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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : Badezzeval 1,30 

KEÎS — Raisi Sam Vekili Vehbi E l Hz. 
KATİP : Feyyaz Ali B. (Yozgad). 

REÎS — Efendim, celseyi açıyoruz. Zabtı 
sabık hulâsası okunacak, lütfen dinliyelim. 

(Kâtip Feyyaz Ali Bey, zaptı sabık hulâsası
nı okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Reis vekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı riyasetlerinde zevali saat bir buçukta 
inikat etti. Zaptı sabık hulâsası kıraet ve tas-
hilıen kabul olundu. Konya teşkilâtı mülkiyesi 
hakkındaki aranın tadadında yanlışlık oldu
ğundan yeniden Divanı Riyasette tetkik edile
ceği tebliğ edildi. Şubat nihayetine kadar f'1.1) 
milyon liralık avans itası hakkındaki lâyihai. 
kanuniye Muvazenei maliye encümenine, makam 
nıaaşatma ve müdafaai milliye müsteşarlığı ma
aşına dair levayihi kanuniye Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei maliye encümenlerine, Zafran-
bolu İsyanında zimethal olan eşhasın afları 
hakkındaki kararname Adliye encümenine, Ada
na mebusu Zckâi Beyle rüfekasının Adana mu
hacirini hakkındaki teklifi Muaveneti içtima
iye ve Dahiliye vekâletlerine, Antalya mebus
larının Antalya - Burdur tarikinin turuku umu
miye meyamııa ithali hakkındaki teklifleri Na
fıa vekâletine, Sürd mebusu Salih Efendinin 
Siird'dekİ Camii kebirin tamirine dair takriri 
iŞer'iye vekâletine havale olundu, Siverek me
busu Mustafa Lûtfİ Beyin mebusanın tercümei 
hallerinin tabına ve Kütahya mebusu Cemil 
Beyin istiklâl mahkemeleri âzalarının imtihan 
edilmelerine dair olan takrirleri reddolundu. 
Mezuniyetini tecavüz ettiren Aydın mebusu Sa
dık Beyin müstafi addolunması hakkındaki 
Divanı Riyaset kararı kıraet ve müzakere cere
yan ederek mumaileyhin müddeti gaybubetin-
deki mazeretinin meşruiyeti kabul edilerek 
müstafi adetine lüzum görülmedi. îzmİr mebusu 
İlacı Süleyman Efendinin Rodos'a azimetine 
müsaade olunması hakkındaki teklif kabul edi
lerek Sürd mebusu Salih Efendi ile Muş me
busu Riza ve Hacı Ahmet Beylerin temdidi me
zuniyetleri tensip ve (13) âzanm mezun addo
lunması hakkında Divanı Riyaset kararı ka
bul edildi. Kırşehir mebusu Sadık Efendiye 
Meclîse tarihi duhulünden itibaren tazminatı 

şehriye itası muvafık görüldü. Kastamonu 
mebusu Suad Beyin mezun mebusların tahsi
satlarına dair olan lakriri nazarı itibara alına
rak Meclis bütçesiyle beraber müzakeresi! e 
katar verildi. 

Zonguldak'taki Imbraııı İktisadiye dair İk
tisat vekili Celâl Bey tarafından verilen cevap 
isi ima, Müdafaai Milliye encümeni Riyasetin
de» istifa eden llatu Sükrii Beyin yerine Yusı.f 
İzzet Paşanın intihap kılındığına dair encü
men mazbatası kıraet olunarak teneffüs için 
celse tatü olundu. 

İkinci celse 
Hasan Kelimi Beyefendinin tahtı riyaset

lerimle zevali saat üç buçukta inikat etti. Üs
küdar mebusu Neşet Beyle rüfekasının î s ta ı -
bul'da idam edilen Tevfik Bey ailesine maaş 
tahsisi hakkındaki takriri Lâyiha encümenine 
havale olundu. Badehu vesikalar hakkında vâı i 
olan istizaha Dahiliye vekâleti vekili Adnan 
Bey tarafından cevap ita ve Saruhan mebusu 
Avni Beyin bu meseleye müteallik takriri Hey
eti Vekileye havale olunduktan sonra verilen 
takrirlerden Vekil Beyefendinin tercih eylediği 
müzakerenin kîfayetiyle ruzııameye geçilmesi 
hakkındaki takrir reye konularak kabul edildi 
ve çarşamba günü ayni rıızııaıııe ile içtima edi
leceği tarafı Riyasetten bittebliğ saat (4,30) da 
celseye nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip ^ Kâtip 
Vehbi Feyyaz Âli Refik 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında be
yanı mütalâa edecek var rai? (Yok sesleri). Zaptı 
sabık hulâsası aynen kabul olundu. 

SIRRI B. (Voagad) — Müsaade buyurursa
nız bir şey arzedeceğim. Dünkü gün İstiklâl 
mahkemelerine intihap edilecek âzayi imtihana 
davet eden arkadaşımız Kütahya mebusu Cemil 
Bey Lâyiha encümeninin kâtibidir. Encümen 
dün içtima etti ve bir çok tekâlifi kanuniyeyi 
müzakere etti. Defteriyle beraber kendisine 
teslim ettik. Su içerken şurada Lâyiha encüme
ninin defterini gaybetmişL. Rüfekadan ellerine 
geçen varsa lütfen iade etsinler. 

Dr. ABİDÎN B. (Lâsstan) — Başkasını im
tihana çekiyor, kendi defteri kaybediyor, 
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MEMET ŞÜKRÜ1 B. (Karahisan Sahip) — 

Konya teşkilâtı hakkında bir takririmiz vardı. 
O takririmizin nazarı itibare alınmadığını görüyo
rum. Halbuki Konya teşkilâtı mülkiyesi hak
kında verilen reyler İçinde ve beyaz kâğıtlar ara
sında ret kâğıtları olduğu yapılan tetkikatta, 
bidayeten görülemediği ve kâtipler tarafından 
yeniden tasnif edileceği söylenmişti. Halbuki 
biz daha evvel tadadın doğru olmadığını tesbît 
etmiş ve bir de takrir vermiş, idik. Ârânın ne
ticesi nedir ve ne için Divanı Riyaset şimdiye 
kadar tasnif etmemiştir? Neticesini ne için bil
dirmiyor? Bunu anlamak isteriz. 

MASAN FEHMİ B, <Gümü$ane) — Şükrü 
Beyin istihsali ara hususunda rüfekasiyle bera
ber verdikleri takrir ârâ istihsalinden sonra veril
diği tadattaki sehvin tetkiki vazifesi Nizamname 
mucibince Divanı Riyaset heyetine ait olduğu 
için ârâ takrirle beraber. Divanı Riyasete tevdi 
aülmiştir. Oradan geldikten sonra müzakere 
edilir. Takrirleri reddolunmuş değildir. He
nüz Heyeti umumiyenin reyine arzolunmamış-
tır. Divanın netieei tetkikatr Heyeti Celîlenize 
tebliğ edildiği zaman takrir de mevzuu bahis 
olur. 

REİS — izahat kâfidir değilmi efendim? 
(Hay hay sesleri). 
Efendim, evrakı varideye geçiyoruz, 

2. — TEKLİFLER 
1. — Yozgad mebusu Rıza Beyle refikinin, 

usat tarafından şehit edilen Karamağara nahiye
si müdürü Tevfik Efendi ve Memet onbaşı ailele
rine maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi 
(2/181) 

REİS — Usat tarafından şehit edilen nahiye 
müdürü Tevfik efendi ile Memet onbaşının aile
lerine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair yozgad mebusu Rıza Beyle refikinin 
teklifi kanunisi var, Lâyiha encümenine gönde
riyoruz. 

