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B İ R İ N C İ CELafi 
Açılma saati : 1,10 badezzeval 

BEİS — İkinci Reis Vekili Vehbi Ef. H«. 
KÂTİPLER : Atp, B. (Niğde), Feyyaz Ali B. (Yoegad). 

BEİS — Efendim, Meclisi acıyoruz. 
Zaptı sabık hulfıöası okunacak lütfen dinli-

yelim. 
(Zaptı sabık hulâsası okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Rcisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı riyasetlerinde zevali saat bir on beşte 
inikat etti. Zaptı sabık hulâsası kıraet ve aynen 
kabul olundu. Siirt mebusu Mustafa Efendinin 
zâbitatıdaıı harp vergisi alınmaması hakkındaki 
takriri lâyiha encümenine ve Amasya mebusu 
Ömer Lûtfi Beyin Samsun - Sivas şosesinin ta
mirine dair olan takriri Nafia vekâletine ha
vale olundu. Tokad mebusu Bifat Beyin Su-
lusaray'm merkezi kaza ittihazına dair olan 
takririnin bu baptaki lâyihai kanuniye ile tev
hit edilmesi takarrür etti. Bitlis muhacirini 
hakkmda Dahiliye vekâletinden mevrut tezkere 
kıraet ve muhacirine muavenet icrası için tekı-
den yazılması tensip edildi. Taraklı ahzİasker 
şube Reisi Binbaşı Nazmı Efendi hakkında Mü-
dafaai Milliye vekâletinden mevrut tezkerei 
cevabiye kâfi görülmiyerek İzmit mebusu ilam
dı Beyin sualin İstizaha kalbi hakkındaki 
takriri kabul olundu, mumaileyhin Maarif ve
kâletinden olan sual takriri Maarif vekâletine 
tebliğ ve Ertuğrul mebusu Mustafa Kemal Be
yin iptidai mektepleri hakkındaki takririnin 
ımnameyc ithali kabul olundu. Bilâhara En
enmeni mahsus mazbatasının müzakeresine ge
çilerek beşinci madde nazarı dikkate alınan 
Yozptad mebusu Süleyman Sırrı Beyin ve Er
zurum mebusu Nusret Efendinin takrirleriyle 
birlikte Encümene havale, altıncı madde Sivas 
mebusu Rasim ve Aydın mebusu Tahsin Bey
lerin takrirleri mucibine* tashih edildi. 7, 8, 9 ve 

Onuncu maddeler Encümenin talebi üzerine ye
niden Encümene havale olunarak teneffüs için 
celse tatil-olundu. 

İkinci celse 
ITâsan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde zevali saat dörtte inikat etti. İkinci ' ve 
dördüncü şubelerden encümenlere intihap olu

nan azanın esamisi kıraet ve Divanı Riyaset 
için kâtip intihap olunarak Niğde mebusu Ata 
Bey ihrazı ekseriyet eyledi. Ve ayni ruzname 
ile sah günü içtima edileeeği tebliğ olunarak 
saat beşte celse hitam buldu. 

Heİs V, Kâtip Kâtip 
Fehmi Ata M. Ragıb 

BEİS — Zaptı sabık hulâsası hakkmda mü
talâa beyan edecek var nu? (Kabul, kabul ses
leri). 
Zabtı sabıkı aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Zaptı sabık hulâsası aynen kabul olun
muştur. Evrakı varideye geçiyoruz 

5. - TEZKERELER 
1. — Dahiliye vekâletinin İstiklâl mahkeme

lerinin derecei salâhiyetlerinin teshiline dair tez
keresi 

REtfl — istiklâl mahkemeleri derecei salâ
hiyetlerinin inbasma dair Dahiliye vekâletinin-
tezkeresi var, onu okuyacağız: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
istiklâl mahkemelerinin kendilerine vukubu-

lan ihbarat üzerine veya herhangi bir suretle 
muttali oldukları mesaili resen takip ile bu hu
sustaki mehakematın rüyetine mi salâhiyettar ol
dukları yoksa hjyaneti vataniye kanununun al
tıncı maddesi mucibince mesail ve deavinin en 
büyük mülkiye memuru tarafından mı kendile
rine tevdi olunacağı Adana vilâyetinden istif
sar edilmiş ve İcra edilen tetkikata nazaran hi-
yaneti vataniye kanununun ihtiva ettiği mevat 
ve mesailden dolayı zâbıtai adlîye memurları 
tarafından tanzim edilecek tahkikatı iptidaiye 
evrakının mahallin en büyük mülkiye memu
runa verileceği ve ohun tarafından müddeİ umu
miler vasi t asiyle mahkemeye verileceği 
kanunu mezkûrun altıncı maddesinde mu-
sarrah ise de İstiklâl mahkemelerinin veza-
ifine dair olan kanun ile zeylinde tadat olu
nan aksamı eeraimden dolayı ihbar ve ıttılâ-
vukuunda doğrudan doğruya mehakimi mezkû-
re tarafından ikamei dâva ve rüyeti muhakeme 
edileceğine dair sarahat olmadığı ve gerçi ka.-
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hutıü mezkurun yedinci maddesinde istiklâl 
mahkemelerinin vazifeye mübaşeretlerini müte
akip firari ve bakayanın bir müddeti muayye
ne zarfında icabetini tenünen her türlü vesaiti 
tehliğiyeye nıüraeaat edecekleri musarrah ol
ması itibariyle bu tebliğden sonra resen taki
bat icrasına ve niyeti muhakemeye salâhiyetleri 
olacağı bedihi ise de bu «üret olsa olsa firar ve-
kayiile aha teferrü 6deh diğer aksamı ceraim 
hakkında cari olabilip diyaneti vataniye kanu
nunda münderiç efai ve ceraim hakkında ihbar 
ve ittilâ üzerine mehakimi ntezkûrenin resen ta
kip ve niyeti muhakemeye de salâhiyetlerinin 
şamil olup olamıyacağı muhtacı İstizan görül
müş olmağla bu bapta ittihazı ieaheden muame
lenin mahalline tebliğ ve bilûmum vilâyat ve 
elviyei müstakilleye tamim edilmek üzere inba 
buyuralmasım arz ve istirham eylerim olbapta. 

9 Kânunuevvel 333fi 
; Dahiliye vekili Na. 

Sıhhiye Vekili 
Di*. Adnan 

(Adliye encümenine sadaları). 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Zekâi Be
yin geçen gün bu hususa dair ... {Gürültüler). 

REİS.— İki hususa dair söz söyliyccek var
sa isimlerini yazalım. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hacet ynk 
efendim, Adliye encümenine havale edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yojsgad) — Zekâi 
lîeyiıı buna sebili bîr teklifi Adliye encümeni
ne havale edildi. Bu da Adliye encümenine git
sin, encümen mütalâasını bildirdikten sonra 
mevzuu müzakere olsun. 

REİS — Adliye encümenine havalesini arzu 
edenler lütfen el kaldırsın. Adliye encümenine 
havale edilmiştir. Müsaade buyurun. 

4. — TEKLİFLER 

Zekâi Beyin, İstiklâl 
.madde ilâvesine dair 

1, — Adana mebusu 
mahkemeni kanununa bir 
teklifi (2/179) 

REÎS — istiklal mahkemesi kanununa.bir 
zeyil ilâvesine dair Adana mebusu Zekâi Beyin 
bir teklifi var. Onu da aynen oraya havale edi
yoruz. (Muvafık sadaları). (Okunsun sesleri). 

2. — Konya mebusu Kâstm Hüsnü Beyin, 
mamulâü dahiliyeden elbise istimali hakkında tek
lifi (2/181) 

REİS — Konya mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin yerli şayak ve kumaşlar iksalsı mecburiyeti
ne dair teklifi var, İktisat encümenine havale 
ediyoruz (Çok muvafık sadaları). 

1336 C : İ 
' • 3. — Kütahya mehusu Cemil Beyin, UariÜ-
muallimin maaşahnm umumî muvazeneden tesvi
yesi hakkında teklifi (2/162) 

REİS — Kütahya mebusu Cemil Beyin Da-
rülmualliıııin maagat ve masarifatmm. şubat 
gayesine kadar muvazenei umum iyeden kasına 
dair bir teklifi var, onu da Muvazenei maliye 
encümenine havale ediyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Muş mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Muş 
kasabasındaki cevamii şerİfenin tamir edilmesi 
hakkında takriri 

REÎS — Mjuş kasabasındaki cevamii şerİfe
nin tamir edilmesi hakkında Muş mebusu Ah
met İlamdı Efendinin takriri var, onu da Seri
ye ve Evkaf encümenlerine havale ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Efendi Hazretleris bunlar teklifi kanuni midir? 
Teklifi kanuni ise doğrudan doğruya Lâyiha en
cümenine gitmesi icabeder. Encümeni mahsu
sa gitmez, Oranın mütalâası alındıktan sonra 
gider. 

.2. — Van mebusu Hasan ütdd-ık Beyin, mu
hacirinin temettü veryisİ zamaiminden istisna 
edilmelerine dair takriri 

REİS — Muhacirinin temettü vergisi zama-
iminden istisna edilmelerine dair vatı mebusu 
Hasan Beyin teklifi var. Onu da Muvazene eıı-
eümeııine havale ediyorum. 

3. —- Mersin mebusu Muhtar Bey re rujekast-
mn Adana mtıhaeirinine muavenet ifamut dair 
takriri 

REÎS — Adana mnhaeirinine muavenet ifa
sına dair Mersin mebusu Muhtar Bey ve rüfe-
kasımn takriri var. Onu da aynı encümene ha
vale ediyoruz, 

7. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Şark cephesi kumandanı Kâzım Harabe-

kır Paşanın teşekkür telgrafı 

REÎS — Kâzım Karabekİr Paşadan ınevrnt 
teşekkür telgrafı var, onu okuyacağız, 

BÜyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
C. — Milletimizin vekilleri tarafından ınaz-

harı teveccüh ve takdir olmakla bahtiyarız. Ar
zı şükran ve tazimat olunur. 

9 . XIX . 133R 
Şark cephesi K. 
Kâzım Karabekİr 
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â. — Muhtelif mahallerden mevrut tebrik tel

graftan 

BEİS — Muhtelif mahallerden mevrut teb
rik telgrafları var. Münasip görürseniz Divanı 
Itiyaseatten eevap yazılsın. (Hay, hay «adaları). 

MUSTAFA B. (Tokad) — Nerelerden jfel-
mistir. efendim? Yerlerini anlıyalını efendim? 

REİS — Van belediye riyasetinden, Vari vi
lâyetinden, Vastandan, Ereiiş ahalisinden,. 
Adilcivaz ahalisinden, Alâiye kayın akam lığın
dan, Haydaranlı aşireti rüesasmdan, Alî Bey ve 
i'üî'ekası taraflarından. 

HAYDAR B. (Van) — Haydaranlı aşireti 
rüesasr meyanında 'AIİ Bey İsminde bir kimse 
yoktur. . 

BÎR MEBUS B. — Reis Bey neyi tebrik edi
yorlar T 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Amasya mebusu Ömer Lûtfi Beyin, Nü-
dafaaİ Milliye encümeni âzaltğvndan intifası 

REİS — Amasya mebusu Ömer Lûtfi Beyin, 
Müdafaai Milliye encümeninden istifa eylediği
ne dair takrir var, onu okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye encümeninin şekîi hâzır 

mesaisine İhtisası âcizanem müsait ve kâfi ol
madığından'mezkûr encümen âzalığından affi-
mi rica ve ar2ederim„ „ . 

14 kânunuevvel 1336 • 
; Amasya mebusu 

Ömer Lûtfi 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — En mühim 

-bîr âzanm istifası doğru değildir. 
(izahat versin sadaları). 
SÜLEYMAİT SIRRI B. (Yozgad) — Kendisi 

yok burada. 
REİS — Efendim, Ömer L !tfi Bey şimdi yok

tur. Eğer izahat almınajsriıı. arzu ediyorsanız 
tehir edelim. (Evet, evet sadaları). 

YAHYA GALİB B. (Kırşehri) '— Tabii de
ğil mi? En mühim bir azanın istifası muvafık 
olur mu? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Önüne gelen isti
fa ederse kimse kalmaz. Vazifedir yapacak. 

3, — Rusya ve Azerbaycan Şûralar Cumhu
riyetleri tarafından Erzurum'daki askerî mek
teplere teberru edilen para hakkında Kâzım Ka
rabekir Paşadan mevrut telgraf 

REİS — Kâzım Karabekir Paşadan mevrut 
telgraf suretinin takdim kılındığına dair Müda
iaa i Milliye tezkeresi var efendim. O telgraf* 
okuyacağız: 

Müdafaai Milliye vekâletine 
Gümrü 'de Rusya İçtimâi Şûra Cemahiri 

Müttefikası Vekili tarafından Rusya Cemahiri 
Müttefikası namuıa Erzurum'daki askeri mek
tepleri ve sanayi gürbüzleri müessesesi iğin elli 
bin altın ruble ve Azerbaycan İçtimai Şûra 
Cumhuriyeti namına da Vekil tarafından beş 
yüz aded .yüzlük Osmanlı altını teberru edil
mekle Hükümetimiz namına tarafımdan, teşek-
kurname' yazıldığı maruzdur. 

1 kânunuevvel .1336 
.Şark cephesi K. 

'' ' Kâzım Karabekir 

4. — İzmit mebusu Halil İbrahim Efendi
nin, İznik'te düşman tarafından yapılan tahri
batın. teshiline ve ahalinin iaşesini temin etmek 
için mahalline bir heyet izamına dair takriri 

REÎS — İznik'e bir heyet izamına dair iz
mit mebusu Halil ibrahim Efendinin bir tak
riri var, onu okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
iznik kasaba ve kurasının Yunanlılar tara

fından istilâsında bütün hane ve dükkânların 
etrafında vâki olan zarar ve ziyanın keşfiyle 
düşman tarafından ihrak ve tahrip edilen ca
miler ve türbelerle Hükümet konağı ve saire 
imaretler gibi emakini miriyenin fotoğrafları
nı ve yapılan düşman fecayii hakkında bir kı
ta rapor tanzimi, yalın ayak, çıplak köylerde 
ve Lefke'de teseül etmekte olan ahali! masu-
menin iaşelerini ve iskân mahallerini temin ve 
giriftar oldukları hali perişanîden kurtarılma
ları zımnında, mahalli mezkûra bir heyeti mah-
ausaııııı serian izamiyle duçarı mezalim olan 
halkın hayât ve hukuklarının muhafazasını tek
lif eylerim. 

11 kânunuevvel 1336 
İzmit mebusu 
Halil İbrahim 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Heyeti Ve-
kileye gönderilsm. Heyeti Vekilenin bu hu
susta bir teşebbüsü vardır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Yenişehir ve o hava
lide yapılan fecayi üzerine açıkta kalan aha
linin yerleştirilmesi hakkında geçenlerde Maz-
har Müfid Beyle beraber Dahiliye vekâletin
den bir sualimiz vardı. Şimdiye kadar cevap 
gelmemiştir. Bu da ona mütealliktir. 

REİS — Pekâlâ hepsine birden, bir heyet 
istiyor. Dahiliye vekâletinin bu baptaki mü-
taleaları sorulsun. Nasıl, muvafık mı? (Muva
fık sadaları). Dahiliye vekâletinden bu bapta 
mütaleaları sorulmak üzere tezkere yazılıyor. 
Evvelki sualin cevabının tesrii yazılır, meşe--
le bitmiştir. Efendim, rüfekanın bazı takrirleri 
vardır, onları okuyaeağız: '.. . „ 
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5. — Bolu mebusu Tunalı Hümİ Beyin, Bü

yük Millet Meclisince, neşredilmiş ve edilecek 
olan kanunlara numara vazına dair takriri 

Büyük Millet Meclisi -Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisince tanzim edilmiş ve 

edilecek olan kanunlara numara vazını teklif 
' ederim, 

Bolu 
Tunah Hilmi 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, bir 
kanun. ararken iih'ristte uzun uzadıya zâıı-
nımca aranılması ieabeder. Hele bir de fihrist 
olmazsa o kanunun nerede, hangi ciltte bulun
duğu büsbütün müşevveş bir hal kesbederek bu
lunamaz gibi bir netiee elde edilir. Bunun için 
bir usul vardır. Eğer o kanuna bir numara va-
zedilirse meselâ İstiklâl mahkemeleri kanunu 
numarası on üç, buna bir zeyil yapılır. Yet
miş iki numara ile on üç. numaralı kanuna ze
yildir denildi mi çarçabuk o on üç numara bu
lunur. Aslına müracaat olunur. 

MUSTAFA B. (Tokad) — İyi bir fikirdir. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bunun 

daha bir takım fevaidi vardır ki bunu teklif 
ediyorum. Şimdiye kadar yapılmış olan ka
nunlara da memurini aidesinee birer numara ko
nulur, onlar yalnız liste halinde çıkacak olan 
cüze vazedilir. Bu suretle bundan sonra da 
ilâve edilir. (Kabul, kabul sesleri). 

HAMDÎ B, (İzmit) — İstanbul Divanı harp
leri gibi bir numara koynnyalım. 

REİS — Efendim, şu takriri nazarı itibare 
alıyor musunuz? Kabul edilmiştir. Kanunlara 
numara vazedilecektir. 

OPERATÖR EMİN B, (Bursa) — Kabul 
olunmadı. Efendim aksini reye koyunuz. 

REİS — Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. 
Efendim kabul edilmiştir. 

BASİM B, (Sivas) — Efendim, bu gayet ma
kul bir tekliftir. 

BEİS — Efendim, kaimi olunmuştur. 

