdüler. 
Buyurdular ki, «Kasabada oturan bir vatanda
şın yalnız bir köyde değil, mütaaddit köylerde 
emlâk ve arazisi bulunabilir. Bu vatandaş bu 
köylerden yalnız birinin mektebi yapıldığı za
man bu iş mükellefiyetine tabi tutulsun. Alâ
kalı bulunduğu her köyde bu yirmi günlük mü
kellefiyet bahis mevzuu olmasın.» 

Encümenimiz bu hükmü kabul ederken «in
tifa» esasına dayanmıştır. Mademki kasabada 
oturan ve köydeki arazi ve emlâkinden müte-
neffi olan vatandaş, derecesi farklı olmakla be
raber, şu veya bu şekilde bu köylerden ayrı 
ayrı intifa etmektedir; bu intifaa mukabil her 
köyün okul binası yapılırken iş mükellefiyet
lerine de, zaten yirmi günden ibaret bir mükel
lefiyettir, hattâ seve seve iştirak etmesi esas 
teşkil eder. Yani bu intifa esasından ayrılma
mak hem adalete hem de maslahata uygundur. 
Hattâ böyle bir çok köylerde intifaları ve alâka
ları bulunup da kasabada oturan bir vatanda
şın menfaat ve alâka sahası daha genişlemiş 
demektir. Böyle olunca onun müteneffi bulun
duğu bütün köylerdeki yardım işine de iştirak 
etmesi lâzımgelir. Yapacağı yardım esasen yir
mi günün içindedir. Bu yirmi günlük yardım da 
bedeni değil, nakdî bir yardım mahiyetinde 
olacaktır. Bunu vatandaş için iktiham edilmiye-
cek bir müşkül veyahut adalet esaslarına uy-
mryacak bir külfet mahiyetinde talâkki etmek 
taraftarı değiliz. Onun için muhterem arkada
şımızın bu maddenin bu hükmünde, bizden ay
rılmamalarını bilhassa okul binalarının yapıl
masındaki sürat ihtiyacı noktasından rica edi
yoruz. Zannederim ki bu vaziyette bulunan köy
lüler, bu vazifelere seve seve iştirak ederler. 
Kendilerinin de bu işlere yardım etmelerini el
bette isterler. 

REİS — Efendim rey nisabı kalmadığı için 
müzakereye devam edemiyeceğiz. Pazartesi gü
nü saat 15 de toplanılmak üzere celseye nihayet 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

• * * * • M r ..,«» 

r. B. İT. M. Matbaan 
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mekten suçlu Karaoğlu 1307 doğumlu Zülâli 
Acar ve Ahmetoğlu 1324 doğumlu Şehbender Ko
buğ'un ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında 
Kars ağır ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasdikına dair Temyiz mahkemesi Birinci ceza 
dairesinden sâdır olan 18 . I I I . 1942 tarih, (347) 
esas ve (705) karar sayılı ilâm, mütaakıp kanuni 
muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 5 . V . 
1942 tarih ve 4/3812 sayılı tezkeresiyle birlikte 
encümenimize havale ve tevdi buyurulması üzeri
ne bu işe taallûk eden dâva dosyasının tetkikin
de adı geçen Zülâli Acar ile Şehbender Kobuğ 'un 

postadaki paraya tamaan posta sürücüsü Şevke-
t ' i başiyle vücudunun muhtelif yerlerinden bı
çak ve çekiç ile yaralıyarak müştereken öldür
dükleri ve postada bulunan 820 lirayı gasbettik-
leri mahkemece sabit görülerek hareketlerine 
uyan Türk ceza kanununun 450 nci maddesinin 
8 nci bendine tevfikan ölüm cezasına mahkûm 
edildikleri anlaşılmıştır. 

Bu hususta Encümenimizde cereyaıj eden 
müzakere neticesinde suçlu Zülâli Acar ile Şeh
bender Kobuğ'a hükmedilen ölüm cezalarının in
fazına Teşkilâtı esasiye kanununun 26 nci mad
desine tevfikan karar verilmesi hususunun Umu-
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mî heyetin tasvibine arzedilmesi reylerin ittifa-
kıyle karar altına almmıştır. 

Yüksek Reisjföge sunulur. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi D&vrin G. Giütekin 

Antalya 
N. Aksoy 

Kayseri 
R. Özsoy 

Rize 

Balıkesir Erzincan 
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S. Sayısı: (87 
Amasya'nın Bağlıca köyünden Etemoğlu Ömer Yengin'-
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3 459) 

T. G. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/691 4/3814 

5. V . W42 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Etemoğlu 1318 doğumlu Ömer Zmbıl hakkında Amasya Ağjır ceza mah
kemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edildiğimden mütaa-
kıp muamelenin Büyük Millet Meclisince ifası için Adliye vekilliğinden 4 . V . 1942 tarih ve 152/39 
sayılı tezkere ile gönderilen 457 parça evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvejkil 

Dr, R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B- M. M. 
A dliye encümeni 
Esas No. 3/439 

Karar No. 53 
Yüksek Reisliğe 

2 .VI, . 1942 

Amasya'nın Bağlıca köyünden Alioğlu Muh
tar Mahmud'u taammüden öldürmekten suçlu ay
nı köyden Etemoğlu 1318 doğumlu Ömer Yengi' 
ulu ölüm cezasına çarptırılması hakkında Amas
ya Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasdi kına dair Temyiz mahkemesi Birinci ceza 
dairesinden sâdır olan 30 . I . 1941 tarih 561 
esas, 294 karar sayılı ilâm, mütaakıp kanun 
•jiua melen in ifası zımnında Başvekâletin 5 . V . 
1942 tarih ve 4/3814 sayılı tezkeresiyle birlikte 
Encümenimize havale ve tevdi buyurulması üze
rine bu işe taallûk eden dâva dosyasının tetki-
kında adı "ecen Ömer Yensin'in rekabet ve iye-

çîmsizlik yüzünden vücudunu ortadan) kaldırma
ğı tasavvur ve tasmim ettiği Muhtar Mahmud'u 
arkadaşı Tokat 'lı Şükrü 'nün evine celbpderek boğ
mak suretiyle ve taammüden öldürdüğü mahke
mece sabit görülerek hareketine ujfan Türk 
^eza kanununun 450 nci maddesinin 4 ncü ben
dine tevfikan ölüm cezasına çarptırıldığı anla
şılmıştır. 

I 

Bu hususta, Encümenimizde cereyan) eden mü
zakere neticesinde suçlu Etemoğlu ömeıf Yengin "e 
hükmedilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan 
karar verilmesi hususunun Umumî hetyetin tas
vibine arzedilmesi reylerin ittifakiyle karar al-



tına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En- Reisi M, M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin GaUp Gültekin 

Antalya Balıkesir Bursa 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Erzincan Kastamonu Kayseri 
A. Fırat Abidin Binkaya R. Özsoy 
Kocaeli Rize Sinob 

Balak Yargı Saim Ali Dilemre C. Atay 
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