,3, — Erzincan mebusu Osman Fevzi Efendi 
ve arkadaşlarının İstanbul'da İdam edilen Ab
dullah Efendi ailesine maaş tahsisine dair tekli
fi kanunisi (S/182) 

REİS — istanbul'da idam edilen Abdullah 
efendi ailesine "hidematı vataniye tertibinden 
maaş itasına dair Erzincan ve Erzurum mebus
larının takriri var; Aynen Lâyiha encümenine 
havale ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
i, — Teşkilâtı Esasiye kanunu lâyihası, ve. 

encümeni mahsus mazbatası 
REİS — Evrakı varide bitti, Bugün mü

zakere olunacak encümeni mahsus mazbatasının 

.1336 C : İ 
bakiyei müzakeratma geçiyoruz. G-eçen içtİnıâ-
da 13 ncü maddesi hakkındaki müzakerenin ki
fayeti kabul olunmuştu. Şimdi tadile ait olan 
takrirler var, onlar okunacak, reyinize arzedile-
cek, ondan sonra da madde r^ye vazolunacak. 

EMİN B. (Ergani) — Reis Efendi otuz kırk 
imza ile Hasan Fehmi Beyefendiye bir takrir 
vermiştik. Onu lütfen okuyunuz. 

REÎS— Tunalı Hilmi Beyin takrirlerini oku
tuyoruz 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
13 neü maddenin birinci fıkrasının berveçhi 

zir tadilen kabulünü teklif ederim. 
MADDE 13. — Vilâyet şûraları nahiye şûra

ların kendilerinden intihap ve ibas ettikleri 
vekillerden mürekkeptirler. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REÎS — Tunalı Hilmi Beyin ikinici takriri: 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

13 ncü maddedeki (Vilâyet şuralarının içti
ma devresi iki senedir) fıkrası bütün şûralara 
şâmil olabilmek ve bir defa zikrü dercedilmiş 
olmak için kanunun idare kısmının en sonuna 
konulmak lâzım geldiğinden mezkûr fıkranın 
tayyını teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Hilmi Beyin üçüncü takriri : 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

13 neü madednin ikinci fıkrası yerine ber
veçhi zir fıkranın kabulünü teklif ederim, 
iler sene altı ayda bir defa ve lâakal birer ay 
içtima ederler. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Aydm mebusu Tahsin Beyin de bir 
tadil takriri var, 

Riyaseti Celileye 
On üçüncü madde (Meslekler temsil edilmek 

üezre) cümlesinin tayyını (ve vilâyetler halkın
ca) cümlesinden sonra (Doğrudan doğruya) ke
limelerinin ilâvesini ve içtima devresinin üç se
ne olmak üzere tashihini teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

REÎS — Karahisarı Şarkî mebusu Mesut Be
yin de bir takriri var : 

Riyaseti Celileye 
On üçüncü maddenin veçhl âti üzere tadili

ni teklif eylerim. 
MADDE 13. —» Vilâyet şûraları kazalar 

ahalisince doğrudan doğruya müntahap azadan 
terekküp eder, Şûralara ait vezaifi tâyin ve 
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tesbit edecek kanunun hini tanziminde vilâyet 
şûralarının 12 nci madde ile tevdi olunan veza-
iften maada müceddeden kanun teklif ve her 
hangi bir kanunun tadil veya mevkii tatbika 
vazınm tehirini talep etmek hakkım haiz ve bü
tün devair ve şuabatı vilâyeti murakabe ve tef
tişe ve kavanin ve nizam atı mevzua ahkâmına 
mugayir görecekleri ahvalin tashih ve ıslâhı 
hakkındaki mütalâalarını Büyük Millet Mecli
sine arz ve iblâğa salâhiyettar oldukları da derç 
olunacaktı)*. 

Şarkî Karahisar 
Mesut 

REİS „ Yozgad mebusu Süleyman Sırrı Be
yin takriri ; 

Kiyaseti Celİleye 
Maddedeki içtima devresinin üç sene ve içti-

mamüddetitıin da senede dört ay olarak kabulünü 
teklif eylerim. 

22 kânunuevvel ]3î)6 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIREI B. (Yozgad) — Zaten 
üç.sene müddeti evvelce Heyeti umumiye kabul 
etmigti. Meclisi kebiri millinin müddeti içtima
ını üç sene olarak kabul etmişti. Bu da onun bir 
şubesidir. Aynı olmak lâzııugelir. 

RElS — Efendim, şimdi takrirleri birer bi
rer reyinize arzediyorum. 

(Tunali Hilmi Beyin birinci takriri tekrar 
okundu). ((Gürültüler), 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Hü
kümetten kimse yok. Reis Efendi. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
TCncüttıen mütalâasını söyledi. Dördüncü mad
dedeki temsili meslekî esası kaldırıldığı için o 

maddeye müteferri olan vilâyet Şûraları hak
kında da temsili meslekî kaldırılarak doğrudan 
doğruya intihap usulünü teklif etti ve bunun 
için yapılacak bir intihap kanununda hangi 
esasın kabul edileceği orada tesbit olunacaktır.-
Bu da İntihap kanununa ait bir tekliftir, bu
rada, bu madde de mahalli yoktur... (Doğru ses
leri)'. 

TUNALIHİLMİ B. (Bolu) — Söz isterim Be
is Bey... (Gürültüler). Bendenizden bahsediliyor 
efendim. Cevap vereyim. Bendeniz intihaptan 
bahsetmiyorum, temsilden bahsediyorum. İn
tihap; 24 neü madde olarak ayrıca zikredilecektir. 

REİS — Hİlmi Bey onları takririnizde zik
redin. 

RAGIP B, (Kİİtahya) — Usulü müzakereye 
dair arzedeceğim; Hilmi Beyin hu teklifi ev
velce 4 neü madde müzakeresinde de verilmiş 
ve reddolunnıuştü. Dördüncü maddenin müza
keresinde reddolunan bu takrir tekrar reye kon
maz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu

yurun, cevap vereceğim, hakkımdır efendim. 
BEİS — Tunali Hilmi Beyin şu okunan bU 

rinci takririni kabul edenler ellerini kaldırsınlar; 
Kabul olunmamıştır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Rica ederim 
kimse anlamadı. Bendeniz İzah edeyim. (Gürül
tüler). 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) —> 
Kâfi derecede izah edildi efendim. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Arkadaşlar 
Ragıp Bey Arkadaşımızın mütalaatı katiyen bu 
maddeye şamil olamaz. Ben bir esas ve dördün
cü madde olmak üzere teklif ettim. Şimdi ikinci 
bir vesile daha geliyor. Şu maddeyi yine tek
lif etmek hakkımdır. Bundan sonra yine bu 
esasa dair bir madde gelir; orada da yine tek
lif edebilirim. Yalnız bir madde üzerine iki defa 
teklif edemem. Binaenaleyh müttefikan; (Ve-
emrühüm şûra beynehüm) Allah aşkına kabul 
olunsun (Handeler). 

REÎS — Hilmi Beyin teklifini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

(Tunah Hilmi Beyin ikinci takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Bir şey anlaşıldı zannederim, anla
şılmadı ise tekrar okunsun (Anlaşıldı sesleri), 

Tılnah Hilmi Beyin ikinci takririni kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul olunmadı. 

(Tunali Hilmi Beyin 3 neü takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Hilmi Beyin şu okunan üçüncü tak
ririni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar, 
Kabul olunmamıştır. 