. û. — Bolu mebusu funah Hilmi Beyin, Maa
rif vekâletince ilân edilen millî marş müsabaka
sı neticesinin Meelvtçe. teşkil edilecek -bir komis
yonca tetkik ve tasdik edilmesine dair takriri 

- Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maarif vekâletince İlân edilen (Millî marş.) 

müsabakası neticesinin Meclisçe teşkil edilecek 
ve mütehassisinden mürekkep olacak bir encü
mence tetkik ve tasdik olunmasını teklif ederim, 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

(Muvafık sadaları). 
BEİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul edilmiştir. Bir encümen teşkil 
olunacak ve o encümen bakacaktım. 

8. — SUALLER 

1. — Yozgad mebusu Feyyaz Âli Beyin, İti
lâf Devletleri tarafından Karadeniz'e vazedilen 
abluka haberi üzerine tahaddüs eden ihtikâr hak
kında Dahiliye vekâletinden anal takriri 

Riyaseti Ceüleye 
Vonidürıya gazetesinde Vrangel'in hezimeti 

ahiresi üzerine Karadeniz sevahiline Düveli 
Mü'telife tarafından abluka vaz ve ilân olun
duğu yazılıyordu. Abluka hakikaten vâki mıdır? 
Derecei şümulü nedir? Bugün piyasada faaliyet. 
hükümfermadır, Jki gün evvel (140) kuruşa 
olan. kesme şeker bugün toptan (185) kurusa 
tereffü ettiği gibi her türlü eşya kıymetinde 
mühim bir tereffü hissedilmektedir. Bu hal bir 
nevi ihtikâr demek olacağına göre bu bapta 
Hükümetçe ne gibi tedabire tevessül edilecek
tir!! Bu hususları tenvir için Dahilîye vekâle
tinden keyfiyetin sualini teklif eylerim. 

14 kânunuevvel 1336 
Yozgad 

Feyyaz Âli 

(Muvafık, müstaceliyetle sadaları). 

REİS — Müstaceliyetle kabul ediyor musu
nuz? (Kabul sadaları). Müstaceliyetle cevap 
vermeleri yazılacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozg&d) — Eşya
nın fiyatını tereffü ettiren ahjukadan ziyade 
Ticaret kanunudur. Meclise kondu. Esnaflar 
işittiler. 

~, — Antalya mebusu Halil îbrahim Beyin, 
Antalya'da liman inşasına dair takriri 

Riyaseti CeHIeye 
Anadolu'nun Mısın ıtlakma şayan ve Mısı

rın karşısında kâin Antalya'nın ahvali hazı
ra (lolayısiyle kesbettiği ehemmiyet müstağni 
arz ve İzahtır, Bahrisefit sahilinde yegâne it
halât ve ihracat merkezimiz olan mezkûr şe-
hirin bir limanı bulunmaması ahvali umumiyet 
iktisadiyemiz üzerinde azîm tesirler ika etmek
te bulunduğundan acilen bir liman inşası hak
kında tedabiri lâzîme İttihaznır Heyeti Umu-
i'ıiyeye teklif eylerim. 

14 kânunuevvel 1336 
Antalya mebusu 

Halil İbrahim 

REİS — Efendim, Heyeti Vekileyc havale
sini arzu ediyor musunuz? (Muvafık sadaları), 
Heyeti - Vekileye havale olunmuştur. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

• /. — Teşkilâtı Emsiye kanunu lâyiham ve 
JCncümeni mahsus mazbatan 
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REİS -^—Eferidim, ruznamei müzakerata ge

çiyoruz. Encümeni mahsus mazbatası var. 
BACI AHMED HAMDİ B. (Muş) — Dün

den verdiğim bîr takririm var, okunmadı. 
BEİS — Neye dairdir Hacı Ahmed Efendi i 

0 okundu ve Evkaf encümenine verdik. Efen
dim, teşkilâtı İdariye kısmına gelmiş idik, on 
birinci maddede idik, onu okuyacağız. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, bendeniz 
encümen namına izahat vereyim. Efendim, 
buradaki kısım, malûmu âlileridir ki Teşkilâtı 
Esasiye kanun lâyihasının mevaddı esasiye kıs
mından büsbütün ayrı bir fasıldır. Bu, yine ma
lûmu âlileri olduğu veçhile evvelce bu program; 
kanun haline girmezden evvel her daire, her 
vekâlet kendi vezaift memuresine ait nıevat ve 
mesaile dair böyle maddeler yapacak ve bize 
getirecekti. Memleketin en ziyade ihtiyacı ida
re kısmında hissedildiği için mevadı esasiyeye. 
merbutan idare kısmı çıkmuştır. Bendeniz 
şimdi bu idare kısmının lüzum ve ehemmiyetine 
ve müstaceliyetine ait bazı mâruzâtta buluna
cağım.* -

Bu idare kısmındaki mevad lâzımdır. Çünkü 
memlekette meşruti idareyi kabul ettikten son
ra kî o meşruti İdarenin eşkâli mütenevvia.st 
vardır ve biz de onun bir şeklinde bulunuyoruz. 
Bunun mânası; memleketin asıl sakinleriyle ve 
sahipleri ile idaresi demektir. Binaenaleyh mem
leketin asıl sahipleriyle İdaresi nazarı dikkate 
alınırsa en evvel hâtıra gelecek şey dahi mem
leketin ıııeııafii fılİyesini düşünmek ve mesaili 
mühimmei müşrerekesini tedvir İçin nasd ki 
1 «iraya bir heyet gönderiyorsa memleket, me
saili mahalIİyesini tedvir İçin de kendi arasın
dan bir heyet intihap etmek demektir. Bu, za
ruridir. 

TUNALI HÎLMÎ B (Bolu) — Temsili ma
halliyi kabul buyurmadıuız. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bu demektir ki ; 
eğer Devleti bir.kül farzedersek, Bunun cüzü 
fertleri de memleketin köyleri, nahiyeleridir 
velhasıl eüzütam idari olarak ve şahsiyeti 
mâneviye olarak kabul edilecek hangi kısmışa 
bunlar da onların cüzü fertleri olarak kabul 
edilir. Her hangi memlekette ki meşrutiyet 
var deniliyor o memlekette de bu cüzü fertler 
bulunamazsa onun mânayı hakikisi hüyulâdan 
İbarettir, hülyadan ibarettir. Yanî cüzü ferdi 
olmıyan bir cisim olamıyacağı gibi bir mem
lekette idarî ve mahallî teşkilât olmadıkça o 
memlekette meşrutiyet var demek te yalandır, 
hayaldir. Bunun için mantıkan düşünülecek 
olursa memlekette evvelâ mahallî idareler te
şekkül etmeli ve sonra Meclisi umumisi, Mec
lisi mebusaııı teşekkül etmek icabeder ve güya 
hizde tanziıuat ta başlandığı zaman meclisi ida-
,reler köy teşkilâtı falan buna bir esas olmak 
üzere düşünülmüştür. Bu böyle olduğu gibi 
şöylece de 'düşünürsek bu bir haktır. Nasıl ki 
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bir adam kendi evine kendi karışabilir, kendî 
idare ederseı bu köylüler de kendi köyünü ken
di idare eder. Bir kaza da kendi işini kendi 
görür, mahalli mesaiMe bir vilâyet kendi işini 
kendi görür. Fakat umûmî ve müşterek isle
rini, umum Hükümet ve Devlet mânası içeri
sine dahil oldukları zaman onu da meclisi mil
lileri rüyet eder. Bu, gayet tabii ve gayet man-

,. tiki bir esastır. Fakat maalesef bizde bu ha
kikat hâlâ tecelli edememiş ve hâlâ mahalli tat
bik bulamamıştır. 

Tanzim attan beri Devletin, desatiri İdariyesi 
sekiz cilt olmuştur. Elimizde sekiz düstur var. 
Bu sekiz cilt düsturu karıştırırsak nüfusumu
zun yüzde seksenini teşkil eden köylülere ait 
iki nizamnameye'tesadüf edersiniz. O iki ni
zamname de tanzimat başladığı sıralarda yapıl
mış ve bilâhara ilga edilmiştir. Binaenaleyh 
memleketin yüzde seksenini teşkil eden halk, 
köylü, bizim kavaftimizde mühmeldir. Mahalli 
yoktur. Bugün, arzettiğim gibi memleketin 
temelini teşkil eden köylülerin idaresi içîn her 
harisi bir idare memuruna ve her lıangi bir 
recülü Devlete, sorarsınız, köylüyü ne yolda ida
re edersiniz diye, elinde düsturulamel olacak ne 
bîr kanun, ne bir emirname, ne bir mecmua, 
hiç bir şey yoktur. Size hiç bir şey söyliyemez. 
Her noktaya giderseniz, bir vilâyetin muhtelif 
menatıfcına giderseniz, orasının kendi kendine 
teessüs etmiş taamüllerte idare olunduğunu gö
rürsünüz. Kastamonu 'ya, giderseniz divan der
ler. Balıkesir'e giderseniz ayan derler. Başka 
bir tarafa giderseniz muhtar derler, bir başka 
tarafa giderseniz gezir derler. Hulâsa memle
ketin her tarafında ayrı ayrı şekiller teessüs 
etmiş ve Öyle kendi bildiklerine göre idare eder-
ler 've böyle bir kanun altına, bir intizam tah
tına alınınadığ. İçindir ki memleketin yüzde 
seksenini teşkil eden zavallı halk, memleketin 
vergisini veren, aşarını ve ağnamını ve en ağır 
vergisi olan kan vergisini maaziyadetiu yükle
nen halk, memleketin idaresi hususunda, mem
leketin idaresi değil, kendi köyünün idaresi 
hususunda dahi bir hak sahibi, bir söz sahibi 
değildir. Bunun için gördüğümüz keşmekeş 
meydana gelmiştir. Çünkü efendiler nasıl ki 
toprak üzerine kârgir bina durdurulmazsa, bu 
Devleti tesis etmeğe uğraşanlar temeli ih
mal ettikleri içindir ki ne kadar muazzam bir 
bina kovmağa çalışmışkrsa mutlaka yıkılmış
tır. Evvelâ köylüleri terfih ve ikdar edipte, 
Diılîirııı idaresini vaı.zim edipte aşağıdan yuka
rıya doğru idare yapacağımıza, tuhaf bir zih
niyeti^ daima yukarıdan başlamışız, istan
bul'da teşkilât, merkezlerde teşkilât ve en 
çok olabilse olabilse büyük vilâyet mera-
kizitıde yapılmış olan teşkilâttır. Fakat 
hep Devlet teşkilâtı.,. Katiyen halk ve 
millet teşkilâtı yok. işte bu feci halin ııe-

) ticesidir ki bu gün memlekette köylü ne hubu-
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batına, ne arazisine, ne hayvanına, ne mahsu
lâtına sahiptir. Hulasa bütün semeratı mesai
sinden malınım ve perişan bir halde kalmıştır. 

Köylüyü hu felaketten kurtarmak üzere 
doksan. üç kanunu esasisi ve o zaman çıkan in
tihap .kamıııımun ta İtasında demişler ki -neva
nı teşkilâtı olacak, Vil fiyatı Şarki yede ıslahat 
yapmağa kalkışmışlar, bir ferman neşredilmiş 
oraya bir müşir göndermişler. Orada bütün 
düveli mütemeddinenin kabul ettiği tarzda teş
kilât yapmağa, memleketin ihtiyacı nispetin
de teşkilât yapmağa kalkışmışlar. Fakat hilâ
li ara istanbul'daki sefahetîere masraf ieabetti-
ği için oradaki teşkilâtı yavaş yavaş ilga etmeğe 
kalkışmışlar, ilga ede ede onu da kaldı muşlar, 

Memleketten hayvan hırsızlığı, şekaveti, kız 
kaçırmak âdeti, tecavüz, irtikâp ve irtişa, 
halkın işlerinin sürüncemede kalması kaldırıl
mak istenilirse her şeyden evvel yapılacak şey, 
memlekette nahiye teşkilâtıdır. Bu nahiye teş-
kilfıtı efendiler, bir çoklarımızın, bazı arkadaş
larımızın; bizim ımntakada tatbik edilemez, bi
zim memleketin şurasında burasında yapıla
maz yolunda bir takını itirazatma mânız kalı
yor. Efendiler bizim memleketimiz bundan da
ha vasi iken ve meselâ Arnavutluğu . muhtevi 
iken eğer memleketimizde bu gibi bir kanunu 
tatbik etmek icabetse idi bilâtefcddüt binimi en 
son mahallî tatbiki Arnavutluk olurdu. (Jok 
esef ediliyor ki Âlemi islâm beynine düşen tef
rika neticesinde o güzel memleketimizin ehlen 
gittiği vakit Sırp Çarlığı orayı basınca ilk teş
kilâtı, nevahi teşkilâtı olmuştur ve bizim tat
bik edilemiyeceğiıü zannettiğimiz memleketi
mizde ondan daha ziyade anlaşamadığıtıuz nok
ta yoktu. I'Vrz ediniz ki bu memleketin her 
noktasında tatbik edilmesin, fakat her nokta-
smında böyle bir hayıri mahzdan mahrum, kal
masını ieabedeeek bir sebep yoktur. Binaen
aleyh bendeniz bilhassa istirham ediyorum. 
Memleketin bütün yaralarına merhem olacak 
şey ve hepimizin küllü yevm aldığımız şikâya-
tm, duyduğumuz fecayiin önüne geçecek yegâ-
ne sebeplerden birisi de bu nevahi teşkilâtıdır, 

Nevahi teşkilâtı deyince hâtıra gelmesin k: 
1f>, '20 köyü yahut 23, 25 köyü bir yere getire
rek falan ve falan yeri taklit ederek, nahiye 
teşkil etmek olsun. JJö'ylc değU. Teşkilâtı ida
riye seklindeki tabakatı kaldırarak onların" ye
rim'. köy dediğimize köy veya nahiye diyece
ğiz ve oradaki köy muhtarının ve ihtiyar hey
etinin sal'idiyetini tevsi edeceğiz ve onun um-
fevk m da kaza kalacak ve onun nıafevkında vi
lâyet olacak. B11 hususta bendeniz Öyle zan
nediyorum ki Meclisi Alinizin ilk teşekkül et
liği zaman, ilk yapacağı iş bu teşkilâtı mey
dana getirmekti, 

Çünkü efendiler, bize sulh konferansında; 
siz Harbi umumide şu ş-ıı şu vahşetleri fecaat
leri, şu şu gayri İnsani halleri yaptınız diye 

söylemedik söz bırakmadılar ve ona ilâveten 
'gî\yn kesri hatır edipde üzerine perde asmak 
kabilinden, bir aynayı kırıpta üzerine perde 
asmak kabilinden olarak dediler ki «Evet 
türkler gayet şeci ve bir takım fezai-H me
deniye ve ahlâkiyeye malik adamlardır, fakat 
bunlar başka mîlletleri idare etmek şöyle dur
sun; kendilerini bile idare etmekten âcizdirler, 
vesayete muhtaçtırlar», Bntuı ilk tekzib ede
cek Meclisi Aliniz ve Meclisi Âlinizin böyle 
milletin kendini idare edecek kabiliyette oldu
ğunu gösterecek teşkilâtı yapması olacak idi ve 
bu teşkilât meydana gelmiş olsa idi, sureti ka
fiyede emin olabilirsiniz, memlekette ne çapul
culuk, ne hırsızlık, ne şekavet hiç birisi kalmı-
yacaktı. Nitekim buna benzer ufak teşkilât 
yapan mahallerde yedi senede bizim memleket
ten kaldıramadığımız şekavet, lıu teşkilâtı yap
tığımız günden itibaren, kökünden kesilmiş 
ve en azgın şakilere cevelâııgâh olan ıneııatık-
tan gece yan lan kadınlar bile yapa yalnız 
geçmiştir. Çünkü halkın kuvveti karşısında hiç 
bir kuvvet duramaz efendiler ve köylü «âlâhi-
y et t ar. olarak hayvan hırsızını, şakiyi tutmağa 
memur edilirse hiç bir zaman hiç bir yerde şaki 
barı namaz. 

Bugünkü vaziyette biliyorsunuz ki ekser ma
hallerde köy muhtarı intihap etmek lâzım gel
diği zatının köyde muhtarlığa - ekser mahallerde 
diyorum tabii her yerde demiyorum - tokada, 
hakarete en çok mütehammil ve en çok îıazıım 
olanlar intihap edilir. Bu böyledir. Binaenaleyh 
memleketimizde bu şekli kaldırmak ve halkı ni
san gibi kendi işiyle alâkadar ederek memle
keti, köyü tanzim etmeğe,, muhafaza etmeğe 
alıştırmak için bu şekli biran evvel - zaten dün
yada bizden başka tatbik etmeyen mahal kal
mamıştır - bizim de tatbik etmemiz ehem ve el
zemdir. Va.kat maalesef bu kanun bunu ıııüem-
r.ıin değildir. Bunu teinin edecek değildir. Bu, 
bir istikamet tâyin ediyor ve bir esastır, onun 
İçin bunun üzerine gelecek kanunlar vardır, 
bu esastan inhina ederek gelecek kanunlar var
dır. Bendeniz memleketin selâmeti namına rica 
ediyorum. Bunu Teşkilâtı esasiyeden ayırarak 
şu altındaki idarî kısmını müstacelen müza
kere edelim. Biran evvel bunun üzerine gele
cek kavanini de o suretle müstacelen müza
kere edelim. O suretle Hükümet ve Heyeti Ve-

.kile bir kaç yerde, meselâ Ankara'da, Eskişe
hir'de tatbikata başlasın ve noksanlarını gör
dükçe o noktaları da biz tashih edebilelim. 

HAMDİ NAMIK E. (îzmit) — Diğer mad
deleri ne vakit vereceksiniz,Beyefendi? 