(Aydın mebusu Tahsin Beyin takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Efendim, anlaşıldı zannederim. Bu
rada iki teklif var. Birisi (Doğrudan doğruya) 
gel i meşinin ilâvesi diğer teklifi de zaten yuka
rıda kabul olunmuştur. Şimdi birinci teklifi mu
cibince «Doğrudan doğruya» kelimesinin ilâve
sini kabul edenler... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müsaade buyurun, 
şimdi efendim geçende de arzetmiştim ki, bu mad
de, întihap kanunu değildir. Aynea bir intihap 
kanunu geldiği zaman zaten (Doğrudan doğru
ya) yi kabul edeceğiz. Fakat intihabın tarzı: Me
selâ nisbiyi mi kabul edeceksiniz? yahut şûradan 
şûraya mı? yahut diğer suretlerle olan intihaba-
tı mı? Yani intihabatın eşkâli âdidesi vardır. 
Bunlardan hangi şekli kabul edeceksiniz orada 
gösterirsiniz. Zaten Köy kanunu da geliyor. Hal
buki bu madde vilâyet şûralarının teşekkülüne 
ait bir meseledir, intihaba ait kelimeleri, fıkra
ları bu maddeye şimdiden ilâve etmek demek, 
sizi ileride bağlamış olmak demektir. îdarei 
umumiyci vilâyat, idarei hususiyei .vilâyat ka
nunları Meclise gelinceye kadar ve intihap kanu
nunun tanzimine kadar bu intihap meselesini ta
kip etmeniz doğru değildir. 

ABDÜLGAFFUR Ef. (Karesi) — içtima 
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müddeti senede iki ay diyor, îndelha'ce fevka
lâde içtinıalar ne olacak? 

VEHBİ B. (Karesi) — Gelecek olan o ka
nunda onlar gösterilecektir. 

TAHSİN B. (Aydm) — Efendim, mademki 
maddede «Vilâyetler halkınca müntehap» keli
meleri var «Doğrudan doğruya müntehap ola
rak» diye bunun izah edilmesinde ti e mahzur 
vardır? Bu suretle intihaba müteferri olan 
kanunların tanziminde Hükümete bir viçhe tâyin 
etmiş oluyoruz. Binaenaleyh bu suretle bunun 
burada zekredilnıesi lâzımdır. 

BEİS — Tahsin Beyin takririnin ikinci fık
rası ki, «İçtima müddetinin üç sene olmasını» 
teklif ediyor kabul edenler... 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, gerek vilâ
yet şûraları âzalığı ve gerek Büyük Millet Mec
lisi -âzalığı halkın mümessilliği demektir. Halk
tan ne kadar taze kuvvet alırsa vazifesini de 
o kadar kuvvetli görebilir. Büyük Millet Mec
lisi için Heyeti Celileniz geçen defa üç sene 
müddeti içtimai nazarı itibare aidi. Henüz en
cümen bunun üzerine karar vermedi. Halbuki 
vilâyetlerde intihap yapmak daha kolaydır ve 
daha mümkündür. Binaenaleyh halktan ne ka
dar fazla kuvvet alınırsa, halkla fazla ve yakın 
temas erilirse vazifede okadar müsmir olur. 
Müdet üç sene olsun deniliyor. Birkere kendi 
nefsimize müracaat edelim. Kendi vaziyetimize 
ve halkla olan temasımıza ve vaziyetimize baka
lım. Halkla ne kadar çok temas etmiş, ne kadar 
yakından kuvvet almağa çalışmış isek o kadar 
da kuvvetli mümessili oluruz. Vilâyetlerde müd
deti içtimai üç seneye çıkarmak günahtır, iki sene 
kâfidir. 

REİS — Efendim, müddeti içtimain üç sene 
olmasını kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ka
bul olunmamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Büyük 
MİUet Meclisi hakkında üç sene kabul edildi ve 
encümene gitti, şimdi ne için vilâyetler de bu 
kabul edilmiyor ve ne için reddediliyor? 

RAOIP B. (Kütahya) — üç sene kabul edil
memiştir, nazarı itibare alınmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad).— Fakat 
encümen heyetin noktai nazarına karşı İsrar 
eder mi? 

RAOIP B. (Kütahya.) — Hayır encümen de 
İsrar mecburiyeti yoktur, 

REİS — Efendim, rica ederim muhavere ol
masın, mesele bitti. 

(Şarki Karahisar mebusu Mesut Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim te
mennidir, temenniye herkesin aklı erer, 

MESUT B. (Karahisarı şaıfkt) — Efendim, 
temenni değildir, (Anlaşıldı sadaları, ret ses
leri). 

REİS — Efendim, anlaşılmadı ise bir kere 
daha okunsun... (Anlaşıldı sesleri). Şu takriri 

kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul olun
madı. 

(Yozgad mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu). 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Meclisi âli
niz Heyeti teşriiye olarak doğrudan doğruya 
memleketin her tarafına ait kavaninin hepsini 
tanzim etmek için toplattığı halde bile içtima 
müddeti dört aydan fazla kabul edilmiyor. Ma
hallî idarelerin esasen encümeni daimisi bulu
nacaktır ve bunlar uzun uzadıya kavanin tan
zim edecek değildirler. Bunların vazifesi ma
hallî bütçesini tanzim etmek ve mahallî idare
ye İstikamet vermekten ibarettir. Vaktiyle müd
deti içtima kırk gün idi ve kırk günden fazla 
içtima müşkül idi. Biz bu müddeti iki aya yâni 
altmış güne iblâğ ettik. Bu müddeti kâfi gör
mezseniz gelecek kanunda temdit hakkını verir
siniz. 

REtS — Efendim, senedeki müddeti içtima
in 4 ay olmasını kabul edenler ellerini kaldır
sınlar. Kabul olunmamıştır. Şimdi maddeyi re
yinize arzedeeeğiz. 

MADDE 13, — Vilâyet şûraları vilâyetler 
halkmca müntehâp azadan mürekkeptir. Vilâ
yet şûralarının içtima devresi iki senedir. İç
tima müddeti senede iki aydır. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler elle
rini kaldırsın. 13 neü madde aynen kabul olun
muştur. 14 neü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 14. — Vilâyet şûrası, âzası meya-
nında, icra âmiri olacak bir reis ile muhtelif 
şuabatı idareye memur azadan teşekkül etmek 
üzere bir idare heyeti intihap eder. tcra salâ
hiyeti daimî olan bu heyete aittir, 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyururmu-
sunuz izah edeyim? Ef endim zannediyorum ki 
maddenin tavzih edilecek noktası yoktur. Bu 
madde daha ziyade on ikinci maddenin tefsiri
dir, on ikinci maddede mahallî bir takım veza-
if vardır ki o vezaifi ifa etmek üzere, meselâ 
ziraat meselesini idare etmek üzere mahallin
de bir Ziraat vekili olaeaktır veyahut ziraat 
memuru, her ne ise. Şûra âzası meyanından 
vilâyetin kaç dairesi varsa mahallinde iş göre
cek kaç şubesi varsa ve kaç vekili olacaksa, 
bu suretle heyet intihap edecektir. Adedi o da
irelere göre olmak üzere... Onlar içlerinden bi
rini icra âmiri intihap edecektir ve iera âmi
rinin riyaseti altında herkes kendi vazifesini 
görmekle beraber icra âmiri ile beraber şûra
dan tevkil edildikleri vezaifi de ifa edeceklerdir. 
Madde bundan ibarettir. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında söz 
istiyenler var mı? 

TUNAII HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar; 
bu maddede üç esas vardır. Birincisi sarf ve 
nahve ait, ikineisi ruh ve mânaya ait, üçün
cüsü memleketin bir takım tehlikelerden kur-
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tarıİmâkta olduğu böyle bir zamanda gayetle 
faydalı olmakla beraber son derecede tehlikeli 
olan böyle bir maddenin en muzır noktalarını 
göstermek ciheti vardır. 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Hem faydalı, hem de muzır nasıl olur t 

TUNALI HÎLMt B. (Devamla) — Çok rica 
ederim Beyler! ben sizi nasıl uyur gibij hal
buki için iğin gayet uyanık olduğum halde din
liyorsam sizler de sükut ile dinleyiniz. Ehem
miyetsiz olmakla beraber bir Hükümetin, bir 
milletin, bir Devletin ve bahusus bir Meclisi 
Âlinin tâbirat ve ıatılahatı tesbit edilmiş olma
lıdır. Binaenaleyh burada (âzasından) kelime
sini görüyorum. Halbuki (azalarından) denil
mek icabeder. Her ne kadar âza kelimesi cemi 
ise de bizce müfret olarak kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh yine tekrar ederim. Karşımda 
Mazhar Müfid Bey bana hatırlatıyor. Nasıl ki 
istiklâl madalyaları kanununda azaları denil-
mişse, yine o veçhile azaları denilmelidir. 