VEHBÎ B. (Devamla) — O maddeler bunun
la alâkadar değildir, 

HAMDÎ NAMIK B. — Yani ne zaman? 
VEHBÎ B. (Devamla) — Encümen toplan

madı. Encümen toplandığı zaman. Binaenaleyh 
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bendeniz kendi kanaatimi arzediyorum. Şu es
bap dolayısiyle bu teşkilâtın bu güne kadar ya
pılmaması bu ınemjleket için zarar mahzdır. 
Bendenizin kanaatimi inşaallâh zaman teyit 
eder ve nitekim teyit ediyor. Bu güne kadar 
şuranın isyanı, buranın isyanı bunun neiayi-
cidir. illeti tetkik edersek tedavisi budur. Bi
naenaleyh bunu hiç olmazsa müstaeelen çıka
ralım. Diğer hukuku esasiye kısınma ait me-
vat istenildiği zaman uzun uzadıya tetkik ve 
teşrih edilsin (Muvafık sadalan). 

REİS — Efendim Vehbi Beyin bir teklifi 
var, idare kısmını müstaeelen müzakere edelim 
diyorlar (Kabul sadalan). Müstaceliyetle ka
bul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tâyini esami 
ile olsun, ekseriyet yok. 

REİS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
etmiyenler el kaldırsın. (Tunalı hilmi Beye hi
taben) nasıl Beyefendi? Müstaceliyetle müza
keresi kabul edilmiştir, 

TUNALI HİLMİ B. (Bola) — Bu gibi me-
sail Avrupa'da bile bir senede, iki senede çıkar, 

VEHBÎ B. (Karesi) — Tanzim olunah on 
sene oldu. 

YAHYA OALÎB B. (Kırşehri) — Burası 
Türkiya, hiz Avrupa'yı, temsil etmiyoruz. 

BİR MEBUS B. — Müstaeelen çıkıpta bir 
şey olamaz ki. Bu düşünmekle olur, tetkike 
muhtaçtır. Çürük bir esas vazedilemez. 

TUNALI HtLMİ B. (Bolu) — Memleket için 
tehlikeli yerleri vardır. Bunu ispat edeceğim. 

REİS — On birinci madde okunuyor, 
MADDE 11. —-Türkiya coğrafi vaziyet ve 

iktisadi münasebet noktai nazarından vilâyet
lere; vilâyetler kazalara münkasem olup kaza
lar da nahiyelerden terekküp eder. 

BEİS — Buna ait söz isteyenler var; isim
leri yazıldı. Söz isteyen Hilmi Bey, Abidin Bey, 
Nectp Bey, Zekâi Bey, Sırrı Bey, Hakkı Bey, 
Salih Efendi, Mustafa Bey. Baha söz isteyen 

varsa yazalım. 
SIRRI B. (tanıt) — Heyeti Vekileden kimse 

yok. Nasıl müzakere edilir? Hükümet teşkilâtı 
yapıyoruz Hükümetten kimse yok. 

BEİS — Malûmatları var. Gelmiyorlar (Ça
ğıralım gelsinler sadalan), 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Canlan is
terse gelsin, isterse gelmesin. Biliyorlar kanun 
müzakere edileceğini. 

SIRRI B. (İzmit) — Hükümet teşkilâtı ya
pıyorsunuz, Hükümetten kimse yok. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim on 
birinci maddenin, bir takım esasatı ihtiva etmesi 
dolayısiyle, evvel emirde o esasat tespit edildik
ten sonra müzakere edilmesi ieab eder. Yani 
yirmi ikinci maddeden sonra müzakere edil
melidir. 

Madde on birinci olarak kalabilir, o başka ba

his... Yalnız usulü müzakere itibariyle aşağılar
da nelere karar vereceğiz, nasıl taksimat yapa
cağız ve nasıl kabul edeceğizi Bunlar tâyin 
edilmeli, ondan sonra, bu madde tertip ve tespit 
edilmelidir. Meselâ «Türkiya vilâyetlere, vilâ
yetler kazalara münkasem olup kazalar da nahi
yelerden terekküp eder» deniliyor. İhtimal ki 
vilâyetleri kabul etmiyeceğiz, nahiyeye şu ismi 
vereceğiz denilir ve bahusus şu ciheti arzetmek 
isterim Beyler; bir vilâyet dairesinde iki vali 
vardır. Bundan bir mâna çıkaramıyorum. Ma
dem ki iki vali vardır, hiç olmazsa birinin ismi 
tamamiyle taayyün edebilsin... (Ne demek anla-. 
yamıyoruz- sesleri). 

Kazalar deniyor. Kaza yok ki... Kazalar bu 
sıraya konulamaz, çünkü fazla gibi bir hal al
mış bulunuyor. Yalnız inzibati bir kaç nahiye 
halinde bulunuyor. Halbuki diğerlerinde; na
hiyede, vilâyette şahsiyeti maneviye var, maatte
essüf burada yoktur. Şu halde biz bunu iki 
kısma ayırmalıyız. Meselâ İdari noktai nazar
dan şu, şu dairelere ayrılmıştır. Bilmem ne nok
tai nazardan da şu, şu dairelere ayrılmıştır 
demek icabeder. Bu taayyün edebilmek için 
maddenin behemehal yirmi ikinci maddeden 
sonra müzakere edilmesini teklif ediyorum. Tek
lifim bundan ibarettir, efendim lütfen bunu re
ye koyunuz. 

REİS — Efendim Hilmi Beyin bir teklifi var, 
reye .koyacağım (Hayır sadalan) maddenin te
hirine ait bir teklif. 

FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — Bir kerre en
cümenin mütalâasını sorarsınız efendim. 

T>. M. M. Riyaseti celüesine 
11 nci maddenin idare faslının sonunda mü

zakere edilmesini teklif ederim. 
Bolu 

Tunalı Hilmi 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul olunmadı efendim. 
Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Efendim ben

deniz şimdiye kadar Tunalı Hilmi Beyin her hu
sustaki mutalâatını işittim, dinledim ve bazıla
rını iyi buldum. Fakat maatteessüf şimdiki söy
lediğini anlamadım. 

TUNA£l HİLMİ B. — Maddeyi benim anla
madığım gibi anlamadın,.; 

Dr. ABİDİN B. — On birinci maddede «Tür
kiya coğrafi ve iktisadi vaziyeti noktai naza
rından vilâyetlere, vilâyetler kazalara münka
sem olup kazalar da nahiyelerden terekküp 
eder» deniyor. Bu coğrafi vaziyet,., Emin olu
nuz ki arkadaşlar buna çok muhtacız... İktisadi 
münasebet.... Buna da çok muhtacız. 

MUSTAFA B. (Tofcod) — İşitmiyoruz. 
Dr, ABİDİN B. (Lâzistan) — Sana da davul 

lâzım... Binaenaleyh görüyorsunuz ve biliyoruz 
ki, bir çok vilâyetler vardır ki Almanya ka-
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dar ve hattâ en küçük vilâyetimiz Bulgaristan 
kadar vardır. Vaktiyle Bulgaristan bizde iken 
sırf bu zihniyet üzerine olan teşkilâttan dolayı 
idare olunamamış, lâzım gelen menabii vari
datı alamamışız. Kuyudata bakılırsa oradaki 
valiler bu zavallı Anadolu'dan maaşlarını almış
lardır, Fakat orada bizim yerimize geçen Bul
garlar, hazeri zamanda (400) bin asker besle
mişler, seferde ise ne kadar asker çıkardıklarını 
asker arkadaşlarım daha iyi takdir ederler. 
Bir Kıral ve bir çok heyeti idare beslemişler 
ve yağıyorlar. Bugün arkadaşlar, Diyarıbekir 
vilâyeti düşünülürse mesahai sathiye noktai 
nazarından tam bir Almanya Devleti kadar 
vardır. (O kadar yok sesleri). Keza Konya 
yine öyle. Binaenaleyh arazi noktai nazarın
dan ben öyle tasavvur ediyorum. {Küçük sa-
daları). Pekâlâ daha küçük olsun, yine bü
yüktür azizim. Binaenaleyh bunların tasfiyesi 
ve aynı zamanda vaziyeti coğrafi ve iktisadi 
nıünasebat. noktai nazarim düşünerek kü
çültülmesi, yani idaremizin altına iyi girebil
mesi için ve her hususta kendilerinden istifa
de için ve aynı zamanda vukuatın önüne geçil
mesi İçin lâzım ve lâbit bir şeydir. Bunun üze
rine bendeniz uzun uzadıya söylemem, Tabii 
bîr idare memuru değilim. Rica ederim, Ze-
kâi Bey falan daha iyi izahatta bulunsunlar. 
Bu on birinci maddenin aynen kabulünü teklif 
ederim. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Efendim, bundan 
evvel müzakere ettiğimiz maddelerin bir kıs
ım şimdi tatbik olunacak, zaten tatbik olun
maktadır. Binaenaleyh mevaddı esasiye üzerin
de esasen büyük bir tebeddül hâsıl etmiyecek kı
sım ; bu idarî kısımdır. Bu maddelerde bitta
bi çok teenni lâzım. Fakat,*bu teenniyi tered
düt derecesine vardırmamalıyız. Ekseri arka
daşlar bu meseleyi, yıkmak, yakmak meselesi' 
diye telâkki ediyorlar. Malûmya her şeyin yı
kılması kolay, yapılması zordur. Sonra meş
hur kelâm mueibinee; ahengi mevcudu bozar
sak eski düzeni bulamayız. Halbuki biz de ev
velemirde bir şey vardır, bir kâbus... Eski tarzı 
idare... Emici, ezici,, köhne... yalnız alır, hal
ka bir şey vermez. Vergi alır, fakat bir şey 
vermez, emniyeti dahiliye ve hariciyeyi bile 
teinin edemez, bunu bile yapamaz. Bendeniz 
bu eski idarenin o kadar süratte kaldırılması 
taraftarıyım. Inşaallah bunun yerine daha iyi
sini koyacağız. Fakat komasak bile bunu ale
lıtlak kaldırmakla hiç bir zarar etmeyiz. Bil
farz «idarei dahiliye belediyelere aittir» denil
se bundan daha iyi, daha ziyade idarî olur. 

SOJsDAN BİR MEBUS' — Ankara belediyesi 
gibi. 

NECİB B, (Devamla) — Ne ise. herhalde 
iyi bir esas koyacağız. Herhalde bu şekli ida
re bu memlekete göre biçilmiş kaftan değildir. 
Hat tâ geçende bunun en hararetli taraftan olan 

Maliye vekili Bey dedi ki : Ne yapalım, bu ver
giler ağırdır, fakat tahfifi kabil değil, geleeek 
sene daha ağır olacak, çünkü gelecek sene büt
çemiz bunun bir buçuk misli olacak. Çünkü 
vâsi araziye az nüfus serpilmiş, nüfus başına 
yüklenen yük ağır geliyor. İşte bu en birinci 
ittihamdır. Kendi ağızlarından bu şekli ida
renin bu memleket için biçilmiş kaftan olma
dığına, sırf ezici, emici, yıkıcı bir İdare ol-

. duğuna en birinci delildir. On birinci madde
de vilâyet, kaza, nahiye var, fakat kazaların 
böyle bir şahsiyeti mâneviyesi olmıyacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Daha 
oraya gelmedik. 

NECİB B. (Devamla) — Otı birinci madde
den bahsediyorum efendim. Üç kısım, Türki
ye coğrafi ve iktisadi münasebetleri noktai na
zarından vilâyetlere, kazalara münkasem olup-

' kazalar nahiyelerden terekküp eder. Burada 
demek, kaza var, nahiye var, vilâyet var,, bu 
şahsiyeti mâneviyeyi haiz olan vilâyetle şahsi
yeti mâneviyesi olımyan kazanın sebebi vücu : 

dunu bendeniz anlayamıyorum. Eğer kazai sa
lâhiyetleri haiz demek ise, nahiyelere de kazai 
salâhiyetleri vermiyoruz ve bu kaza burada ol
sa olsa kaza belâ müradifi olarak kalıyor. 
. Sonra efendim, nahiyeleri de tasgir ediyor. 

Kaza ile arasında hemen hemen inzibat nok
tai nazarından bir fark kalmıyor. Bende
niz böyle şahsiyeti mâneviyesi olmıyan bir teş
kilâttan hiç bir faydalar memul etmiyorum» 
Yaluiz bunun iki derece * üzerine taksim edil
mesini teklif ediyorum, nahiye, vilâyai... Yal
nız o zaman kazalara da nahiye ismi verilmek 
lâzımgeliyor ki, belki o zaman ismi küçük dü
şer. Vakıa kaza ismi daha manalıdır. Malû
mu âliniz teşkilâtı mülkiyede tabii unvanların, 
tâbirlerin eazibedar, manidar olması lâzım^e-
lîr. Arzettiğim gibi kaza, kazaİ salâhiyetleri 
haiz demek olduğuna göre nahiyeler de o sa
lâhiyetleri haizdir. Binaenaleyh kazalara nahi
ye namı vermek eğer bunları küçük düşüre
cekle en münasip bir isim bulunabilir. Meselâ: 
Bendeniz emanet diyorum, münasip ise ba§-
ka bir şey de bulunabilir. Nahiye tâbiri vakıa 
güzel tâbirdir. Fakat herhalde bendeniz bunun 
mânâsız olduğuna kaniim. Teşkilâtı mülkiye
nin iki sınıf üzerine olmasını bendeniz teklif 
ediyorum; Nahiye, vilâyet. Nahiyenin de i/imi
ni yine nahiye bırakmak veya tebdil etmek 
nasıl münasip ise öyle yapılır, 

REİS — Süleyman Sırrı- Bey! 
SÜLEYMAN &IRRI B. (Yosgad) — Bende

niz vazgeçiyorum. 
TEVFtK B. (Dersim) — Efendim, bendeniz 

Vehbi Beyefendinin mütalealarma karşı maru
zatta bulunacağım, (işitmiyoruz sesleri). Kür
süye daha yeni çıkıyorum, tabii sıkılırım... 
Efendim, teşkilât olsun, tanzimat olsun, işi ne 
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kadar büyütürsek, kanunları ne kadar teksir 
edecek olursak o kadar İçinden çıkılmaz müş
külât karşısında kalırız. Teşkilâtı Esasiyede 
nahiye meselesi bu kabildendir. Efendiler,'bu 
usulde nahiye idaresiyle mesele halledilmiş, ol
maz. Çünkü köylü henüz iradesine, ihtiyarına 
sahip bir vaziyette değildir. Köylü bizden ken
dileri için bu yolda vâsi: salâhiyetler istiyor. 
Köylü kendilerine tahakküm, tagallüp, ikaı 
zulmeden ve etmeleri muhtemel bulunan me
mur ve gayri memur, kim olursa olsun, bun
ların taaddiyatmı önlemek için yapılan kanun
ların hüsnü tatbikatını "istiyor efendiler, hem de 
kemali iştiyakla temenni ediyor. Binaenaleyh 
köylülerin refahü saadetini temin, kendilerini 
cidden himaye edecek olan şey kanunlar ve bu 
kanunları icraya vasrta olanlardır. Kanunu' 
icraya memur olanlar vazifelerini hüsnü isti
mal «derlerse maksat hâsıl olur. Bendenizce 
işi çoğaltmakta hiç te fayda mutasavver değil
dir. Binaenaleyh buna müteallik, mevaddm bi-
lüzum olduğunu ve şimdiki tarzın hüsnü tatbi
katını temenni eylerim. 

.MUSTAFA B. (Karahisan-Şarki) — Bu yap
makta olduğumuz Teşkilâtı idare kanununun 
11 nci maddesinden 23 ncü maddeye kadar olan
ları Vehbi Beyefendi Hazretlerinin buyurduk
ları gibi bir esas olmak üzere mücmelen mün-
deriç olduğundan bunun şimdiden tatbiki zin
har mümkün değildir. Bendeniz düşündüm. 
Bunun bir derece ııevakısr ikmal edilmek üze
re ve bir derece tavzihle kabili tatbik bir hale 
ifrağ olunmasını düşünerek şu teklifte bulunu
yorum. Söyliyeceğim bundan ibarettir. [Tak
riri göstererek] bu takririm okunsun, ona gö
re kanunla birlikte müzakere edelim. Bu mad
delerin yani idare kısmmın umumunu tadil 
ediyorum. Bu idare kısmına ait bir teklifte bu
lunuyorum. 

REtS — Efendim, Mustafa Beyin vermiş ol
duğu bir kanun lâyihası ki* şu müzakere etti
ğimiz 11 nci maddeden 23 ncü maddeye ka
dar olan maddelerin kâffesinin tadiline aittir. 
Bunun bir esbabı mucıbesi var. Müsaade bu
yurursanız bunun esbabı mucibesini okuttura
lım. 

S0IİEYMAH SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
madde hakkında kifayet takriri okunsun da 
sonra. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Sonra her mad
dede tadilname vermeli. 

RBfö — Zaten Encümenin malûmatı dahi
linde imiş, Vehbi Bey izahat veriyor. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, arkadaşla
rımızdan Neeib Bey kazaların mânasını (belâ) 
müradifi olarak tâbir ettiler. Bunun mânası 
olmadığına, lüzumu olmadığına kani oldular 
ki esas nazariye itibariyle doğru bir fikirdir. 
Temenni ederiz Cenabıhak bu memlekete faz
la nüfus, fazla varidat verir ve binaenaleyh 

vilâyet daireleri daralır ve varidatları kendi
lerini idare eder ve ara yerden kazayı kazaya 
uğratabiliriz. Bugünkü vaziyette bunun imkâ
nı olmadığına uzun tatkikat ve tetebbuatla 
kail oluyoruz ve nitekim diğer maddelerde ka
za meselesi gelince burada esbabını arzedeceğim. 