MAZHAR MÜFtD B. (Hakkâri) — Hilmi 
Bey, kavaidi osnıaniye muallimi misiniz? 

TUNALI HtLMt B. (Devamla) — (Vilâyet > 
şûrası azaları meyanmdan icra âmiri olacak 
bir reis ile.,.) olacak, müstakbel sigasıdır. Hal
buki kanunlarda her vakit muzari sigası kul
lanılır. Binaenaleyh (olan) denebilir. Fakat 
bunun da buraya bir lüzumu yoktur. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Bundan sonra, 
olacak... 

TUHALI HtLMÎ B. (Devamla) — «İcra âmi
ri olan bir reis ile muhtelif şuabatı idareye 
memur azadan teşekkül etmek üzere.,.» «Muh
telif şuabatı» deniyor. Elbette ve zannetmem 
kî yeknasak ve aynı esasta şubeler olsun... Bi
naenaleyh «Muhtelif» kelimesi zaittir. 

idareye memur âza, âli, ulvi olmakla be
raber vekiller onun fevkindedir. Burada vekil
ler sıfatı memurluğu kabul edemez. Binaena
leyh «Şuabatı idareye memur» yerine «Şuabatı 
idare eder» dersek mâna daha şümullü, esaslı 
ve daha vâsi olur. «Azadan» denmiş ki onlar 
âza değildir - heyetin âzası olabilir - lâkin ken
dilerinin intihap ve ib'as etikleri vekillerdir. 
Binaenaleyh «Âza» yerine «Vekiller» rstılalıı 
olmalıdır. 

REFİK B. (Konya) — Hem kırtasiyecilikten 
şikâyet eder, hem de kırtasiyeciliği yapar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — «Teşekkül et
mek üzere» dirde bir istikbal mânasr vardır. 
Halbuki burada da ya muzari veya hal mânası 
işrap edilmek iktiza etiğinden «Azadan teşek
kül etmek üzere...* yerine «Azadan mürekkep» 
denmek daha sahih olur. «Bir idare heyeti...» 
bunun yerine arkadaşlar köy divanı, nahiye di
vanı denileceği gibi burada da «Bir vilâyet di
vanı» unvan ve ıstılahının kullanılmasını teklif 
ediyorum. 

«Bir idare heyeti intihap eder...» deniliyor. 
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Heyet intihap edilmez arkadaşlar. Heyet teş
kil edilir. «Bîr idare heyeti...* Daha doğrusu 
bir «Vilâyet divanı teşkil ederiz...» Son cümle 
«îera salâhiyeti daimî olan bu heyete aittir...» 
Yukarıda iera... 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Sarf dersi okuyalım, 

TUNALI HtLMt B. (Devamla) — Bu gidiş
le okutacağım daima. (Handeler), «icra âmiri 
ve bunun tahtı riyasetinde iera vekilleri» zik
redilmiş olunca zannetmem ki bıı cümleye ba
husus bu kadar manidar ve kısa yazılmak lâ-
zımgelen bir kanunda ihtiyaç olabilsin. Bina
enaleyh «îcra salâhiyeti ilâh...» katiyen fazla
dır, tayyedilmelidir. Şu halde madde: 

«Vilâyet şûraları, azaları meyanmdan iera 
âmiri olan bir reis île mahallî Hükümet şubele
ri umurunu tedvir ve icra ile muvazzaf vekil
lerden mürekkep bir vilâyet divanı teşkil ey
ler.» tarzında tertip ve tanzim edilirse daha 
lı&s olur. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Encümen 
kabul ederse, 

TUNALI HlLMt B. (Devamla) — Arkadaş
lar; dördüncü madde hakkındaki temsili ma
halliden bahsederken ne derece ciddi ve işti-
yakpevver bir surette o maddeye sarılmış ve 
hakikaten vazifei mİlliyemizi muvafık, muha
lif bir surette ne kadar ifa etmiş isek bu mad
de de o derece ve ondan daha fazla şiddetli bir 
surette nazarı dikkatinizi ceîbetmeğe lâyıktır. 
Zira arkadaşlar, demin de bir işaretle geçiştir
diğim bu ınadde bu milletin bir asırlık ve belki 
bir buçuk asırlık idare temelini değiştirir gibi 
maalesef bazı tehlikeleri de meydana getir
mektedir. 

RAOLB B. (Kütahya) — Reis Bey, lütfen 
Defteri hakanı müdürünü çağırtalım, Hilmi Be
ye kürsünün tapu tezkeresini versin. Bir çeyrek 
saati geçti. 

TUNALI HtLMt B. (Bolu) — (Makamı Ri
yasete hitaben) Efendim, istirham ederim. Mec
lis sükûta davet edilsin. Bir vazifei vataniyeyi 
ifa ediyorum ve bu vazife tarihidir. 

REİS — Devam ediniz. (Devam sesleri). 
TUNALI HtLMt B. (Devamla) — Arkadaş

lar! hu madde memleketimizde bir ademi mer
keziyet. tesis ediyor. Şûradan şûraya... Ademi 
merkeziyete de yirmi bes, belki otuz senelik 
hır hasretzedeyim. Allahıma hamdü senalar 
ederim ki hu dakikada o lıasretzedeye ve aynı 
zamanda o emelime kavuşuyorum. Heyeti Ve-
kileyi, Meclîsi Âlinizi ve aynı zamanda mille
timi tebrik ederim. Yalnız üssulesas itibariyle 
bize eJzemiyeti nispetinde dediğim gibi tehli
keli cihetlerine geçiyorum. 

Arkadaşlar; aşağıki 15 nci maddede geçen 
vali ıstılahına geçecek olursak görüyoruz kî 
vilâyette iki vali var. Birincisi mahallî vali, 
ikincisi umumî vali. 
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MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 

On besinci maddeye ait o canım. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Birincisi ma-

Iıallî vali, ikincisi umumî vali. Atalardan Kalan 
tabirlere göre bilmem arkadaşlar b|r posta iki 
şeyh, bir tan ta iki padişah oturabilir mi? Ca
nım efendim postlarm. tahtların mânası ayrı-
drr denilirse o halde acaba hangisi daha büyük 
olacak, daha yüksek olacak* Burasının tâyini 
biraz ehemmiyetlidir. Vali merkezi taarruz vu
kuunda müdafaa ediyor, mahalli valiyi dinle
miyor, meclisi mahalli ayaklanıyor. 

REtS — Hilmi Bey o beşinci maddedir. 
TUNALI HÎIıMt B. (Devamla) — Buraya 

taallûku var, istirham ederim (Şiddetli gürül
tüler) ,Ben bunu söylemeğe mecburum, hayır 
burada zikretmeğe memurum ve burada söyli-
yeeeğinı. (Devam, devam «adaları) On besinci 
madde on dördüncü maddenin mütemmimidir. 
Söylemece mecburum (Devam sesleri). 

ATA B, (Niğde) — Hakkıdır, söyliyebilir. 
Münasebet tc vardır, 

TÜNALI HİLMİ B. (Devamla) — Meclisi 
mahallinin Ira teminatı üzerine ahaliye de ya
layan sirayet ediyor. Hayır, bizim mahalli va
limizin dediği olacak, hayır meclisi mahallinin 
dediği olacak, hayır o önde gidecek. Beriki 
arkada gitmiyecek, 

MUSTAFÂ KEMAL B. (Ertuğnü) — Doğ
ru, esas mesele bu. 

TÜNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bunun 
sonu ne olacak? Bımu bilin arkadaşlar, uşak
lar, haydi isyan bayrağını açın, haydi istiklâl 
bayrağını açın... İşte neticesi buraya müncer 
olacak. Arkadaşlar şuradan akseden bir ses 
bu âciz. arkadaşa eski hasbıhallermizi hatır
lattı. îhtimaîki Mecliste bana Hilmi, sen evvelki 
Hİlmi değilsin, buııamışsm, koeamışsm, mür
teci olmuşsun diyecekler. Hayır arkadaşlar! 
ilıtimalki Alman ulemasından (Blumenbach)ın 
dediği gibi insan kocadtkça müstebit olur. Fa
kat yalnız şunu hatırlayınız ki cennetmekân 
Mitat Paşanın mâruf ve meşhur olmuş olan 
Şam mektubunu mektep sıralarında okumakla 
bir ademi merkeziyet tohumunu alan bu arka
daşınız tesadüfatı garibeden olmak üzere nice 
asırlık' ademi merkeziyet merkezi olan. İsviç
re'ye düştü. Orada bilâmel, bilfiil vâki tetebbü-
atm neticesi vâsıl olduğum şey, memleketimin 
üzerine titreyen ruhumla akıbet o neticeye var
dım ki ademi merkeziyet; Bizim memleketimize 
en lâzım ve en nafi, en keskin bir dermandır, 
Lâkin ve lâkin bunun süveri tatbikiyesinde el
bette her memleketin, her mahallîn, her halkın 
temayülâtı ruhiyeai ve onun istidadı tabiiye, 
sınaiye, içtimaiye vesairesi düşünülmek icap 
eder. Hattâ acaba bilmem ki başka yerlerde 
bu derece vâsi bir esas oldukça müşevveş bir 
ademi merkeziyete tesadüf edebilir miyiz? Zan
netmiyorum arkadaşlar, 

MUSTAFA B. (Tokad) — A canım netice ne
dir? SKvle uğraşma gayri. 

TUJTALI HÎLMİ B. (Devamla) — Ademi 
merkeziyet, tevsii mezuniyet, buyuruldu. O hal
de müsaade buyunımız. Bunun esasmı alalım. 
9fî kanunu esasisinin frenklerin (Santralizas-
yon, Desantralîzasyon) tabiri bu tevsii mezu
niyet seklinde tercüme edilerek bir ıstılah ola
rak kabul ve resmî olmak üzere ele alınmıştır, 
Ahiren Araplar bile bunu (Lâ merkeziye ve mer
keziye) nla.rak kabul ettiler. Bizde (Ademi mer
keziyet ve merkeziyet) olarak taammüm etti. Bu 
yarı tiirkçeyi tam türkçe yapacak olursak kî 
zannımea daha doğru olur, daha muvafık olur 
(Mcrkezsizleşmek, merkezleşme) Çünkü nıerkez-
sİKİik dersek. 

MUSTAFA B. <Tokad) — Tliç anlamadık. 
HİLMİ B. (Dvamla) — Müsaale buyurun 

anlatayım. (Merkezsizlik) dersem, katiyen 
merkezin bulunmadığı icap eder. ((Merkezlik) 
dersek katiyen istiklâli şahsiye kadar her şey 
feda edilmiş, merkeze rabıtai esaretle raptedil
miş demektir. Lâkin (Merkezsizleşme) denilirse 
İstılah diye teklif etmiyorum. Onda bir tekâmülü 
tedrici gibi bir hal vardır. MerkezsizÜk zanne-
dîlirse onda bir tekâmülü tedrici hali vardır. 
Binaenalevh şimdi... 

MEMET ŞÜKRÜ B, (Karahisan Sahib) — 
tstirham etlerim. Hilmi Beyden ne vakıa hak
kında söylesinler ve ne de tereümei halden 
bahsetsinler, ne de başka bir şeyden bahsetsinler. 
Tereümei halinden bahsetmek için kürsüye çık
mamıştır. Kürsüde maddeye ait söylenir. Çünkü 
memleketin kıymetli vakitlerini geçiriyoruz. 

TUKALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim, 
evvelemirde tereümei halden bahsettiğimi bu
yuruyorsunuz, Evvelâ bunu kemali şiddetle 
reddediyorum. Ttınalı her şeye doygun ve doy
muştur. Vesile ile madde bunu söylemekliği-
me beni icbar ediyor. Fakat dilimiz alışmadığı 
için (Merkezleşme') diyeceğimize bütün her 
kesin, Arapların, bizîm türkeenin tabirlerini 
bırakalım, tamamiyle (Ademi merkeziyet) ta
birini kullanalım. Ademi merkeziyet arkadaş
lar idarei mahalliye demektir. Nasıl idarei tem
silden bahsetmişse bu arkadaşınız, şimdi de bu 
mahalli idarenin ne olduğundan bîr nebze bah
setmek isterim. Bu nedir? Mahallinin hukuku
nu temin etmek, mümkün olabildiği kadar bir 
takım rabıtalarla merbut olduğu halde onu 
meşrutiyeti istiklâle mazhar etmektir. Bunu 
bir kerre kabul ettikten sonra biz acaba deh

şetli bir merkeziyetle idare edilmekte iken birden
bire bir ademi merkeziyete gidersek tehlike 
var mıdır? Yok mudur? Arkadaşlar; ben onu 
öyle bir şeye benzetirim ki : Farzedİniz bu elli
lik arkadaş kuru ekmekle geçinirken birden
bire bir kuzu dolması, bir tepsi baklava üze
rine bir de acı su getiriyor koyuyorsunuz Önüne. 
Yiyor. Ertesi sabah bir de görsünler ki kendisi 
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Ölüm döscğindedir. Eğer biz meselâ hatırhyo-
nım, Beyler; Kafkasya'da bilhassa Çerkezistan'-
da resmen teessüs etmemiş bir (Federasyon) bir 
Cemali iri müttefik» bali vardır. Kabileler hariç
ten vukııbıüacak tamızat üzerine o derece bir-
birlerine bağlanırlar ki onları: düşmanın ezebil-
mesi âdeta gayri kabil bir hale gelir. Şimdi 
Eeğer ben Çerkezistan 'da bulımsaydım tabii ola
rak hükümferma olan, fakat gayri resmi bu
lunan o federasyon halinden istifade ederdim 
ve doğrudan doğruya orada iki valinin bulun
masına taraftar olurdum. Pakat gariptir. Ara
da bu fark var beyler. Oranın mahalli valisi 
mineîezzel olan validir. Ora kabilesinin, beyi, 
orasının valisi demektir ve yeni vali giderse ora
ya katiyen hususi vali olarak gitmiyccek, hal
buki biz şimdi evvelâ hususi valiyi yeni olarak 
çıkarıyoruz. Eski valimiz ise daima merkezden 
gittiği gibi yine merkezden gidecektir. Efendim, 
daima bahsolunan bir noktai esasiye vardır ki 
o da hukuku esasiye itibariyle hak ve vazife 
kelimeleridir. Efetıdüer; hak dediniğinizde 
evvelâ bir söz teJâffuz etmiş oluruz. Fakat o 
sözün mâııayi tammını temin etmek İtibariyle... 

REÎS — Neden bahsediyorsunuz Hilmi Bey? 
TUNALI HÎLMİ B. (Devamla) — İzah et

meğe mecburum (Gürültüler). 
REÎjB — Maddeye rica ederim. 
TUNALI HtLMt B. (Devamla) — Binaen

aleyh haktan, vazifeden muı*at edilen şey her ne 
ise, o temin edilirse refah ve saadet vücuda gelir. 

Dr. ABtDİN B. (Lâzistan) — Vallahi kimse 
dinlemiyor Hilmi Bey. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabasan Sahdb) — 
Gecen gün TTilmi Bey Meclisin bir saatinin bil
mem kat; liraya mal olduğunu söylüyorlardı. 
Kendileri şimdi tamamen buna mâruz kaldılar, 
Bir saattir kürsüyü işgal ediyorlar, hem de sa
det haricinde söylüyorlar. Madde hakkında 
söylemiyorlar. 