Tevfik Bey kardeşimiz kanunların muhta
sar olması doğru değildir, ,vâzıh olmalı, açık 
olmalı dediler. Bu, arkadaşlar, kanun değildir. 
Yani nevahi, kaza ve vilâyet idaresi için bir 
kamın değildir. Bu, nevahi, kaza ve vilâyet 
idareleri için. yapılacak katranların esaslarını 
gösterici... f 

TEVFÎK B. — Bendeniz öyle demedim. 
VEHBİ B. (Devamla) — İstikametlerini 

gösterici maddelerdir. Bu maddelerle ne kaza, 
ne nahiye ve ne de vilâyet teşkil edilir... Mese
lâ bu esasat dairesinde «Şarka. gidiniz, cenuba 
gidiniz» emrini vermiyoruz. O cenup istika
metini veriyoruz . ve giderken vaziyetlerini 
gösteriyoruz. Asıl teşkilâtı yapacak bundan 
sonra getirecekleri kanundur. Bİnaenelayh na
hiyeyi bu kanunla teşkil etmiyoruz, nahiye bin-
dan sonra gelecek kanunlarla teşkil edilecek
tir ki - Bunu söylemekle Mustafa Beye cevap 
vermiş oluyorum - ki teklifleri teşkili nevahi 
hakkındadır. . Evvelce nasıl ki teşkili nevahi 
hakkında teklifleri Dahiliye vekâletince hazır
lanmakta olan projede nazarı dikkate alınmak 
üzere oraya gönderdik, Mustafa Beyin teklif
lerini de oraya gönderebiliriz. 

Sonra Tevfik Bey biraderimiz «Köylü ira
desine sahip değildir» buyurdular. Köylü eğer 
iradesine sahip değilse biz burada oturmak sa
lâhiyetini haiz değiliz. Çünkü biz köylünün 
iradesiyle buraya gelmişizdir. Devletin en 
yüksek, milletin en âli mukadderatında beyanı 
mütalâa etmek hakkına malik olan köylü, ken
di sokaklarının' kaldırımlarını yaptırmakta el
bette sahibi iradedir. 

TEVPlK B. (Dersim) — O hususta sahibi 
sala lıiyettir. Acaba diğer mesailde de sahibi 
irade midir" 

VEHBİ B. (Devamla) — Her halde yeter ki 
biz yedi seneden beri, 300 - 500 - 600 seneden 
beri, bilhassa yedi seneden beri bu memlekette 
kanını akıda, akıda her türlü felâket mektep
lerinde tahsil görmüş olan bizim köylümüz, 
hayatın ne suretle geçirilebileceğini bizden çok 
iyi anlamıştır efendiler. Binaenaleyh köylü 
kendi idaresini bizden çok iyi bilir ve buna nu
muneler de elyevm mevcuttur; bu mukaddeme 
ile şimdiki idareye taraftar oldular t îdarei hazi
ranın avakibi şimdiki vaziyeti feeiadır ve bunun 
devamı demek, İm fecayün son mertebesini 
bu.ması demektir. Kanunlarda, şimdiki ka
nunların hiç birisinde köylüye fenalık edin di
ye yazılı değildir. Fakat köylünün hakkı da 
yoktur. Onun içindir ki bu fenalık meydana 
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geliyor, işte bendenizin mâruzâtım bundan 
ibarettir. Yalnız, Mustafa Beyin teklifleri 
köy teşkilâtı hakkında olduğu için o teşkilâtta 
nazarı itibara alınmak üzere Dahiliye vekâle
tine tevdii lâzım gelir. 

ZEKÂl B. (Adana) — Efendim, bu mevzuu-
bahis olan 11 nci maddede o kadar şayanı tet
kik bir şey yoktur bendenizin noktai nazarım-
ea... (Yüksek söyle sesleri) Bu on bifinei mad
de uzun uzadıya mahalli tetkik olacak bir şey 
değildir. Binaenaleyh bilhassa bunu takip 
edecek olan maddelerdir ki bizim idare maki
nemizin ne suretle kurulacağını ve ne şekilde 
tedvir edileceğini gösterecektir. Bu, umumî 
bir maddedir. Binaenaleyh bendeniz evvelâ, 
demin Vehbi Bey biraderimizin söyledikleri 
gibi, nahiyeler teşkilâtının ne şekilde kabul 
edileceği hakkında Meclisi Âlinin noktai na
zarı taayyün ettikten sonra yukarıya doğru 
kaza teşkilâtının, vilâyet teşkilâtının ve bu 
süsilei idariyenin tamamen tâyinini ve taayyün 
edecek neticeye göre bu maddenin tedvinini 
istirham edeceğim. Burada Memaliki Osma
niye, Türkiye vilâyetlere, vilâyetler kazalara, 
kazalar nahiyelere taksim olunuyor, sonra 
ayni lâyihai kamıniyede, «Memleket dahilinde 
teşkil edilecek müfettişlik mmtakalarmdan» 
bahsediliyor. Binaenaleyh eğer' bu müfettişlik 
mmtakaları kabul edilecekse bu maddede «Me
maliki Osmaniye iktisâdi münasebet ve coğrafi 
vaziyet itibariyle evvelâ mıntakalara ondan 
sonra vilâyetlere, kazalara, nahiyelere taksim 
edilmiştir» demekliğimiz lâzım gelir, Eğer bu 
mmtakalar teşkilâtı idariye olmaktan ziyade 
teşkilâtı teftişiyedir, yani bunlar birer mahi
yeti idariyeyi haiz değildir, Devlet teşkilâtı 
değildir denilecekse, ayni itiraz kazalar hakkın
da da varit olmak icabeder. Çünkü kazaları da 
Devlet teşkilâtı olarak addetmemiştir bu kanun 
lâyihası, yalnız Hükümet teşkilâtı olarak kabul 
etmiştir. Hükümet teşkilâtiyle Devlet teşkilâ
tını ayırmaklığıma sebep, bilhassa idarei mem
lekette, mahallî meclislere, mahallî idarelere 
tevdi edilecek salâhiyeti nazarı itibara almak
tır. Hükümet, yani Hükümeti merkeziye bütün 
salâhiyeti kendinde cenieder ve mümessilleri 
vasıtasiyle Hükümeti temsil ve tedvir ederse - ki 
bu bir nevi merkeziyettir - onlara vâsi miktar
da salâhiyet versin, vermesin farksızdır. Her 
halde meselenin bilhassa ruhu bu noktadadır. 
İdarei mahalliyeye verilecek salâhiyet mesele-
sindedir. İdarei mahalliyeyi temsil edecek ka
zalarda heyeti müntelıibenin vücudu kabul 
edilmedikçe, kaza teşkilâtı yalnız cüzütamı ida
ri olmaktan ziyade bir cüzü inzibati oluyor ki 
hakikaten böyle denmiştir. Halbuki bendenize 
kalırsa kazanın cüzütamı idari olması lâzımdır. 
Çünkü en eski teşkilâtımız kaza teşkilâtıdır. 
Kazalarımızda mehakim teşkilâtı, maliye teş
kilâtı, az, çok, orman, ziraat vesaire Devletin 

bütün teşkilâtı münkeşiftir, mündemiçtir, 
mevcuttur, mütezahirdir. Binaenaleyh bu teş
kilâtı hiçe sayarak ve kazaların mevcudiyetini 
yalnız Hükümeti merkeziyeye raptolunmuş bir 
teşkilâtı İnzibatiye telâkki ederek, halkın kendi 
kendini idaresi gayesine bu teşkilâtı vasıta et
memek doğru bir şey değildir. Eğer memle
kette teşkil edeceğimiz idareyi halkm kendi 
kendisini idaresi esasına istinat ettireceksek, 
bu kaza teşkilâtından, bilhassa istifade etmek-
liğiıııiz lâzımdır. Binaenaleyh kaza teşkilâtı 
böyle olunca, yani kaza teşkilâtı idare teşkilâtı 
arasında yer bulunca, bendeniz buna mmtaka
lar teşkilâtının da ithali taraftarıyım. Bilhassa 
memleketin coğrafi vaziyet ve iktisadi münase
bet İtibariyle taksimi, mmtakalar taksimi de
mektir. Yoksa, bilirsiniz ki havzai coğrafi 
içinde bir çok livalar vardır, keza iktisadî 
münasebetleri tamamen yekdiğerine şebih olan 
Karadeniz mailesi havzasında bir çok livalar 
vardır. Eğer her liva vaziyeti cografiya, va
ziyeti iktisadİyelerine nazaran taksim edilmek 
lâzım gelse o zaman bütün Karadeniz havzası
nın bir liva olması icabeder. Yani gösterilen 
sebep te mantıki değildir. Bu itibarla cMama-
liki Osmaniye, coğra'fi vaziyet, iktisadi müna
sebet noktai nazarından ayrılmıştır» Deyince, 
mutlaka büyük mantıkalara ayrılmıştır cevabı 
kendi kendine gelir, zihne hutur eder. Binaen
aleyh hulasaten mâruzâtım: Evvelâ nahiyeler
den başlanarak yukarıya doğru hangi teşkilâtı 
kabul edeceksek meselâ, kaza bir cüzü inzibati 
olarak mı bırakılacaktır? Bir cüzü idari ola
rak nu bırakılacaktır? Nahiyeler ne şekilde 
olacaktır? Evvelâ kazalar nahiyelerden terekküp 
eder deniliyor. Sonra aşağıda nahiye bir kaç 
karyeden mürekkeptir deniliyor. Nahiye bu
rada (Kommün) mânasına alınmıştır ve bir kaç 
karyeden de terekküp eden, Bulgaristan 'dairi ee-
maatlar gibi kendisine bir vaziyet verilmiş 
oluyor. Bir kaç karyenin bir nahiye teşkil et
mesi esas kabul edilince, nahiyeler de köylerden 
mürekkep olur. Yani cüzütamı idari baştan 
başlıyarak en küçük cüzü köyler olmuş oluyor. 
Yok her köy mutlaka bir nahiyedir dersek 
Fransa'da olduğu gibi, o halde bu aşağıdaki 
yirmi üçüncü madde kendi kendine lâğvolmuş 
oluyor. Nahiye bir kaç köyden değil, mutlaka 
bir köyden ibaret olmak lâzım gelir. Onun 
için onu aşağıdan yukarıya doğru müzakereye 
başlıyalım, ve ne şekli kabul edersek bu madde 
kendi kendine meydana çıkmış olur. Nahiyeler, 
kazalar, livalar, vilâyetler hakkında Meclisi Âli
nin kabul edeceği nukatı nazar teayyün eder. Son
ra bu madde kendi kendine zahir- olur, mey
dana çıkar. Adetâ bu bir mebhasin başında 
«Şu beyanmdadır» demeğe benzer. Evvelâ meb
hasin ne olduğu taayyün etsin, ondan sonra 
serlevhasını koyarız. 
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TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bendeniz 

bu madde üzerinde uzun uzadıya tevakkuf edi
lecek bir sebep görmiyorum. Çimim bu mad
dede (Türkiye coğrafi münasebat noktai naza
rından vilâyetlere, vilâyetler kazalara münkâ-
sem olup kazalar nahiyelerden terekküp eder..'.') 
deniyor, 

Zaten vaziyeti hâzıra ne dır? Türkiye vilâ
yetlere münkascnı olduğu gibi... Vilâyetlerin 
livaları vardı ki onlar kalktı bugün. Esasen 
takip ettiğimiz prensip budur. Bugün vilâyet
lere mülhak bir liva yoktur. Şu halde zaten 
mevcut olan taksimatı idame etmiş oluyoruz. 
demektir. Vakıa on ikinci maddede nahiyelerin 
ne suretle teşekkül edeceği ve kazaların ne 
gibi salâhiyetle salâhiyettar olacağı tasrih olu
nuyorsa da onlar on ikinci maddenin müzake
resinde zikredilecek şeylerdir. Şu halde bu mad
deye dokunmak lâzım değildir. Çünkü esasen 
mevcudu idame ediyor demektir. 

Türkiya, vilâyetlere, kazalara, ve nahiyelere 
münkasemdir ki: bu, mevcut olan bir şeyi ipka 
kabilind,endir. Onun için bunun üzernde uzun 
uzadıya tevakkufa hacet yoktur. Meclis nahiye 
ve kazaların şahsiyeti maneviyesi olup olııııya-
cağı hakkındaki noktai nazarını ait olduğu 
maddelerde beyan eder. Binaenaleyh bu madde
nin olduğu gibi kabulünü teklif ediyorum. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Arkadaşımız Tev-
fik Bey dediler ki: bizim köy ahalisi mukad
deratını tâyinden âcizdir. Evet!,.. Biz bunları 
ne vakte kadar böyle aciz bir halde birakaca-
ğız? bunlara kati olarak bir nahiye teşkilâtı, 
ahalinin intİhabiyle bir nahiye heyeti lâzımdır, 
Şimdi bu nahiye heyeti nasıl olabilir? Meselâ 
buradan Dersim'in Nazimiye kazasının bilmem 
hangi nahiyesine, meselâ (Pah) nahiyesine bir 
nahiye- müdürü gidecek, o nahiye müdürü ora
ya gittiği vakitte orada hiç bir iş göremez. Yal
nız orada Suroğulları vardır, (Sur zadeler) 
denilen bir aşiret rüesası vardır ki o nahiye 
müdürü mutlaka bu aşiret reisine müracaat 
etmeğe mecburdur. Biz bunları böyle yapmaya
lım, yine biz o idareyi, o inzibatı onların ne 
derece istidatları varsa ondan istifade etmele
rini yine kendilerine bırakalım. 

MESUD B. (Karahisan Şarki) — Nahiye 
müzakeresinde yaparız. 

HÜSEYİN B. (Devamla) —• Şimdi bendeniz 
kısa söyliyeceğim, velhasıl ben ahalinin intİha
biyle beş bin nüfustan ibaret olan üç, beş, on 
köy halkının bir nahiye teşkilâtına tabi olmasını 
ve bu nahiyenin de heyeti idaresi ve hattâ bîr de 
kadısı bulunmasını arz ve teklif eylerim, 

MUSTAFA 6. (Kanahisarı Şarki) — Bu ka
nun, nevahi ve vilâyatm teşkilâtına dairdir. 
Bunda muhtasar olarak meselâ: nahiye hususi 
hayatında muhtariyeti haiz • bir manevi şahsi
yettir. Nahiyenin bir meclisi, bir idare heyeti, 

bir de müdürü vardır. Bunu böyle deyip ged
mekten ne fayda çıkar? Bendeniz diyorum ki; 
bir nahiye şu kadar şahıstan mürekkeptir. Na
hiye meclisi şu yolda intihap olunur, vazifesi 
şundan ibarettir. Böyle bir kanun yapıp ortaya 
koyalım ki bu kanun kabili tatbik olsun. Bu
nu yaptıktan sonra Hükümetten kanun gelecek 
te bunu tatbik edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — idare
sinden, nahiye hakkındaki kanunda bahsedece
ğiz-
MUSTAFA B. (Devmaja) —*• Ne lüzum var

dır? bir nahiye heyetinin, vilâyetler heyeti ida
resinin vezaifinin ne olduğunu da bu kanunda 
tasrih edelim. Onun için verdiğim tadilnamede 
bu kanunla birlikte okunsun, bunu teklif edi
yorum, birlikte okunsun, müzakere edilsin diyo
rum. isterlerse kabul etsinler, isterlerse etme
sinler, 

REİS — Efendim müsaade' buyurun. Demin
den arzettiğim veçhile Mustafa Beyin bu teşki
lâtı idariyeye ait mevadı kanuniyenin her biri
nin tadiline dair bir takriri var. Bu takririn 
baştan aşağıya okunmasını arzu ediyor mısınız? 
(Hayır sadalan). 

MUSTAFA B. — Okunsun dinlensin ki ona 
göre karar versinler, (Okunsun sesleri). 

REİS — İkİ saatte okunur (Dahiliye vekâ
letine sesleri). Kanun lâyihasının okunmasını 
arzu ediyor mısınız} (Hayir sadalan). Encüme
ni mahsusa havalesini arzu .edenler lütfen el kal
dırsın. Encümeni mahsusa havale olunmuştur. 

Efendim, şu madde hakkında başka söz «öy-
liyecek kimse kalmadı, maddeyi aynen reye 
koyuyorum. (Tadilname var sesleri). 

Riyaseti Celileye 
On birinci maddenin (Kazalar nahiyelere 

münkasem olup nahiyeler de köylerden terek
küp eder) şeklinde tadilini teklif ederim, 
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Mesud 
REİS — Efendim rica ederim, Beyefendiler 

takrir bir daha okunuyor. 
HASAN BASRİ B. — İzah etsin. 
REİS — İzahata ne lüzum var? Nahiyeler 

köylerden terekküp eder diyor, 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yöggad) — Yirmi 

ikinci maddede sarahat var efendim. 
MESUD B. (Karahisrı Şarki) — İzah ede

yim, her köy bir nahiye olamaz (Yirmi ikinci 
maddede var sadalan). 

REİS — Efendiler şu takriri nazarı itibara 
alanlar el kaldırsın. (Red sadalan) Nazan iti
bara alınmadı. 

BİR MEBUS B. — Maddenin tadiline ait 
olan takrirler Encümeni mahsusa gidiyor. Bu
nun da encümene gitmesi lâzmdır, 
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VEHBİ (Karesi) — Bu madde hakkında söz 

istiyorum. Koy teşkilâtı hakkında. 
HACI ŞÜKRÜ B. (DiyArıbelrir) — Ömer 

Lûtfi Beyin bir takriri vardı, istifa takriri onu 
izah buyursun! 

REİS — Şunu da okuyalım bitirelim, ondan-
sonra. Adana mebusu Zekâi Beyin takriri oku
nacak. 

Kiyaseti Gelüeye ^ 
Mevzuubahis olari on birinci madde, teşkilâtı 

idare hakkında Meclîsin noktai nazarı taayyün 
ettikten sonra kabili tedvin olup teşkilât ve 
taksimatı idarenin -şekli henüz Meclisi alice 4â  
ayyün etmeden bu maddenin kabulü caiz olamı-
yacağmdan evvel emirde nahiyeler hakkındaki 
-maddeieria müzakeresine geçilmesini, teklif 
ederim. 

Adana 
Zekâi 

(Doğru kabul sesleri). 
REİS— Ömer Lûtfi Beyin takriri okunacak. 

Riyaseti Celîleye 
Madde 11 in (Türkiye noktai nazarından 

sancaklara ve sancaklar kazalara) tarzında ta
dilini teklif' eylerim. 
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Ömer Lûtfi 
REİS— Efendini Zekâi Beyin teklif ini reye 

toyuyorum. (Tekrar okundu). Hilmi Beyin tak
riri bunun aynı idi. Onu deminden reddettiniz, 
tekrar reye doymak,..,. (Başka (teklif efendim 
sadalar). 

Kabul buyuruyor musunuz? Kabul olunmadı. 
TOKALI Hİ2JHİ B. (Bete) — Zsıarm nere

sinden dönülürse kârdır. 
REİS— Mimi Bey Heyete hitap e t 
S^UrrMAH; SIRRI B. (Yoggfad) — Dör

düncü maddede vilâyet tabiri zaten kabul olun
muş Beyim. 

REİS — Efndim Ömer Lütfi Beyin takririni 
kabul buyuranlar el .kaldıranı 1 

ÖMER LÛTFİ B, (Amfuy») — Arzu buyu
rursanız biraz izahat vereyim. 

REİS —. Dördüncü maddede vilâyet tabiri 
kabul edilmiş. 

ÖMER LÖTPt B. (Ansaaye) —Fakat bir 
kelime ile bir çok vali maaşını kabul ediyoruz. 
Mesele aradadır. (İzahat versin sadalar). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (YosgsA) — Dördün
cü maddede vilâyet tabiri kabul edilmiş, 

ÖMER.LÛfJİ B. (Amaaya) — Efendim 
sancak demekle vilâyet demek arasında ne fark 
vardır? üzün bir izahat arradeeek değilim. Za
ten çok barizdir. Vilâyet teşkilâtı arkasından 
«ancak teşkilâtı yapmıyoruz, ö halde en büyük 
teşkilâtımızın adına sancak demeyipte vilâyet 

demekle her sancakta birer vali bulunduracağız 
demektir. Valilerin maaşı başkadır, mutasarrıf
ların maaşı başkadır. (Hayır aadaları). Mü
saade buyurun, öyle değil, bu böyledir. Haleti 
ruhiye böyle. Fakat mevcut valilerinizi sancak
lar üzerinde bırakacaksınız ve vali maaşı ver
mekte devam edeceksiniz. Nitekim Konya bir 
sancahtır. Fakat vilâyettir. Erzurum yine san
caktır, vilâyettir. Sivas tek bir sancaktır. Fa
kat vilâyettir ve başında bulunan idare me
murları bugün vali maaşı aldığı gibi vilâyet te 
bir takım teşkilâta maliktir. Bunların hepsini 
hesap edecek olursanız senede bir milyona ya-
km büyük ve fazla bir masraf koymuş oluyo
ruz. Vilâyet demekteki faydayı, muarızım olan 
zat bendenize ispat ederse dâvayı teslim ede
rim. Fransa'da vilâyet, sancak teşkilâtı yar
dir, ismi (Departmandır), Mademki vilâyet 
teşkilâtını kaldırıyoruz, ismi de beraber kal
kar, sancak teşkilâtı olur. Adına liva veya san
cak deriz, en büyük âmiri idare mutasarrıf 
olur, ondan sonra idare memurları müfettişi 
umumiler olur. Sonra sıra Dahiliye Vekâletine 
gelir. Fakat bir kelime için küçük dairelerin 
ismini vilâyet bırakacağız, fazla masraflar ede
ceğiz. Sonra sancaklar büyük devaire baliğ 
olduğu için arkadaşlar İsparta'da ve sairede 
düşündüğümüz gibi bağlıyacağız... (Gürültüler). 
Efendim rica ederim. 

Dr, ABİDİN B. (LâaUtan) —Maliye-vekili 
yok. ' 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Rica ederim 
cevap verirse Maliye vekili Bey verir. Benim 
sözümü niçin kesiyorsunuz? Maliye vekili Bey 
gelir söyler. Binaenaleyh büyük büyük teşki
lâtla bütçemizi tahribe bağlıyacağız. Maliye 
vekili Rey de buna razi olmasa gerektir. Çün
kü masrafı arttırmak ve millete bir çok vari
dat kanunları yükletmek caiz İse bunu yapalım. 

REİS — Rica ederim Beyefendi t 
VEHBİ B. (Karesi) — Cevap vermeyince 

olmaz efendim. Kanun yapıyoruz mânası ol
malı. Şimdi efendim Ömer Lûtfi Bey bütçe 
noktai nazarından söylediler ki doğrudur. Fa
kat siz buna daha evvel karar verdiniz kî vi
lâyetler sancak haline ifrağ edildiği zaman, 
yani vilâyata merbut ve mülhak olan sancak
lar ayrıldıktan sonra bir sancak, halinde kal-
dıını onun bütçesi sancak bütçesi olacak ve ni
tekim Malîye vekâleti vîlâyetlerdeki defter
darları kaldırdı, hep onların yerine muhasebe
ci koydu. Yeni giden valilerin maaşı, Heyeti 
celilenizin malûmu olduğu üzere, on bin ku
ruştur. Eskiden beş binden on bine kadar ma
aş alan vali vardı. Şimdi on hindir. 

0MER L0TJİ B. (Amasya) — Mutasarrıf 
âzami on bin alır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Siz yine dersiniz 
ki vali altı bin kuruş alacaktır. Fazla almıya-
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çaktır. Mutasarrıfın mânası yoktur. Esasen bu 
cihet... 

RESUL B. (Bitlis) ,— Kimse gitmez o vakit 
ÖMER LÛTPÎ B. (Amasya) -r- Sancak be

yi deriz. 
VEHBÎ B. (Devamla) — Binaenaleyh bu ci

het evvelce münakaşa edildi ve dördüncü mad
dede kabul edildi, tsterseniz sancak deyiniz. 
Siz bilirsiniz, bütçe itibariyle bîr farkı yok
tur* 

RESUL B. (Bitlis) — Sancak iyi canım. 
REİS — Efendim, takriri reye koyuyorum, 

Bu takriri nazarı itibare alanlar el kaldırsın. 
Doğrusu tereddüt var. Efendim nazarı itiba
re alanlar ayağa kalksın. (Anlaşılmadı sada-
lan), 

Nazarı İtibare alımyaniar ayağa kalksın. 
Nazarı itibare alanlar 33, nazarı itibare alını* 
ynlar 37... Şu halde dört farkla nazarı itibare 
alınmadı. 

Efendim müsaade buyurun, muhavere ct-
miyelim. Şimdi söz kalmadı. Tadil takrirleri 
de bitti. Şimdi maddeyi aynen reye koyuyo
rum. Aynen maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın, {Kabul sadaları). Aynen madde ka
bul olundu. 

TUNAL1 HtLMİ B. (Bolu) — Yarım mad
de nasıl kabul olunur? 

BEtS — On birinci madde aynen kabul 
olundu, 

HA<3I ŞttKRÜ B, (Diyarıbekir) — Beis Bey! 
Ömer Lûtfi Bey izahat versin şu araltkta. 

BEİS — [Ömer Lûtfi Beye] Evet efendim, 
encümenden istifa ediyorsunuz, bir takririniz 
var. Âzayi kiram izahat versin diyorlar. Ni
çin istifa etmiştir diye izahat istiyorlar. 

ÖMER LÛTFİ B ('Amasya)' — Nizamııa-
mei Dahilinin on yedinci maddesini okuyorum: 
«Mazeretlerini haber • vermeksizin- bir encüme
nin-üç celsesinde sıra ile hazır bulunmıyan me
buslar encümenden istifa etmiş addolunurlar. 
Keyfiyet Meclis Riyasetine haber verilerek yer
lerine ait olduğu şubeden bir diğeri intihap et
tirilir...» Bendeniz encümene İntihap olunduk
tan sonra hiç devam etmedim, ve zannediyor
dum ki üç defa, devam etmeyince encümenin 
Reisi alisi bu< ademi devamımı Makamı Riya
sete haber vermiştir ve yerime başkası intihap 
olunmuştur, farzijie aylardanberî istifaya lü^ 
zum görmemiştim, Çünkü tablaten müstafi idim. 
Geçende anladım ki ismim halâ encümendedir. 

Halbuki ben encümene devam etmek istemiyo
rum. İstifa ettim. İstifada esbabı mucibe zik
rine bendenizin mecburiyetim yoktur. Eğer 
izahatımı kâfi görüyorsanız burada bırakayım. 
Eğer daha ziyade istiyorsanız resmî değil, hu
susi olarak arzederim. Reye tabi olsun, on
dan sonrası Meclise taallûk eder bir mesele... 

BtBtS— Efendimi riea ederim. Şu takriri 
reye koyacağım. 

HA<ÎI ŞÜKRÜ B. (Diyanbekir) — Encü
men namına söz söyliyeeeğim. Efendim, Ömer 
Lûtfi Beyin ismi encümende mukayyet değil
dir ve şimdiye kadar Ömer Lûtfi Beye geliniz, 
devam ediniz denmemiştir ve defterde de ismi 
yoktur, diğer azaların mevcuttur. Fakat Ömer" 
Lûtfi Bey bugün vermiş olduğu istifanamesin
de «Müdafaai Milliye encümeni mesaisinin 
şekli hazırına ihtisası olmadığını» söylüyor. Bu
rada bir tariz vardır. * Bu tarizi- izah edecekler
dir. İzah etmedikleri takdirde kendilerine ia
de ediyorum. Bu Mecliste bulunan azalar ay
nı sıfat ve salâhiyeti haizdirler. Kendileri er
kânı harp5 iseler biz de piyade zabitiyiz. Bu 
millet hiç bir vakit erkânı harplerin bazicesi 
olamaz ve .olnııyacaktır. Bundan, sonra izahat 
yersinler. 

ÖMEB LÜTFÎ B. (Amasya) —Pekâlâ Mec
lis karar versin İzahat vereyim. 

MENHUS B, (Karabinan Şarki) — Erkâ
nı harp, piyade olur mut Herkes zabit.' 

REİS. <— Efendim, Ömer Lûtfi Beyin Müda
faai Milliye encümeninden istifasınr kabul eden
ler lütfen ellerini kakta cam. (İzahat meselesi sa
daları). 

MUSTAFA EÜTFİ B. (Siverek) — İzahatı 
kâfiye versin. Bu kadarla olmaz.' 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — İstifamı re
ye vazetmek doğru değildir. Hakkımı istimal 
ediyorum. İstifa ettim. Kabul edip- etmemek 
Heyeti Umumi.yeye ait- değildir. Bendeniz hak
kımı istimal ediyorum, ben o- hakkımı kullan
dım. Hattâ Heyeti Umumiyeye tebliğ edilme
sine lüzum yok. 

AHMED B (Toagad) — Ömer Lûtfi Bey; 
lıen encümen âzasıyım, istifa ettim diyor. Ha
cı Şükrü Bey de, âza değildir, defterde ismi 
de yoktur, âza değildir ki istifa etsin diyor. 
Hangisi doğru ise anlaşılsın da ondan, sonra. 

REİS — İstifa etmiş, encümene de bir 8K® 
intihap, olunmasını rica ediyor. (Gürültüler,)-

Beş dakika teneffüs. 



İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 3,15 

REİS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bf. 
KATİP : Ata B. (Ni£de). 

REİS — Celse kuşat edildi. 
8. — Bursa mebusu Operatör Emin Beyin, 

Orhaneli kasabasının muvakkaten Bursa vilâyeti 
merkezi ittihaz olunmasına dair takriri 

REİS — Bursa mebusu Operatör Emin Be
yin bir takriri var okunacaktır. 

Riyaseti Celîleye 
Bursa merkezine merbut Orhaneli kazası va

ziyeti coğrafiyesi itibariyle düşman işgalinden 
masun ve metruk bir halde kalmış idi. Lehül-
hamd Gediz'in istirdadı ile Tavşanlı - G«dis ta
rikiyle Orhaneli ile temas tesis ve temin edil
miş olduğundan şimdiye kadar bizzarure met
ruk bir halde kalmış olan Bursa vilâyeti umuru 
idariyesinin yakından takibi için mahalli mez
kûrun hemen ve muvakkaten Bursa vilâyeti mer
kezi ittihaziyle lâzımgelen memurinin izamı zım
nında işbu takririmin Dahiliye vekâletine hava
lesini teklif ederim, 
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Operatör Emin 

REİS — Münasip görürseniz Dahiliye ve-
vekâletine tevdi edelim. (Münasip Sesleri). Da
hiliye vekâletine tevdi edildi. 

4. — Erzurum mebusu Salih Efendinin, Er
menistan Cumhuriyeti ile sulh akdeâÜmesine bi
naen firarilere af ilânı hakkında teklifi kanunisi 
(S/163) 

REİS — Affı hususi ilânı için Erzurum 
mebusu Menıct Salih Efendinin bir teklifi var
dır, Alelusul Lâyiha encümenine tevdi ediyoruz. 

5. —> Bursa mebusu Operatör Emin Beyin, 
Orhaniye kasasinm müstakü Uva faaline ifrağına 
dair teklifi kanunisi (U/164) 

REİS — Örhaniye kazasının müstakil liva 
haline İfrağı hakkında Bursa mebusu Emin Be
yin teklifi kanunisi var alelusul Lâyiha encü
menine havale ediyoruz. 

Teşkilâtı Esasiye kanununun müzakeresine 
devam edeceğiz. On ikinci madde hakkında 
SÖz istiyen zevat isimlerini kaydettirsinler, 

MADDE 12. — Vilâyet mahallî umurunda 
mânevi şahsiyeti ve tam muhtariyeti haizdir, 

Haricî ve dahilî siyaset, adlî ve askerî umur, 
beynelmilel iktisadi münasebat ve Hükümetin 
umumî tekâlifi ile menafii birden ziyade vİlâya-
ta şâmil hususat müstesna olmak üzere Büyük 
Millet Meclisince vazedilecek Kavaııiıı mucibin
ce Maarif, Sıhhiye, iktisat ve Ziraat, Nafia ve 
muaveneti içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi 
(vilâyet meclislerinin) salâhiyeti dahilinde
dir. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Reis 
Bey usulü müzakere hakkında bir şey söyliye-
eeğim. Pemince, bendenizin bu maddenin ta
dili hakkında verdiğim bir teklifi kanuni encü
mene havale edildi. Şimdi bu maddeler müza
kere edildikten sonra mı Encümeni mahsustan 
gelecek? sonra mı müzakere edilecek? bu nasıl 
olur t O da encümenden gelsin de sonra ınüzake-
reyo devam olunsun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu mad
de teşkilâta ait, Mustafa Beyin teklifi ise idare
ye ait. 

OPARATÖR EMİN B. (Bursa) — Bunlar 
şimdi müzakere olunur. Sonra icabederse he]>fii 
birden Encümeni mahsusa gider. 

REİS — 12 nci madde hakkında söz istiyen 
Musa "Kâzım Efendi buyurun. 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Bu madde 
ademî merkeziyete doğru -atılmış bir hatveden 
ibarettir. Bu maded üzerine tanzim edilecek 
kavanİtı ile atılan hatvenin tam veya nakıs ol
ması lâzımgelir. Binaenaleyh, şu kanunla doğ
rudan doğruya mahallî ademi merkeziyet te
min edilmiş denemez. Bu bir rehber oluyor. 
Bu kanunla merkeziyete doğru veya ademi 
merkeziyete doğru gidildiği bundan sonra tan
zim edilecek kamınla anlaşılacaktır. Yalnız 
kavanini malıalliyenhı esaslarım'şu kanunla va-
zetmemiş olmamıza nazaran bilcümle teşkilâtı 
Hükümet esasıiida dahilî, haricî, adlî, sıhhî 
esaslar vazedilmiş oluyor. Yalnız en mühim 
olan kavaninîn hukukiyenin de ınehazi olan ve 
bilhassa en büyük şerefi mütedeyyin olmak

tan ibaret olan bu Hükümetin umuru şeriyesi-
ue işaret edilmemiş, burada zühul edilmiş ve 
meskûtün anh kalmış. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Y(K£a4) — Şeriat 
yeniden mi vazedilecek?. 
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MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Haricî, da

hilî siyaset, adlî ve serî unmr kaydının buraya 
ilâvesi lâzımgeldiği gibi aşağıda nevahi için de 
bir hakkı kaaa bahşedeceğiz, ncvahinin iktisat, 
ziraat, nafia gibi umuru mühimmesini kendile
rine terkedeceğiz. Orada da her halde hüküm 
ve salâhiyeti daha ziyade vâsi bir nahiye nai
binin de vücudu elzemdir. Aşağr da maarif, 
sıhhiye, iktisat, ziraat, muavenet kelimelerinin 
içerisine bir de seriye kaydının ilâvesini teklif 
ederim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müsaade ederseniz bu 
meseleyi halledivereyim. Burada (Vilâyet ma
hallî umurunda manevî şahsiyeti ve tam muh
tariyeti haizdir. Haricî ve dahilî siyaset, şevi, 

adlî ve askerî umur) olacaktır. (Bravo sadala-
rı). Bu suretle tashih edilsin. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Serî kelime
si aşağı kısmına da ilâve edilsin. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Aşağı kısmına ilâve 
edilemez, Çünkü tensik ve tanzim edilecek bir 
şey değildir. Seriye muamelâtında, umuru se
riye, doğrudan doğruya makamı üftaya merbut 
bir meseledir, tanzim ve tensik edilecek bir me
sele değil. (Haricî ve dahilî siyaset şer'î ve 
adlî ve askerî umur).., Graya bir şer'î kelime
sinin ilâvesi lâzımdır. 