TUNALI HtLMt B. (Devamla) — Ben söy
ledikçe bilâkis vicdanım inşirah buluyor. Ben 
vazifemi ifa ediyorum. Şimdi arkadaşlar; bu 
maddeyi tam on dördüncü madde (Gürültüler) 
Yalnız bunu kale alınız, burada galatı tabiat 
var. Ben bunu ona benzetiyorum kî bir kadmm 
karnı şişmiş, zannolunuyor ki gebedir (Gürül
tüler) Ben vazifemi İfa ediyorum. 

REtS — Efendim, söyleme bunu. 
TUNALI HtLMt B. (Devamla) — Hayır 

söyliyeceğim efendim. Ben maksadımı izah ede
ceğim efendim, 

SOLDAN BÎR MEBUS — Efendim, müsa
ade' buyurun, tabirde biraz gılzat görünüyor, 
Lütfen biraz daha münasip kelimat ile söylensin. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip — 
Rica ederfz, madde dahilinde söyleyiniz. 

TUNALI HÎLMt B. (Devamla) — Efendim 
madde dahilinde sÖyliyeeeğim. Gebe zan olunan 
kadın bir hastalığa uğramış. Katiyen ebeveyn ı 
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yanılmış, çocuğun ismini koyamıyorlar. (Din
leyen yok sesleri) Efendim valii mahallinin şu
rada ismi var mı? 

SÜLEYMAN IMRRI B. (Yozgad) — Yok. 
TUTKALI HtLMt B, (Devamla) — Efendim 

bu bir galatı tabii, yahut galatı rüyettir ve be
nim haklı olduğuma en birinci şahit budur. En
cümen uğraşmış, valiye bir vücut vermeği kast 
etmiş. Yorulmuş, ismini verememiş, o valiye bir 
vücut verememiş. Binaenaleyh mevki de vere
memiş. Valinin ismi, bunun altında gelen mad
deye göre valii umumî. Halbuki etle tırnak 
gibi cisim ile ruh gibi. Katiyetle mevkii eze
lisini yine işgal etmiş, yine gidiyor ve bu da 
bir delildir ki Beyler, ben iddiamda haklıyım. 
Şu halde efendiler ne yapılmalıdır? iki validen 
biri kaldırılmalıdır. Tek vali lâzımdır. Tek vali 
olunca Beyler acaba merkezi valiyi mi ipka 
edelim? yoksa mahallî valiyi mi ipka edelim? 
(Bu on beşinci maddeye aittir sesleri) (Gürül
tüler . 15 nci madde 14 ncü maddenin mütem
mimidir ve zaten on beşinci maddenin tayyını 
teklif edeceğim. (Şiddetli gürültüler). 

MEMET ŞÜKRÜ B. (KaraihiBansabip) — 
15 nci madde müzakere edilirken tay teklifi 
verirsin olur biter. Biz 14 ncü maddeyi müza
kere ediyoruz. Siz 15 nei maddeden bahsedi
yorsunuz. Sonra bir tay teklifi verirsiniz, 

TUNALI HtLMt B, (Dvamla) — Bana so-
nyorsunuz arkadaşlar adın ne? Hilmi diyorum. 
Sesinizi çıkarmayın. Ben 14 ncü maddeden bah
sederken 15 nei maddeden bahsetmeğe mecbu
rum. 15 ııei madde, 14 ncü maddenin mütem
mimidir. işte geldim 14 ncü maddeye. 14 ncü 
maddede vali ismi yok. 

RACtIF B. (Kutana) — Gürültüden anlaya
madık. Tekrar ediniz Hilmi Bey (Handeler). 

TUNALI HtLMt B. (Devama) — Efendim 
bunun çaresi nedir? Mümkün olabildiği kadar 
mahallî halkın tatmini hukukuna muvafık ola
bilmek için bir çare düşündüm. Vali veya mü
fettişi umumî lâakal 2 namzed İrae eder, "Vilâ
yet şûrası o nemzedlerden birini intihap eder. 
O namzetler hakkı intihabı temin etmiş olurlar. 
Fakat efendim. 

REİS — On beşinci maddeden bahsetnıiye-
eeğiz efendim. 

TUNALI HtLMt B. (Devamla — On be
şinci maddeden bahsetmek lâzımdır. (Gürül
tüler). 

ÖMER LÛTFÎ B, (Amasya) — Efendim, 
istirham ederim, biz dinliyoruz. Bir kısmı din
lemiyor. Üç saatte, dört saatte, üç kişi beş kişi 
sekiz kişi söz söyliyebitir. Kanunda takyit edil
memiştir, Meclisin içinde dört zat dinlese yine 
sükût lâzımdır. Ben kemali sükûnetle •dinliyo
rum ve kemali hulûsu niyetle dinliyorum, ha
tibin natıkası benim samiamı mütelezziz ettiği 
vakit dinlemekliğime mani olanlara güceniyo
rum. Saat ve dakika ile hatiplerin sözü takyit 
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edilmez: Okurlarsa o vakit ancak bir çeyrek 
sürer; Yoksa hatip saatlerce, günlerce, hafta
larca BÖjdiyebîlir: Hatibin sözü kesilemez. Ben 
şahsan istifade ediyorum. Meclis her zaman ha
tibin sÖKÜnü kesMtemeli. 

%Ğl&YWti!t mam B; (YMffad) — Yerinde 
söylemiyor canıâL-

, ÖMIR LÜTFt B. (Amasya) — Yerinde 
söylenmezse müdahale Riyasete aittir. 

TUNAM HtLMÎB, (Devamla) — Efendim 
valinin namzet irae ve inha etmesi Devletin is-. 
tiklâliyle kat'iyyen kabili telif değildir. Binaen
aleyh yine vali doğrudan dogmaya merkezden 
tâyin- edilir. Umuru umumiye ile umuru husu-
siyei vilâyatj tedvir ye icra ettirir. 

Dr. ABlDÎN Bi (Lâdstâapt) — Şimdi de on 
altımı maddeye gçeti. 

TUNALI HtUÛl B1, — Diğer bir nokta daha 
vardır ki biz pek fakir bir millet olduğumuz 
için iki vali kullanmakla iki maaş vermiş oluruz. 
Binaenaleyh vali bire indirilirse* bir riıaaş ik
tisadin kâr etmiş oluruz. îkinci br cihet gelyor 
Beyleri 6 da Meclisçe intihap edilecek Sıhhiye, 
Maarif, Ziraat, Muaveneti içtimaiye ... ilâhiri 
gibi dairelerin riyasetine geçecek olan vekiller 
için burada iki noktayı kale almak iktiza edi
yor. Birincisi ihtisas ciheti, ikincisi iktisat ciheti, 
aceba vlâyetin şûrasında hattâ ihtisasa karib 
derecede aza bulunmazsa o şûra ne yapacak? 
Şu halde dışardan adam aramağa muhtaç bulu
nacak. Binaenaleyh maddeyi bu noktai nazar
dan da tadil etmemiz icabediyor. Bunları vilâyet 
şûrası intihap etmeli, alelıtlak heyeti idareyi 
ve vilâyet divanımı teşkil edecek âazayi inti
hap'edecektir dersek'; bu işin içinden çıkarız. 
Fakat Beyler beii korkuyorum vilâyet şûrasın
da ve vilâyet şûrasiyle rabltadar ve alâkadar 
olan meselede bir post kavgası meydana çıka
cak; Şu halde buna karşı düşündüğüm bir çare 
varki o da Meclis intihap eder. Fakat valinin 
tasdiki şarttır veyahut müfettişi umuminin tas
diki şarttır. Bu bukadafdır. 

îktîsat cihetince olan noktaya geçiyorum. 
Efendin bugün Idarei hususiye müdürü var, 
bir de muhasebeci, bir de turukü umumiye da
iresinin bir reisi olabilir, vilâyette turuku hu
susiyettin de olabilir. Eğfer' vilftyıete terkettiği-
miz umuru hususiyeyi tedvir edecek daireler 
ayrı ayrı olursa bunun en mühim ciheti, malî 
buhrana karşı olan büsbütüh sarsılmamız ciheti
dir ki mahzuru bence aşikârdır. Şu halde bir 
kayit konulmalıdır ki vilâyetteki devairi husu
siye ve umumiyenin her şubeye ait olanı tek 
daireden ibarettir. Yalnız o daire umumî ve 
hususi umura tâalluk edfen -kısımlara ayrılır. 
Arkadaşlar sözüm burada hitama eriyor, 
[Elhamdülillah, silâh razı olsun sesleri] Yalnız 
müsaade'buyurursanız istifham ederim, bir da
kika çıt olmaksızın bu aciz arkadaşınıza kulak 
veriniz. Gençlikten sonraki gençler Mönteski-

yo'nun (Her millet lâyik olduğu Hükümete 
müstahaktır) diye söylediği sözü pek hakima
ne bularak dillerine dolamışlardır. Fakat Be
nim bin üç yüz senedenberi elimdeki mesalei hida
yetten fışkıran bir âyeti celile o gibi hakimane 
sözlerden daha yüz binlercesini ihtiva • etmekte
dir. Esteîzübillâlı (Innallahe lâ yügayyirü ma 
bikavmin hattâ yügayyirü mâ bienfüsehüm) 
Arkadaşlar gürültü ediyoruz, istirhamım bile 
mazharı hürmet olmuyor. Teessüf ederim. Siz
ler beıüm tarihî arkadaşlarımsinız. Çünkü bu 
Meclis te tarihidir. Emin olunuz arkadaşlar 
eğer bu dakikada bir tarih yazmıyorsak, evet 
tarihin fihristini yazıyoruz. Evlâd ve ahfad 
değil, hattâ bizden daha çok sonra yaşaaycak 
olanlar bu kanunu tatbik edipte seyyiatınr, ma
zarratını, felâketini, facialarını görürlerse bize 
rehmet mi okurlar yoksa lanet mi? 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Efendim ma-
lûmu âlileridir ki yapılacak kanunların, tabir 
marufla «Efradmr cami ağyarını mani» ola
cak ve atiyen sui tefsirat ve tevilâta mahal bı-
rakmıyacak surette vazıh ve münekkah olması 
lâzım gelir. Halbuki mevzuııbahis olan on dör
düncü maddede bu hassayı gayri haiz bazı cüm
leler var. Onların tashihini rica edeceğim. Di
yoruz ki efendim (Vilâyet meclisi âzası nıeya-
nmdan icra âmiri olacak bir reisile muhtelif 
şuabatt idareye memur bir idare heyeti intihap 
eder). Bu muhtelif şuabatı idareden encüme
nin maksadının ne olduğunu bendeniz anlaya
madım. Zannederim ki maksadı (Umura ma-
haîliyeyi idareye memurdur) demek istiyorlar. 
Çünkü muhtelif şuabat denince, hatıra bir şey 
geliyor. Acaba vilâyet meclisleri, meselâ Def
teri hakanı memurunun veyahut jandarmanın, 
polsin vazaifine müdahale edecekler mi? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Tabii... 
HAMDI NAMIK B. (Devamla) *- Nasıl ta

bii? öyle değil. Bendeniz bu cümledeki (Muh
telif şuabatm) yerine (Umura mahalliyeyi ida
reye memur azadan bir idare heyeti intihap 
eder) şeklinde tadilini teklif ederim. 

ABDÜLGAFUB Ef. (Karesi) — O on ikinci 
maddede tasrih edilmiştir. 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Efendim, 
doğru. Fakat muhtelif guabat tâbiri gayet umu
mî ve şümullü bir tabirdir. Yani vali ile vilâ-
yet Meclisinin salâhiyetlerinde bir çok tearuz 
vukua gelecektir. Buna mahal kalmamak için 
madamki, yalnız vezaifi mahalliyeyi vereceğiz 
Bu meclislere, (Muhtelif şuabat) demekten ise 
(umuru mahalliyei idareyi tedvire memurdur) 
demek daha doğru olur. 

Sonra ikincisi efendim; îkinci fıkrasında di
yoruz ki, (icra salâhiyeti daimî olan bu heye
te aittir). Bundan da encümenin maksadı zan
nediyorum vilâyet Meclislerinin ittihaz edecek
leri mukarreratr icra salâhiyetini haizdir demek 
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istiyor. Yoksa vilâyetin bütün icra salâhiyetini 
hem valiye hem vilâyet meclislerine vermek de
mek değildir. Çünkü o zaman o vali veya muta-
sarrfın ne kuvveti kalırV icra salâhiyetini iki 
heyete veyahut iki şahsa vermek demek, küvveî 
Hükümeti ikiye taksim etmek gibi bir şey hâsıl 
ölüyor. Onun için bu maddeyi de (Vilâyet Mec
lislerinin mukarraratı icra salâhiyeti; daimî olan 
bu heyete aittir) denmelidir. Yani madde şu 
şekle giriyor: Vilâyet Meclisi âzası meyanmda 
icra âmiri olacak zat •« muhtelif şuabat » yeri
ne umuru mahalliyeyi idareye memur azadan te
şekkül etmek üzere bir idare heyti intihap eder. 
İkinci fıkrasının da (Şûra meclisleri mukarrera-
tının icra salâhiyeti daimî olan bu heyete ait
tir) şeklinde tashihini teklif ediyorum. 

ZEKÂt B. (Adana) — Efendim, bendenizin 
bu on dördüncü maddede arzedeceğim nokta; 
vilâyet encümeni daimisinin nazarı itibare alın
mamış olmasıdır. Malûmu âliniz şimdiye kadar 
bir vilâyet meclisleri bir de liva encümeni da
imileri vardı. Şimdi bu vilâyet meclisleri kal
kıyor, yerine vilâyet şûraları ipka ediliyor. 
Fakat encümeni daimilerden hiç bahsedilmiyor. 
Yani Encümeni mahsus; Encümeni daimî yerine 
bu idare heyetini vazediyor,' (İcra salâhiyeti 
de daimî olan bit heyete aittir) fıkrasını ilâve 
ediyor. Halbuki, bendenizin zannımca bu ida
re heyeti encümeni' daimî makamma kaim ola
maz. Encümeni daiminin gördüğü işi göremez 
veyahut encümeni daimilere tevdi edilen işi ya
pamaz. Encümeni daimiden maksat, aynen vi
lâyet şûrasının goreeeği işi gördürmektir. Vi
lâyet şûrasının mevkiine geçmektir. Memleke
ti temsil eden bîr heyeti intihabiye vücude ge
tirmek ve mahalline hâkim kılmak demektir. 
Bununla encümeni daimî, nahiye şûralarının 
bütçelerini daimî surette tetkik ve kontrol ede
cek ve kendi bütçesinden de sene iptidasında 
fasıldan fasla, maddeden maddeye nakiller yap
mak gibi suretlerle bütçelerin sureti sarfını da 
temin -edecektir. Bu heyet mutlaka bir kontrol 
heyeti olmak lâzımdır. Hem icra heyeti, lıetn 
de teftiş ve murakabe heyeti olamaz. Bendeniz-
ce gerçi Meclisi âliniz için bu şekil kabul edil
diğinden (Büyük Millet Meclisi hem kuvvei teş-
riiyeyi, hem kuvvei icraiyeyi haizdir) denilmiş. 
İhtimal Encümeni mahsus bundan mülhem ola
rak vilâyetlerde de bunun teşkilini düşünmüş
tür. ve bu idare heyetleri aynen hem teşriî, 
hem icraî kuvvete sahip olsunlar demiş. Lâkin 
bir kere on ikinci madde - ki, kabul edilmiştir -
on ikinci maddede mahallerine tevdi edilen ida
reler tefrik olunmuştur. 3 - 4 - 5 idare vardır. 
Maarif, Sıhhiye, Ziraat, İktisat, ve saire. 
Bunların müdürleri mahallince intihap edi-
celeğine göre (Muhtelif şuabatı idariyeye men
sup âza) deniyor. Demek ki, beş yerde icra 
memuru olacak, reis ile altı kişinin tahtı ida-
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resine tevdi edilmiş oluyor. Oranın idarei ma-
halliyesi buna kâfi değildir. Nasıl ki, Büyük 
Millet Meelisi âzasından sülüsanım mezun kı
larak sülüsünü bir heyeti daime halinde inikat 
ettirmeğe lüzum gormüşsek vilâyet şûraları için 
dahi aynı lüzumu hissetmemiz lâzımdır. Vilâ
yet şûraları azasını teşkil eden heyeti nmumiye-
nin hiç olmazsa humsünü veyahut rubunu en
cümeni daimî halinde ipka etmeli ve onlarm içe
risinden ayrıca bir heyeti idare intihap etmeli
dir. Heyeti idareye bir de murakabe vazifesini 
vermek doğru değildir. Umuru icraiye gerçi 
eskidenberi devamı müzakerelerde zebanzettir. 
Hukuku siyasiye musahabelerinde, bir şahsın 
icra işi müteaddit eşhasın işidir derlersede artık 
o zihniyet değişmiştir. Filhakika encümen bun
da çok isabet etmiştir. Çünkü bir adama de-
ğilj bir heyete ^tevdi edilmekle isabet edilmiş 
oluyor. Filhakika İcra bir heyete tevdi edil
melidir. Fakat o heyete ki, icrayi tevdi ettik, 
Ona ayrıca diğer murakabe vazifesini de tevdi 
etmek ve hâkimiyeti milliyeyi temsil edecek bir 
vaziyet vermek muvafık değildir ve kâfi de
ğildir. Binaenaleyh, bendeniz maddenin (vilâyet 
şurası âzası kendi aralarından muayyen bîr 
nispet dahilinde encümeni daimiyi intihap eder, 
o encümeni daimiden de bir heyeti idare tefrik 
olunur) şeklinde tadilini talep edeceğim. 