ALÎ RIZA Ef. (Battan) — Mazbata muhar
riri Beyefendi Hazretleri bizim arzedeceğimiz 
şeyi beyan buyurdular, ve uzun uzadıya bir sö
ze, bir suale de meydan bırakmadılar. Rüfeka-
yı kiramdan bir çok imza ile biz de «er'i ke
limesinin ilâvesini Heyeti Celilenize arz ve 
teklif edecektik. Sarfı nazar ettik. Yalynız 
burada dedik ki, 12 nci madednin2 nci fıkra
sında (Dahilî,- haricî siyaset, şer'i, adli, askerî 
umur ilâh). Şurasının... şu şekilde tadilini tek
lif ettik. Burasını azaeık dilimin döndüğü kadar 
izah edeyim, şimdi ... {Kabul olundu zaten ses
leri). 

BEİS — Mevzuu müzakere encümenin tek
lifi veçhile şer'i kelimesinin İlâvesi üzerinedir. 

ALÎ RIZA Ef. (Devamla) — Evet, Aşağıda 
efendim, yine arzu ediyoruz ki, bunu ahkâm 
kısmından addedelim. Aşağıda da müftülük 
mesaili vardır. O da vilâyetin kendi idarei hu-
susiyesi olacak ya, orada da tasrih edilsin. Bu
rada bizim şer'İ kelimesinden sonra maksadımız 
eski Kanunu Esasinin mehakimİ şer'iyeye ver
diği bir kaç kısım deavidir. Bunlar tabiî $cr4 
olarak rüyet ediliyor. Gerçi mehakimi seriye 
Adliyeye merbut ise de adli kelimesinden bu 
anlaşılamaz. Sonra bir müslüman Hükümeti 
her halde birkaç hüküm ile hükmetmeğede mec
burdur. Bunu da tabii hepiniz kabul buyurursu
nuz. Burada şer'i kelimesinden maksadımız, 
mehakimi şer'iyeden verilecek hükümlerin ta
rafı Hükümetten infazıdır. Sonra aşağıda ida
rei hususiyede müftülük mesailine ait bir çok 
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mesail olacak veyahut tedrisatı diniyeye şuna 
buna ait ... Onun için oraya şu fıkranın ilâvesi 
Icabedioyr ki, bunlar da ınüstağnii izahtır. En
cümen de kilü kale zaten meydan bırakmadı, 
pek güzel, pek muvafık oldu. Mâruzâtımız bun
dan ibarettir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, demin taf-
silen arzetmiştim. Bunlar birer esastır. Bura
da müftülerin vezaifinden ve saİreden bahsedi
lecek değildir. Bu idarî bir çerçevedir. Sonra 
bunun her birisi için meselâ şer'i dediğimiz ke
limenin üzerine ayrıca bir kanun gelecektir 
ve o kanunda makamı üftanın ve müftülerin 
vezaifi ayrı ayrı tasvir edilecek ve orada bunlar 
tasrih edilecektir, idarei umumiyei vilâyat ka
nunu gelecek, orada idarei umumiyet vilâyet 
mesaili, idarei mahalliye kanunu gelecek, onda 
da id arci mahalliye!erin ve müftülerin vazifesi, 
mevkii ayrı ayrı zikredilecektir. Burada bah
setmek istediğimiz; Devletin ve milletin ve şu 
Hükümetin doğrudan merkezden idare edilece
ği tarzında umura umumiyeden demektir. 
Umuru seriye kelimesini koymak; mahallinde 
şer'i, şeriat üzerinde tasarruf edilecek gibi bir 
mânaya geliyor ki, hattâ encümen buraya o ke
limeyi koymuş olsaydı, Heyeti Celilenizİn itiraz 
edip çıkarması lâzımdı. 

ALÎ RÎZA Ef. (Batum) — Zaten bir cümle 
ile ifade edilecek bir kelime değildir. Nasıl ki, 
buradaki şeylerin hututu esasiyesi gösteriliyor 
ki, sıhhiye, maarif, ziraat filân filân... Bu derde 
deva olacak. Bunlar için ayrı ayrı kanun yapı
lacak. Burada müftülük için ayrıca bir kelime 
konabilir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Koyduk efendim, 
işte; şer'i kelimesini koyduk. 

ALÎ RIZA Ef (Batum) — Şer'i kelimesin
den biz müftülük kelimesini anlamıyoruz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müftü, şer' memuru 
değil mi? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğnıl) — Müs
tesnalar meyanına dâhil olan umumî tekâlif, 
halihazırda cibayet olunan umumî tekâlif midir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bu mesele idarei 
umumiyei vilâyat kanuniyle halledilecek bir 
meseledir. Geçen gün burada idarei mahalliye-
deu bahsederken Maliye vekili Beyefendi, size 
idarei husus i yenin Iâzimülıslâh olduğundan ba
his buyurdular. Bendeniz de, lâzimül ıslâh de
ğildir, fakat parayı vermelidir dedim. Sonra 
Maliye vekili Beyden hususi aldığım mâllmatta, 
bugünkü vaziyeti biliyorsunuz. Verginin yirmi 
tane namı vardır. Meselâ müsakkafat vergisi
nin İçinde asıl maarif hissesi, menafi hissesi, 
teçhizat hissesi, harp vergisi zamaimi ... Böyle 
çeşit çeşit namları vardır. Bu namları kaldı
racaklar. Bununla beraber Maarif hissesi yeri
ne tekâlifi umumiyeden bir kısmını ayırıp doğ-



L2.1336 O • 2 t : 114 14.1 
nidan doğruya vilâyata ve meselâ farzedelim 
ki, ağnam resmini mahalline bırakacaklar ve
yahut diğer bir vergiyi mahalline bırakacaklar. 
Bu bir sureti tesviyedir. Belki bendenizin 
kanaatime uymaz, sizin kanaatinize uyar ve 
bendeniz.derim ki, bunun yerine her vilâyet 
kendi külfeti nisbetinde nimete nail olmalıdır. 
Varidatı yüz bin ise .seksen binini veyahut bil
farz yirmi binini umumî bütçeye verir, «eksen 
binini kendi alıkor. Bu mesele burada halledi
lecek, burada esas nokta; tekâlifi umumiyeyî, 
Devletin unıumîırıemurları tahsil edecek demek
tir. Bu ayrı bir meseledir. Burada mevzuu ba
his edilecek bir mesele değildir. 

TAHSİN E, (Aydın) — Efendim burada 
emniyeti umumiye ve İnzibat meselesinden bah
setmiştir. Malûmu âliniz bu maddede, 12 nci. 
maddede (Dahilî, haricî siyaset, adli ve askeii 
umur, beynelmilel iktisadi münasebat ve Hü
kümetin umumî tekâlifi ile menafii birden zi
yade vilâyata şâmil hususat müstesna olmak 
üzere) deniliyor ki, bunlar Hükümeti merkezi-
yeye ait olacak. Sonra; Maarif, Sıhhiye, İkti
sat, Nafia ve muaveneti içtimaiye işleri mahallî 
idarelerine verilecek. Şu halde efendim, inzi
bat, emniyeti umumiye meselesi Hükümeti uıer-
keziyeye mi, vezaifi umumiyeye mi ait olacak? 
Yoksa mahallî vezaiften mi addolunacaktır? Bu 
burada sarahaten beyan olunmalıdır ve ariz, 
âmik burada münakaşa edilmelidir. Çünkü 
efendim, bîz en hüyük fenalığı emniyeti umumi-
yenin fıkdanından ve jandarma ve polisin mezali
minden ve taaddiyatından görmekteyiz. En bü
yük sızıltı ve şikâyetler bundan tevellüt ediyor. 
Hiç bir vakitte Ankara'da oturan Dahiliye nazırı 
veyahut Hükümeti merkeziycııin bununla alâka
dar bir mercii; Bitlis vilâyetinde ahaliyi kırbaçla 
öldüren jandarma neferinin ceraiminden habcı0 

dar olamaz ve bunların hepsini göz önünde bu-
lunduramaz. Bunlar da herhalde mahallî veza
iften addedilmen ve hiç olmazsa bunlar vilâ
yetlerin Mecalisi umumiyesinin nezaret ve mu
rakabesi altında bulunmalı ve bunlar tarafın
dan muvahaze azil ve nasıp edilmeli ... Yoksa 
biz Ömrümüz oldukça dayaktan, kırbaçtan kur
tul aınıyac ağız. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — O zaman 
bekçi teşkilâtı olacak, 

TAHSİN B. (Ayam) — Bu kadar muazza-
zamatı umur içerisinde hiç bir vakit Hükümeti 
merkeziye taşralarda ve köylerde olan fenalık
ların önüne gecemieycektir. Nitekim şimdiye 
kadar Tanzimatı hayriyeden beri Halk Hükü
metten nefret etmiş ve daima ezilmiştir. Hattâ 
bu Meclîsin teşekkülünden beri kaç defa ta
mim yaptık. Efendim,- sudan bir mektup ya
zılsın, Çağlayan uyanına karşı .. ve bu suretle 
angaryaların Ve sopadan milletimiz kurtulmadı. 
Binaenaleyh, bu, vezaifi mahalliye meyanında 

zikredilmelidir ve oraya verilmelidir. Bende
niz bunun sarahten zikredilmesini ve idarei hu-' 
susiye vaziyeti meyanında tesbit edilmesini ta
lep ederim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, bu maddei kanuniyede Hükümetin umumî 
tekâlifi doğrudan doğruya idarei. merkeziyeye 
veriliyor. Şu halde mahallî Hükümete ne kalı
yor? Varidatı hususiyemiz maarife bile değil 
kâfi gelsin, muallimlerin maaşına bile tekabül 
etmiyor. Daima parasızlıktan şikâyet olunuyor. 
Eğer biz bu suretle devam edersek memurin 
maaşat alamıyacaktır. idarei mahalliyede Sıh
hiye, İktisat, Ziraat, Nafia bunlar ayrı ayrı 
memurlar istihdam ediyorlar. Her halde bu 
hususta umumî tekâliften mahallî Hükümetlere 
birer miktar para ayırmalıdır. Bendeniz şua-
batı idariyenin bir kısmı müh mimine vaziül-
yet bulunan vilâyet şurasının hususi varidatla 
tedviri umur etmtesi imkânı bulunmadığından te
kâlifi umumiyeden, mahallî masarifat temin 
edildikten sonra mütebakisi müstesna olmak 
üzere tadilini teklif ediyorum. 

İkincisi efendim; şu madde mucibince vilâ-
yati umumiyeye birer hak veriyoruz. întihaba-
tı mahalliye ile ahali tarafından Hükümetin ida
re edileceğine dair bir hak veriyoruz. Bu pek 
doğru. Fakat burada bir şey unutuluyor. Bu da . 
belediye hususatı: Hükümet ile belediye eski
den birbirinden ayrılmıstr. Halbuki şimdi Hü
kümet madamki mahallî Hükümettir, belediye 
de mahallî Hükümet demektir. Bendeni?: de 
belediyelerin doğruca mahallî Hükümetlerle bir
leştirilerek bu suretle idarei umur etmesini ay
rıca teklif ediyorum, Şimdi her ikisi de ahali 
tarafından intihap edilen birer ,şûra halindedir. 

Beyefendi buyurdular ki, asayişi nıahalliye-
ye müteallik kuvvei icraiye de mahallî Hükü
metlere verilsin. Halbuki, bu büyük mah
zuru dâidir. Bir takım müşkül işlerde Hükü
metin muhtaç olduğu böyle bir kuvvetin elinden 
alınması büyük zararlar, mahzurlar, göstere
cektir. Bunun ademi kabulünü de teklif edi
yorum. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim, 
Mazbata muharriri Vehbi Beyefendinin beyana
tı veçhile şer'i kelimesinin ilâvesiyle maksat te
min ediliyor. Ancak alt tarafta maarif kelime
si varki, mânayi lügavisi itibariyle buna meda-
ris dahilse de mânayi örfî ve istilâhisi itibariyle 
dahil olmadığından bendeniz kavanîn mucibin
ce maarif cümlesinden, sonra medaris kelimesi
nin de ilâvesini teklif ediyorum. (Doğru ses-
lyeri), 

TUNAU HİLMt B. (Bolu) — Tahsin Bey 
biraderimiz gayet mühim bir noktaya dokundu
lar. O da asayiş ve inzibat meselesi. Burada 
sureti zahirede hoş gibi görünür. Fakat nahiye 
ve köy maddelerine gelince öyle ümit ederim ki, 
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Umumiyetle kabul edeceğimiz bir esas olacaktır 
ki, o da, mahallî inzibat ve asayiş, köyün ve 
nahiyenin hususi teşkilâtına merbut olacaktır 
ve aynı zamanda valinin, kaymakamın tahtı 
idaresinde ve ziri emrinde umumî zabıta kuv
veti de bulunacaktır. Fakat bendeniz sureti 
zahirede ehemmiyetsiz görünen bir (teklifte bu
lunacağım. Esasen türkçemin değil terkipleri, 
cümleleri, sunî kelimeleri bile Türkçe olursa 
okadar memnun olurum. Ba husus gerek ara-

bî, gerek farisî olsun türkçe şivesine muvafık 
ve ahengi olmıyan kelimeleri kullanmamak is
terim; Meselâ (Sûra) türkçede yoktur. Hal
buki bu kelime bizim müslüman olmakbğımız 
itibariyle ruhumuzu o kadar okşadı ki, bundan 
dolayı (Meclis) kelimesi yerine (Şûra) kelimesi
nin vilâyet Meclisler? için unvan ittihaz edilme
sini teklif ediyorum ve bunu da Meclisimizin, 
Makamı Kiyasetin, dolayısiyle milletin ve bütün 
âlemi islâmm seri iptihacım tetviç eden âyeti 
celile dolayısiyle teberrüken kabul edilmesini 
teklif ve rica ediyorum. . (Ve emrühüm .şûra 
beynehüm). 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu kamın
dan yegâne beklediğimiz faide, bidayette ar-
zettiğim veçhile, köylülerimizin inzibat, inti
zam ve asayişsizlik dolayısiyle mâruz kaldıkları 
fecayiden kurtarılmasıdır. Binaenaleyh inzi
bat köylüye verileceğinden zannederim ki bu 
mesele halledilmiştir. Yirmi birinci maddede 
«nahiye meclisi kazai ve idare heyeti, ikti
sadi ve malî salâhiyeti hai» olup bunların dere-
catı kavaniııi mahsusa ile taayyün eder» Kazai 
salâhiyeti haiz olan bir meclis inzibati salâhi
yeti haiz olur. Binaenaleyh bunun ayrıca bir 
inzibat kuvveti, korucu veya bekçisi salâhiyeti 
inzibatiyeyi haizdir. Şimdiki gibi tuttuğu za
man cürüm olur, tutmadığı zaman cürüm ol
maz, bu meseleden kurtulacaktır. Umumî asa
yiş meselesi kazalardan, vilâyetlerden idare 
edilecektir. Meselâ (.15) kişilik bir çete teşek
kül etmiştir. Bu (15) kişilik bir çeteyi hiç 
bir koyulunun kuvveti imha edemez. Buna 
karşı Devletin ayrıca inzibat kuvveti buluna
caktır. Buna kuvayi inzibatiye mi, kır polisi mi 
diyeceğiz, o İkinci bir meseledir. Şu halde na
hiye dediğimiz köy veya bir kaç köyün civa
rındaki asayiş ve İnzibatı,,. Meselâ iki kişi bir
birine tukat vurmuş, hayvan çalmış, bu gibi 
mahallî inzibatı gücü yettiği kadar tanzim et-
siiı. Adeta şimdi bir karakolun vazifesi ne ise 
o doğrudan doğruya köyündür. Mühim mesail 
de doğrudan doğruya kazanın veya vilâyetin
dir. Bu suretle mesele halledilmiş olur. 

Mustafa Kemal Bey biraderimiz varidatı 
umumiyeden bahsetti. Bendeniz demin bunu 
teşrih ettim ve her halde Devletin varidatı umu-
miyesi olacağı için, hangi şekilde olursa olsun, 
o varidatı umumiyeyi memurini umumiye ciba-
yet edecektir ve onlar için konmuştur, bu 

madde... Yoksa bunların hangi kısmı verilecek, 
hangisi giremiyecek, onlar buraya giremez, o, 
kanunu mahsusa girecek. Nitekim bir iki esas
tan bahsettim bendeniz, birisi Maliye vekili 
Beyefendinin mütalâaları, birisi de bendenizin 
arzettiğiın şekil ve daha buna bir takını eşkâl 
ilâve edilebilir. 

MUSTAFA B. (Tokat) — Tekâlifi umumiye 
deyince içine girebilir. 

VEHBÎ B. • (Devamla) — Arzettiğim gibi 
Devletin her halde tekâlifi umumiyesi olacak. 
Siz bunu yahut bir nevi vergiyi verin veya 
verginin bir kısmını verin veyahutt mevcut 
vergileri hangi şekilde kabul edecekseniz ma
halline geldikten sonra bakiye kısmını verin. 
Bunun her şekli tekâlifi umumiyedir ve Hükü
metin bunu orada tesellüm ve cibayet edecek 
bir memuru bulunacaktır. Bu onu gösterir. 
Onun haricinde bîr şey yapılamaz. Binaenaleyh 
bu maddenin buraya konması zaruridir. Buyur
duğunuz nukatı tasrih edecek idarei umumiyei 
vilâyet kanunudur, 

Sonra belediye vezaifinden bahis buyurdu
lar. Bu kanun onu da halletmiştir. 22 nci mad
dede bir kasabada, bir nahiyede denildiği za
man, beledi vezaifin de hepsi ona aittir binaen
aleyh biz nahiye kanununu iki şekilde yapacağız. 
birisi mevcut köylerimize göre, diğeri kasaba
lara göre. Kasabalardaki nahiyeler, yani bele
diye devairi onlar da hakkı kazaya ve malî, ik
tisadi salâhiyetlere malik olacak ve şimdiki sa
lâhiyetleri daha ziyade tevessü edecektir. Bina
enaleyh vezaif zaten mahallinde dahildir ve na
hiye şeklinde mütecellidir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ben
deniz diyorum ki: teşkil edilen mahalli Hükü
met te belediyeler gibi mahallî bir idaredir. Tev
hit edilsin diyorum, 

VEHBÎ B. (Devamla) — Arzettim. Onda 
sek ve şüphe yoktur ve tevhit edilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL B. — «Mahalli hususa-
tın» tâbiri de konsun. 

VEHBİ B. (Devamla) — Belediye yoktur. 
Onu ayırmayınız. Merkez nahiyesi vardır. O 
nahiye merkez nahiyesi olmakla beraber fazla 
olarak İktisadi ve kazai salâhiyeti de haizdir. 
İşte hu olmuştur.. Yalnız nahiyeden vilâyet 
merkezini siz ayırıyorsunuz ve eski tarzında 
bir vilâyet tasavvur buyuruyorsunuz, öyle de
ğil. Vilâyet merkezi, kaza merkezi, liva mer
kezi doğrudan doğruya bir nahiyedir, ayrıca 
kendine göre bir şekli vardır. Beledi vezaif te 
oradadır. 

Soma Abdülgaffur Efendi hocamız, meda-
risin maariften sonra dercini zikir buyuruyor
lar. Demin de arzettim, seri mesaili tedris ede
cek medarısın doğrudan, doğruya merkeze mer
but olması pek tabii bir meseledir. Onların 
programın: tanzim ve idaresini temin etmek 
merkeze aittir. Evkaf hakkında bir teklifi 
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kanuni vardır, mahalli cemaatı islâmİyelere 
terkedilsin diye, mahalli vezaif meyanında buna 
muavenet vesaire hususunda birer hak bırak
mak suretiyle onu kanunu mahsusunda derce-
denilirsiniz. 

Hilmi Bey (Şûra) Kelimesini teklif bu
yurdular. onda Heyeti Pelileniz hakemdir. 

TAHStN B. (Aydm) — Maarif meselesi 
hakkında bir kelimelik söz istiyorum. Efendim, 
bu on ikinci maddede Hükümeti- merkeziyeye 
aidiyeti zikredilen mevad meyanında maarifin 
merkezce idaresi iktiza eden kısmı zikroluıı-
nııyor. Buradan anlaşılıyor ki emri maarif 
sırf mahalli vezaifden addediliyor. Halbuki 
maarifin bir kısmı vardır ki, bahusus her liva 
bir vilâyet addedilecektir, maarifin o kısmını 
bir livanın idare etmesi katiyen kabil değildir, 
Ezcümle Darülmualliminler, sonra Darülfünun
lar ve buna mümasil maarifi âliye ki bunların 
katiyen mahalli idare ve bütçeleriyle yanılmak 
imkânı yoktur. Bugün bendeniz öyle zannedi
yorum ki bütün Türkiye'de hakkiyle bir Darül-
muallimin teşkili için, tam bir kadroyu doldur
mak için hakkiyle muallimler bulmak pek zor
dur, Halbuki biz mekteplerimizi açabilmek ve 
kadrolarımıza muallim bulabilmek için muallim 
yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu da hiç 
bir vakitte bir vilâyet yapamaz. Nitekim An
kara vilâyeti vaktiyle bir kaç livayı haiz oldu
ğu zaman açmış olduğu bir Darülmuallimini 
kapamak mecburiyetinde bulunmuştur. Vak-, 
tiyle kazaların ve nahiyelerin varidatı hususi-
yesiyle o mektebi açmıştı. Fakat bugün kabul 
ettiğimiz esas dairesinde o livalar ayrılmıştır. 
îşte bu zamanda parasızlık yüzünden Darülmu
allimini kapamağa mecbur oldu. mesele bura
da. Halbuki bizim için Darülmualliminler haya
ti bir meseledir. Malûmu âliniz Darülnıualli-
lerin mekâtibi sultaniden ve pek çok mektep
lerden daha ehemmiyetli olması .iktiza eder. 
Bu gün Avrupa'da ve müterakki memleketler
de büyük bir profesör, büyük bir adam bir mem
lekete gittiği zaman orada bir Darüİmııallimiıı 
varsa evvelâ onu ziyaret eder ve bunu şeref 
addeder. Bizde ise Darülmualliminler adetâ 
bir karikatür şeklindedir. Bunun için vilâyet
ler hiç bir vakitte Darülnmâlliminleri idare 
edemiyeeektiı*. Sırf hideraatı umumiyeden ol
duğu halde merkezi livaya ait vezaiften adde
diliyor, maarif meselesi mahallidir, deniliyor. Bu 
olsa olsa maarifi iptidaiye ve nihayet maarifi tâli
ye için olabilir, idadi mekteplerine kadar mahalli 
bütçelerin yapacağı iştir. Fakat maarifin en 
büyük kısmı, meselâ etibba yetiştirmek, hukuk 
uleması yetiştirmek, Darülfünun açmak ve bir 
Çok erbabı ulûmu yetiştirmektir. Bilhassa bu 
gün memleketimizin yetmiş seksen bin mualli
me ihtiyacı'vardır ve bunu yetiştirmek için 
esas teşkilâta ihtiyacı vardrr. Bunu Ancak 
merkezi ve umumî bütçeden kemali itina ile 
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yapabileceğiz, en mühim bir surette yetiştire
ceğimiz muallimlerle yaptıracağız. Binaenaleyh 
bunun,yani merkezin ifa edebileceği vezaif mer 
yanma maariften bir hisse ayırmakla beraber, 
vilâyet için de «Muaveneti içtimaiye» kelime
lerinden sonra «tptidai ve tâli» kelimelerinin 
ilâvesini teklif ederim. Bunun umumî bütçeye 
ait olması lâzımgeleceği anlaşılıyor. Bizim bu 
gün en büyük derdimiz muallim derdidir. Biz 
bugün vilâyet teşkilâtı yapıldıktan, idarei hu
susiye! vılâyat teşkil edildikten sonra en ziyade 
bulacağımız şey paradır. Fakat muallim bula-
mıyacağız. Bunları yetiştirmek için mitktazi 
paranın merkezi umumî - bütçesine ait olduğu 
anlaşılsın. 

Bundan beş sene evvel tzmir vilâyetinin iki 
yüz elli bîri liraya kadar hususi bütçesi çık
mıştı. Hususi bütçede (900) kadar muallimi
miz vardı. Halbuki (3 800) muallime ihtiyacı
mız vardı. İdarei hususiyei' vilâyat paralariyle 
maatteessüf muallim bulamayız. Bundan beş se
se evvel tzmir vilâyeti, merkezde elli bin lira
sını yalnız Sanayi mektebine ayırdığı ve bir
takım lüks mekteplere bir çok paralar, meselâ 
on beş bin lira ayırdığı halde yine kazalara 
senede 3 er mektep açıyordu. Sonra harp o 
bütçeyi o kadar tahrip etti ki bugün bir çok 
muallimler kendilerine vasıtai maişet temin et
tiler. Bugün eğer o bütçelere yeniden karşılık 
bulunsa, o mektepler de açılsa ve müsait para 
bulunsa o zaman da maattessüf muallim bulun-
mıyacak. Çünkü ticaret vesaire ile kendilerine 
vasıtai maişet temin ettiler. Sonra efendiler, 
öteden beriden tedarik edilen her adam mual
lim olamaz. Muallimlik başkadır. Alim olabilir, 
Mutavveli ezber okuyabilir. Fakat muallimlik 
edemez. O mektepler de açılsa o muallimler bu
lunamaz. Bunları, gayet mutena ve .talim ve 
terbiye ile yetiştirebileceğimiz rana muallimler 
yapabilecektir. O vakit biz muntazam ve mü
kemmel talebe yetiştirebileceğiz. 

BEÎS — On ikinci madde hakkında müza
kereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın. Müza
kere kâfi görüldü. Takrirleri okuyacağız. Siİrd 
mebusu Sabri Efendi ve rüfekasının bir, teklifi 
var. Şer'iye kelimesinin ilâvesi isteniyor. En
cümen de bunu kabul etti. Binaenaleyh bu tak
ririn temin edeceği maksat hasıl oldu. Reye 
vaz etmiyorum. Karasi mebusu Abdülgafur ve 
Erzincan mebusu Osman Fevzi Efendilerin tak
rirleri var. 

Riyaseti Celüeye 
On ikinci maddenin (Büyük Millet Mecli

since vazedilecek kavanin mucibince maarif 
.... ilâhiri) fıkrasına (Medaris) kelimesinin de ilâ
vesini teklif eyleriz. 

14 kânunuevvel 133C 
Karesi Erzincan 

Abdülgafur Osman Fevzi 
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REİS — Bir medaris kelimesinin ilâvesi 

teklü olunuyor. Buna dair Encümence mütalâa 
var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz «evabını 
arzettim efndim. 

ABBÜLGAFÜR Ef. (Karesi) — Efendim 
madem ki idarei mahalliyeye terkedilerek maa
rife himmet atfolunuyor, medaris de eğer Hükü
meti merkeziyyelere terk olunacak olursa tabii 
o derece mazharı himmet olamıyaeaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Maarif 
medaristen ayrı mıdır? 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Manayı lü-
gavisi itibarîyle medaris hiç bir vakit maarif
ten ayrı değildir. Medarisi ilmiyenin mercii de 
Maarif vekâletidir. Eğer tevhit edilecek olursa 
bir şey dnmez. Deminden arzettim. Manayı is-
tılahisiyle anlayacak olursak her halde mahal
line terkedilmek ieabeder. Her halde mahalline 
terkedîlmesî taraftarıyım. 

REİS — Takrir hakkında encümen namına 
mütalâa var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim mahalline 
terk etmekten maksat, eğer programını vesa-
iresini tanzim etmekse bu kabil değildir. Bu 
roğrudan doğruya Şer'iye vekâletinden tan
zim edilmek lâzımdır. Eğer maksat buna yar
dım etmek ise buna her zaman mahallî idaresi 
yardım edebilir. Bendeniz bunu mahzurlu gö
rüyorum, reddini teklif ederim (Gürültüler). 

REtS — Rica ederim. Müsaade buyurun, 
Encümen cevabmıverdi. Heyeti. aliyye de kara
rını verir. Takriri bîr daha okuyoruz. (Takrir 
tekrar okundu). Bu takriri nazarı itibara alan
lar ellerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya alındı. 

Riyaseti Celileye 
On1 ikinci maddeye (Muaveneti içtimaiye) 

.kelimesinden sonra (inzibat ve emniyeti umumi
ye) cümlesinin İlâvesini teklif ederm. 

Aydın 
Tahsin 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoşgad) — İnzibat 
olabilir. Fakat emniyeti umumiye nedir?. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim emniyeti 
umumîye kısmı doğrudan doğruya memleketin 
emniyeti demektir. Dahiliyeye ait bir vazife
dir. Diğer aksamı da arzettim ki doğrudan 
doğruya mahalline aittir. Bunun lüzumu yoktur. 

Büyük Millet Mclisi Riyasetine 
(Vilâyet meclisleri) yerine (vilâyet şûraları) 

unvanının kabulünü teklif ederim. 
Bolu 

Tunalı Hilmi 
BEİS — Efendim bu takriri nazarı mütalâa

ya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı mü
talâaya alındı; 

n.ım e: 2 
Riyaseti Celileye 

On ikinci maddedeki (Ve muaveneti içtima
iye) kelimesinden sonra (Ve inzibat) kelimesinin 
ilâvesini teklif eylerim. 

14 kânunuevvel 1336 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
REİS ^— Nazarı mütalâaya alanlar ellerini 

kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmadı, 
Riyaseti Celileye 

Vilâyet halkının tarzı idare ve inkişafları 
kendilerine tevdi edilmek suretiyle teceddüdat 
gösterilmekte olup binaenaleyh devairi belediye 
dahi mahalli umuru tanzim ve idare ile mükel
lef olmasna ve devairi belediye rüesa ve azaları 
dahi intihabı ahali ile müntehap bulunmalarına 
nazaran Hükümet ile belediyeler arasında bir 
fark kaîmamış olduğundan hususatı belediyenin 
dahi mahallî şûrasınca tesviyesi hem intizamı 
muameleye ve hem de sarfiyat hususunda ta-
sarrufata badi olacağından on ikinci maddenin 
son fıkrasına (Muaveneti içtimaiye işlerinden) 
sonra (Mahallî hususatm tanzim ve idaresi) ' 
şeklinde kabul edilmesini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

BEİS—Mütalâa var mı efendim? 
VEHBİ B. (Karesi) — Demin arzttim. Şûra 

vilâyetin şûrasıdir, O kasabanın işine karışa
maz. Kasaba bir nahiyedir. Doğrudan doğruya 
belediye vezaifine vazıülyeddir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim nahiye, belediye teşkilâtı ayrıdır. Bu ka
nun tanzim edilse bile yine belediye teşkilâtı 
mevcut' kalacaktır. Belediye teşkilâtını kaldı
rıp Hükümetle beraber vazifesini İfa için her 
halde bu tabirin oraya konulması lâzımdır. Bu 
tabirin konulmasında ne mahzur vardır? 

VEHBİ B. (Karasi) — Efendim bendeniz 
zannediyorum kî Mustafa Kemal Bey biraderi
miz nahiye meselesini tasavvur buyurmuyorlar. 
Tekrar etmek lâzımgeliyor ki nahiye demek, 
belediye vazifesine bakacak bîr heyet demektir. 
Artık belediye yoktur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğnü).— yok
tur demek için bu tabir, lâzım. .Aşağıda vardır 
efendim. Yirmi ikinci maddede nahiye bir veya 
bir kaç köyden mürekkep olduğu gibi bir ka
saba da bîr nahiyedir ve nahiye vazaifi göre
cektir. 

Hali hazırda nahiyelerde bir müdür, bir 
meclis vardır. Birisini lâğvedin. Sonra.. 

BİR MEBUS- B. — Nasıl lâğvedebilirsiniz? 
VEHBİ Bv — Belediye yok kasabalar için.., 

(Gürültüler) zannederim Heyeti celile anladı. 
(Anlaşıldı sadaları). 

REİS — Efendim şimdi okunan- Mustafa 
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Kemal Beyin takririni nazarı'mütalâaya alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya 
alınmadı. 

Riyaseti Celilere 
On ikinci maddeye (Maarif) kelimesinden 

sonra (iptidaîye ve taliye) kelimelerinin ilâve
sini teklif ederim. 

-Aydın 
• - Tahsin 

REİS — Bu takriri nazarı mütalaaya, alan
lar ellerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
madı. 

Riyaseti Celileye 
Şuabatı idariyeniıı bir kısmı mühimmine va-

zıülyed bulunan vilâyat şûrası için hususi va
ridat ile tedviri umur etmek imkânı mevcut 
bulunmadığından (tekalifi umumiyeden mahallî 
masarifat temin edildikten sonra mütebakisi 
müstesna olmak) suretiyle tadilini teklif eyle
rim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, demin ar-
zettim. Tekrar mecbur olacağım. Bakınız; bu
rada, kavanin mucibince Sıhhiye, İktisat, Na-
fia, Ziraat, Maarif iğlerini mahalline bırakıyo
ruz. Bittabi bunlar bir çok vezaiftir ki karşı
lık istiyecektir. Bunu elinize gelecek kanunda 
göreceksiniz ve ne gibi varidata ihtiyaç oldu
ğu anlaşılacaktır. Demin uzun uzadıya arzet-
tim. Burada bir madde ile izah edilmek im
kân ve ihtimal haricindedir. Kanun geldiği za
man ne tarzda bırakacağımızı ve ne tarzda va
ridat vereceğimizi ayrıca göstereceksiniz. Bu
nunla vilâyat hemen teşekkül edecek değil ki 
ısrar ediyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Maa
rif iğleri için evvelce halka böyle mevaidde bu
lunulmuş ve varidatı için bir takım vesait ve
rilmiş. Yine biz böyle eskisi gibi kanun çıka
racak olursak halka bir şey temin etmiş olmı-
yaeağız. Parasız Hükümetin işi yürümez, 

MALİYE V. PEBİD B. — Efendim, Vehbi 
Bey izah buyurdular. Fakat Mustafa Kemal 
Bey arkadaşımız ısrar ediyorlar. Bendeniz de 
zannediyorum ki asıl bu meselenin mahalli mü
zakeresi Dahiliye vekâletince derdesti tanzim 
bulunan ve on beş gün zarfında Heyeti celile-
nize takdim edileceği mevzuubahis olan İdarei 
hususîye kanunudur. Yoksa şimdiden hangi va
ridat verilecek gibi bir takım esaslı meseleler 
vardır ki bu teklif kabul edilecek olursa hattâ 
aslının müzakeresine bile imkân kalmamış 
olur. Binaenaleyh Heyeti celilenizden her bir 
uzvun kendi mütaleasmı arizü amik dermeyan 
etmeleri o müzakerei müstakbele esnasında ola
caktır. Bendeniz de şayanı kabul görmüyorum. 

REİS — Efendim, takrir sahibi takrirlerini 
izah ettiler. Encümen de cevap verdi. Takri
ri reyi, âlinize arzediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ha
cet yok efendim. Mademki gelecek kanunda 
müzakere edilecek, bendeniz takririmi istirdat 
ediyorum. 

• Riyaseti Celileye 
On ikinci. maddede mukayyet (menafii bir

den ziyade vilâyata şâmil hususat) cümlesinin 
tayyını ve (Büyük Millet Meclisinee vazedile
cek kavanin) ibaresine (yaİnız hututu umumi-
yeyi gösteren) kaydının ilâvesini • teklif eyle
rim. 

Adana mebusu 
Zekâi 

ZEKAİ B. (Adana) — Efendim, on ikinci 
maddede (vilâyet mahalli umurda mânevi şah
siyeti Ve tam muhtariyeti haizdir) deniyor. 
(Umuru mahalliyede tam muhtariyeti haiz olan 
vilâyet, bu umuru mahalliye için Büyük Mil
let Meclisinin vazedeceği kavanin dairesinde 
tedviri umur edecek) demek (matbuat kanun 
dairesinde serbesttir) demek gibidir. Meclis 
kanunlar vazedecek, bunun tatbikatı vilâyet 
meclislerine ait olacak, binaenaleyh vilâyet 
meclisleri şimdiye kadar yaptığı gibi merkez
ce vazedilecek kavanini yalnız tatbik etmek sa
lâhiyetini haiz olacak demektir. Doğrudan doğ
ruya kendi kendilerine, ihtiyacı mahalliyi tak
dir ederek idarei umur etsinler demekle ben
deniz vilâyet meclislerine - kanun vazt salâhi
yeti verilsin demek istemiyorum, tabiî kanun 
vazı doğrudan doğruya memleketi temsil ede
cek olan büyük Millet Meelisinin hakkıdır. 
Şimdiye kadar bizde mânayi kanun maalesef 
suiistimal edilmiştir. Kanunların hütutu umu-
miyeyİ göstermesi lâzımdır. Teferruata ait olan
lar nizamname ile, talimat ile tâyin edilir. 
Meclisler de bazan nizamlar çıkarır, fakat hiç 
müteamel olmamış. Binaenaleyh Büyük Millet 
Meclisinin vazeeeeğİ kanunlar dairesinde umu
ru mahalliyeyi idare ederse, mahallî meclis
leri şimdiye kadar yapılmış olan şeyden fazla 
bir şey yapmış olmıyaeaklardır. Onun için bu
raya (Büyük Millet Meclisince vazedilecek 
hututu umumiyeyi gösterir kanunlar) diyelim 
ki hututu umumiye tâyin olunduktan sonra 
her mahallin kabiliyetine, muktazİyat ve ica-
batma, temayülâtma ve ihtiyacı ruhîsine tev
fikan o kanunlarda gösterilen esasları tatbik 
etmek, mahallî meclislerine ait olsun. 

Malûmu âlileridir ki Büyük Katerina'nın 
dediği gibi kâğıt her şeye mütehammildir, fa
kat cildi beşer başka suretle mütehassistir. Kâ
ğıt üzerinde her şey yapılır. Fakat iş, tatbi
kat sahasında kanun diye ortaya konan şeyin 
duçar olacağı istihaleleri görmektedir. Bura-
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da bir çok güzel kanunlar vazediyoruz, elden 
ele geçerek köylere kadar vâsıl olduğunda sa-
h'aı tatbikatta o kanunun gösterdiği şekil ise, 
bizini burada gösterdiğimiz hüsnü niyetle büs
bütün ntutezat bir vaziyet alryor. Onun için 
içtimaiyatı memleketi idare edenler daima it
tihaz ettikleri tedabirin temayülâtı ruhiyei hal
ka ve ihtiyacatı hakikiyei memlekete mutaba
katını nazarı dikkate almalıdır. Gösterecekleri 
muvafakiyet ondadır. Bunu da görecek olan, 
oraların mümessileridir. Buradan her şey ta-
mamiyle, teferruatiyle görülemez. Cîörülmek lâ-
zımgelirse hu meclislere vâsi salâhiyetler ver
mek ihtiyacı hâsıl olur. Eğer bunu vermek la
zımsa, yani mahallî meclisleri, idarei umuru 
mahalliyede, denildiği gibi tam muhtariyeti 
haiz olacaklarsa, ,tam muhtariyet, ancak on
ların da vazedecekleri nizamlar ve talimat
larla kanunların tatbikatı sahasında hakkı tak
dirlerini kabul etmekle olur. Yoksa biz kanun 
vazedelim, onu onlar tatbik etsinler demek, 
şimdiye kadar nahiye müdürleri ki merkezden 
tâyin ediliyorlardı, onlar tatbik ederlerdi, şim
diden sonra onlar tatbik etmiyecekler de ma
hallî meclisleri tatbik edecek demektir. İste 
onun için arzediyorum ki bu mahallî meclisle
rine verilecek salâhiyet, yapılaeak olan kanun
ların -ciheti tatbikıyesinde nizamlar vazına teş- • 
mil edilmek ieabedev. Vazedilecek kanunlar yal
nız hututu umumiyeyi göstermeli, umuru tatbi-
kryeye müdahale edilmemelidir. Evvelâ bu me
sele terkibatı içtimaiyeyi riyazi muadeleler gi
bi Halletmek gibidir. Bazı zevat masa başmda 
doğrudan doğruya ahaliye ait işleri halle çalı
şabilir, Fakat hakikat o dur ki mesaili içti
maiye halkla temas ile, onların hakikî ihtiyaç
larını temin ve idrak ile hallolunur. Bu da te
mas edenlere tevdii salâhiyet ile mümkündür, 
yoksa burada oturmakla değildir. Binaenaleyh 
bu fıkranın bu şekilde takyidi ve sonra (mena
fi! birden ziyade vilâyata şâmil olmak üzere) 
diyor kî o takyidin hiç lüzumu yoktur. Çünkü 
menafii isterse bir kaç vilâyete şâmil olsun, 
o menafi, menafii mahalliyedir. Madem ki, ma
halline aittir, merkezce idare edilemez, Mena
fii mahalliyenin merkeze raptı, doğrudan doğ
ruya vesayatı idariye kabul etmek demektir, 
Yani halkın fevkinde bir vesayeti idariye tanı
mak demektir. Bu vesayet kabul edilirse yine 
ahali tarafından müntehap mümessiller marife
tiyle icra-ettirilmelidir. Madem ki menafii ma
halliyedir, isterse 62 vilâyete ait olsun, o ken
di vilâyetleri arasında halledilecek bir mesele
dir, merkezin oraya hakkı müdahalesini tecviz 
etmek muhtariyetle kabili telîf değildir. Zaten 
bu kanun aşağıda mıntakalar teşkilâtını kabul 
etmiştir. O mıritakalrda menafii birden ziyade 
vilâyata şâmil olan işlerin sureti halli göste
rilmektedir. Yani. Hükümeti merkeziyeye ait 
değildir, imdi onu bu maddede Hükümeti mer

keziyeye raptetmek, idarei mahalliyede kabul 
edilmesi lâzımgelen muhtariyeti ortadan kal
dırmak demektir. Tearuz var tabiatiyle. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, «Büyük 
Millet Meclisince tanzim edilecek kavanin» ye
rine «Büyük Millet Meclisince tanzim edilecek 
hututu umumiyeyi gösteren kavanin» buyuru
yorlar. Zaten de öyle olacaktır. Başka şekilde 
olacak değil. Fakat (hututu umumiye) fıkra
sını koymakla öyle bir fikir hâsıl etmek var
dır ki bu kanun mucibince idarei mahalliye-
ler, şûralar kendi kendilerine derhal kavanin 
ve nizamat yapmağa kalkışacaklardır. Bura
da : (hututu umûmiye) den maksat, en büyük 
ve en mühim işler demek olduğuna nazaran 
mahallî bîr takını teşkilât tanzimine kalkışa
caklardır ki buna zannediyorum Heyeti celi-
leniz bugünden taraftar olmasa gerektir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Kanun tabi
rinde hututu umumiye mündemiçtir. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Evet esasen, bu
yurdukları gibi, (Kanun) tabirinde (Hututu 
umumiye) manası da mündemiçtir. Binaenaleyh 
tanzim edeceğimiz kanunda vilâyatm mahallî ve-
zaifte ne gibi. nizamlar ve ne gibi usuller, ne gibi 
tedabir vazedebileceklerini tasrih edeceğiz. 
Oradan o salâhiyetleri almanın imkânı yoktur ki, 
yeniden burada hututu umumiye veyahut hu
tutu hususiye diyelim. Doğrudan doğruya 
«Vazedilecek kavanin mucibince» demek pek 
talin-ve doğrudur. 

Birden ziyade vilâyata şâmil deyince bu, 
merkeze alınmış demek değildir. Şûrayİ mahalli
nin doğrudan doğruya vaziyed etmiyeceği mesail 
demektir. Yoksa merkeze merbut demek değildir, 
Hattâ biz bunların bütçesi üzerinde bile tet-
kikata taraftar olmadık, ve onun Meclisi âli
nizin tasvip edeceği şekilde intihap - olunacak 
mm t aka müfettişlikleri tarafından tetkikini ka
bul ettik. Farzedenizi ki, iki vilâyet arasında 
büyük bir göl var ve bu büyük bir gölü vilâ
yetlerden birinin şurası şu suretle kurutmağa 
karar vermiştir. Diğer vilâyetin şurası şu su
retle kurutmağa karar vermiştir, bunların ara
cında telifibeyin edecek bir makam lâzımdır. 
Bunu biz, Hükümeti merkeziye yapmasın, mın-
taka müfettişleri yapsın dedik. Mmtaka mü
fettişlikleri, onun tarzı intihabı, teşkili filân, 
Heyeti Celilenizin o hususta tesbit edeceği esas 
ayrıca bir meseledir. Binaenaleyh «Birden zi
yade vilâyata şâmil» demekten maksat, bundan 
kurtarmak içindir ki, resen buna karar verme* 
sinler demktir. 

REÎS — Zekâİ Beyin tadilnamesini kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Bir daha 
okunsun. 

(Zekâi Beyin takriri tekrar okundu), 
REİS— Efendim, taktir sahibi noktai na

zarlarını izah ettiler. Mazbata muharriri de 
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cevaplanın verdiler, Bit takriri nazarı müta
lâaya alanlar ellerini kaldırsınlar, indiriniz 
beyim ellerinizi. Bu takriri nazarı mütalâaya 
alnuyanlar ellerini kaldırsınlar. Nazarı müta
lâaya alınmadı. ' 

Riyaseti Celileyc 
On ikinci maddede (Maarif) kelimesinden 

sonra (Evkaf) tabirinin de ilâvesini teklif ede
rim. 

Kastamonu mebusu 
Dr. Suat 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Müsaade bu
yurursanız bii' kelime arzcdeyim, 12 ııci madde
de maarif kelimesinden sonra, idaresi mahalli
ne terk edilen daireler mey alilinle en mühim 
nokta evkafken zannederini ki, encümen bunu 
zühuleı ı kaydetmiştir. Hım un dercini rica ede
rim. 

VEHBİ B. {Karesi) — Heyeti Celile hâkem 
olsun, kabul buyur ursa kaimi ederiz, 

REİS — Suat Beyin takririni nazarı müta
lâaya alanlar lütfen et kaldırsınlar. Nazarı mü
talâaya alınmıştır. 

B. M. M. Riyaseti (Jelîleşine 
12 ııei maddenin birinci satırındaki (Tam 

muhtariyeti haizdir) fıkrasının (Tam) kelime
sinin tayyını teklif ederim. 

Baht 
Tunalı Hilmi 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu-
yuruhır mu? Arkadaşlar, mesele gayet basit
tir. Binaenaleyh irfan ve'vicdanınız karşısında 
gayet kısa soyl iveceği m. Tanı muhtariyet, nim 
muhtariyet, muhtariyet... Bunlar eğer dünyada 
mevcut ise emin olunuz bu tam kelimesi yarin 
memleketin hasında en müthiş bir kelime gibi 
tefsire uğrayarak bir tehlike çıkaracaktır. Bi
naenaleyh tayyını teklif ederim (Doğru ses
leri ). . 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, (Tam) ke
limesinden . maksat, şunu tefsir eden Büyük Mil
let Meclisince olan muhtariyettir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — O sözdür. 
Şimdi. Kaldırırsanız da faide, bırakırsanız zarar ; 
var (Gürültüler) Siz yine bildiğinizi yapın. 

VEHBt B, (Devamla) — İdarei ıımumiyei vi- j 
İâyet kanunu çıktığı zaman evvelâ bir tazyiki ; 
manevi tahtında çıkmıştır. Btlâhara birer birer ; 
maddelerini kıstılar ve şimdiki gibi hepimizi ida- ' 
rei hususiyeden müşteki bir vaziyete getirdiler, : 

Maksat budur, maksat bunu temin etmektir. Siz : 

bunu ister deyin, İster demeyin. Bunu temin 
edin. Bunu tanzim etmeyince zaten memleketi 
tanzim etmek ihtimali yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Muhtariyet 
demek, istiklâl demektir. 

REİS — Bf endim, Hilmi Beyin teklifini na
zarı mütalâaya alanlar ellerini kaldırsınlar. Na
zarı mütalâaya alınmıştır. Nazarı mütalâaya alı
nan takrirlerle beraber madde encümene gidi
yor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Maddeyi tashih et
tim efendim. Bendeniz okuyayım, encümene git
mesine lüzum yoktur: 

Vilâyet mahallî umurunda mânavi sahsi.yeti 
ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dahilî siyaset, 
seri, adli ve askerî umur, beynelmilel iktisadi mü-
nasebat ve Hükümetin umumî tekâlifi ile menafii 
birden ziyade vilâyata şâünil Jıusıısat müstesna 
olmak üzere Büyük Millet Meclisince vazedilecek 
kavaniu mucibince evkaf, medaris, maarif, sıh
hiye, iktisat, ziraat, nafıa ve mnaveneti içtimaiye 
işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının 
salâhiyeti dahilindedir. 

REİS — Takrirler bitti, söz de bitti. 
Dr. MUSTAFA B, (Kozan) — Ziraat kelime

sinden sonra iktisat diyorsunuz. Bunda zira
at da vardır. Ziraat iktisadiyatın şııabatm-
dau biridir. Maksat, o değilse, ziraat, ticaret, 
ve Nnnuıt kelimeleri lâzımdır. 

REİS — Efendim, tadilnameler olumdu. Na
zarı mütalâaya alınanlara göre encümen mad
deyi tashih etti. Şekli musahhahi de şimdi okun
du. Encümenin son tadili veçhile 12 nci mad
deyi kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 12 neı 
madde kabul edilmiştir. 

2. ~- İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Adliye vekili ('cttüeddin, Arif Beyin ye
rine v eh (Ut i en diğer bir zatın intihabına dair Bü
yük Mil et Meclisi Riyaseti tezkeresi 

BElS — t e ta Riyaset Ceîilesinden şimdi bir 
tezkere aldım. Tezkere okunsun da bugün vakit 
dar. Arzu ederseniz bugün, arzu etmezseniz 
bundan sonraki içtimada iııtihabatı yaparız. 

B. M. M. Riyaseti Celİlesine 
Adliye vekili Celâleddin Arif Beyefendinin 

gaybubetleri uzun müddet devam etmiş ve vazi
felerinin Heyeti Vekilede mevcut azadan biri ta
rafından daha uzun müddet tedvirine imkân 
kalmamış olduğundan m iri mumaileyhe vekâleten 
Adliye vekilliğine aşağıdaki namzetler meyanın-
dan bîr zatın intihabı iein muanıelei lâzimenin 
ifa buyurulmasıuı rica ederi™.. 

T. B. M, M. Reisi 
Mustafa Kemal 

Vehbi B. (Karesi), Zekâi B. (Adana), Muh-
mud Esat B. (İzmir), 

REİS — Vekiller intihabı hakkındaki kanun 
mucibince Riyaset; namzetler esamisini şimdi 
okunan tezkerenin zeylinde gösterdi, tntihabatı 
bugün yapacaksak esamiyi tekrar okuyalım (Ati 
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Celsede sesleri) (Esami okunsunda yazalım ses
leri). Vehbi B. (Karesi), Zekâi B. (Adana), 
Mahmud Esad B. (izmir). 

2. — Maarif vekiM Dr. Rıza Nur Beyin, usun 
müddet Ankara'dan infikâkine binaen yerine dİ-

er Mr satın, İntihabına dair Büyük Millet Mec-
isİ Riyaseti teskeresi. 

REİS — ikinci bir tezkere var. 
*B. M. M. Riyaseti CeHlesine 

Maarif vekili Dr. Rıza Nur Beyefendinin 
uzun müddet gaybubetini icabettircn bir vazife 
ile Ankara'dan infikâk etmiş olması hasebiyle 
âtideki namzetlerden bir zatın mirimumaileyhin 
yerine Maarif vekilliğine intihabı için muamelei 
lâzİmenin ifasını rica ederim. 

T. B. M. M. Reiai 
•V Mustafa Kemal 

Hamdullah S.übhi B. (Antalya), Zekâİ B. 
(Adana), Vehbi B. (Karesi), Yunus Nadi B. 
(İznâr), Mahmud Esat B. (izmir). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar; bili
yoruz ki, uzun zamandanberi Celâleddİn Arif 

Bey gibi muhterem bir arkadaşımız bir vazife ile 
yanımızdan ayrıldı. Fakat bu zat bugün Trab
zon'a geldi ve hareket etti. Nihayet bunun on 
günlük müddeti kaldı. (Doğru »adaları). İkinci 
meseleye gelince; böyle muvakkaten ayrılan ve
kil arkadaşlarımızın yerine heman bir diğerini 
intihap etmek lâzım gelirse bugün Dahiliye na
zırı olan Befet Bey de yerinde yok (Doğru sa
dalan). Çünkü hu zat Dahiliye nazın mıdır? Ta
kip kumandanı inidir? Ordu kumandanı mıdır? 
Bir zatın böyle mahamı umura ait dört vazifeyi 
birden deruhde etmiş olması nedir; amma Muh
terem adammış ben de bilirim. Sonra bir Maarif 
nazırına ihtiyaç vardır. Hükümeti tenkit ederim. 

REİS —' Efendim, müsaade buyurunuz. Bıı 
mesele üzerine müzakere açmıyoruz. Maksat 
Heyeti celilenize tezkereleri tebliğ etmekten iba
retti. Intihabatı yapacağımız gün müzakere 
ederiz. Müzakere yapacağımız gün hangi vekâ
lete intihap ieabederse yaparız. (Perşembe sada
lan). 

Perşembe günü içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: badezaeval 4,30 
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