Birde demin Hilmi Bey biraderimizin iliştik
leri bir nokta ki, (İcra âmiri olacak reis) de
nildikten sonra aşağıda da (Hükümeti merke
ziye tarafından icra âmiri olmak üzere tâyin 
edilecek validen) bahsediliyor. Hakikaten bn 
şayanı dikkat bir meseledir. Gerçi on beşinci 
maddenin müzakeresine gelmediysektc ancak 
bu maddede; mahallî vali meselesi tabii mevzuu 
bahis olduğu için, icra âmiri olacak reis intihabı
nı kabul ettikten sonra, onu o vilâyetin şûra
sının reisi ve vilâyetin de reisi olarak tanıdık
tan eonra, ayrıca Büyük Millet Meclisince de 
oraya bir vali gönderilirse o vakit İş .bir mua-
razaya girecek ve bir tearuz icatedecektir. Hu
susiyle ahalimiz için çok şayanı dikkat bir me
seledir. Hükümet namiyle kime müracâat ede
ceklerdir? Ortada iki reis vardır. Gerçi naza-
riyeten bu birincisi, yani Meclisçe intihap olu
nan zat, idarei mahalliyeye ait olan husnsata ve 
diğeri d« merkeze ait olan hususata bakacak ise 
denirse de, efradı ahali için bu, çok mezlekai 
ekdamdır. Tefrik edemezlerse sonra bunların 
arasında salâhiyet dâvaları ve bir .çok şeyler şa
yan: dikkat vaziyet ihdas edebilir. Binaenaleyh, 
eğer mutlaka Hükümetçe vilâyetlerin başına 
Hükümeti merkeziyeden bir vali göndermek ci-
lıeti iltizam ediliyorsa ve Heyeti Aliyeniz bn 
fikri kabul ediyorsanız bendenizin de fikrim bu
dur. Valiler; Büyük Millet Meclisi âzası meya-
rimdan tefrik edilip gönderileceklerse muvafık
tır zannederim. Bu takdirde o icra âmiri Büyük 
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Millet Meclisi âzasından olacak ve Hükümeti 
merkeziye tarafından gönderilecek zatin icra 
âmiriyeti ile idarei mahalliyenin icra âmiriyeti 
ile idarei mahalliyenin icra âmriyeti vazifesini 
ifa etmiş olur ve İM bu böyle olmıyacaksa 
o halde mahallinde icra âmiri olarak intihap 
edilen reis, memleketin valisidir. Hükümeti 
merkeziyenin mahallinde gördüreceği is, Hükü
mete ait işler ki; umumî teklifler, beynelmilel 
İktisadiyat, askerî ve adli uuıur, emniyet ve 
asayiş meseleleridir. Bunlar için Hükümeti 
merkeziyenin birer mercii bulunur. Avustur
ya'da eari olan usul budur. Vali birdir. Fakat 
muhtelif devair vardır. Bunların bazıları de
vairi hususiyedir, yani devairi mahalliyedir, 
bazıları da devairi merkeziye suabatıdır, me
selâ tnaliye, adliye, askeriye gibi ki, onlardan 
geri bulunur. Her nezarette tek basına, di
ğer umur, meselâ umuru nafia, umuru sıhhiye, 
umuru maarif - ki, mahalline aittir - bunların 
heyeti mecmuası bir encümeni müdiran teşkil 
eder. Onun da başında mahallince müntahap 
vali bulunur. Fakat o reis olmakla maliyenin 
işine müdahale etmek icabetmez. fşte böyle
dir. Mâruzâtım bundan ibarettir, 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Hilmi Bey 
Hocamızın madde hakkında yaptığı tahlilâü 
sarf İye hakikaten doğrudur, o veçhile tadili mu
vafıktır. Bu zatin ankanaatin söylediği sözlere 
ben bir hürmeti mahsusa atfediyor ve sözlerin
den de kendi şahsım namma hakikaten istifade 
ediyorum. Cidden maddeleri bütün harflerine 
kadar tetkik ediyor ve bizi bazı noktalarda İkaz 
ediyor. Bundan dolayı kendilerini tebrik ede
rim. Yalnız Hilmi Bey hayalen vâsi düşünce
sinden midir, nedir bilmiyorum, pek bait ihti-
malâtı da mevzmıbahis ediyor, ihtimal bu da 
fartı hissiyatından mütevellit bir meseledir. 
Meselâ valii mahallî, valii umumî diye iki vali 
çıkardı. Vakıa bunu Zekâi Beyefendi de mev-
zuubahis buyurdular. Fakat meseleyi Hilmi 
Bey kadar mütevehhimane bir tarzda büyültme
diler- 93 Kanunu esasinin (108) nci madde
sinde; vİlâyatın usulü idaresi tevsü mezu
niyet ve tefriki vezaif kaidesi üzerine mües
sestir deniliyor. Bu tevsii mezuniyet hakkı 
bize 93 tarihindenberi vadedilmiş ve kısmen 
tdarei mahalliye! vilâyat kanuniyle de bu hak 
temin edilmiştir. Tevsii mezuniyet, vilâyetin 
mahallî mmtakada nnıur ve hususatma taallûk 
ettiği için siyaset mesailinden büsbütün ayrı
dır. Encümeni mahsus 93 Kanunu esasisinde 
mevzuulbahis olan tevsii mezuniyeti fiilen tat
bik edebilmek için vilâyata bu hakkı vermek 
istiyor; yalnız aradan bir lıayli zaman geçmiş 
olmasını da nazarı itibare alarak, halkımızın 
hakikî ihtiyaçlarına istinat etmek suretiyle 
kendi bünyemize muvafık şekiller, esaslar gös
teriyor ve bu kanun şekil değil esastır. Bu 
kanuna müteferri tâli kanunlar çıkacaktır ki 

.1356 0 : 1 
bu esasların tarzı tatbikim büsbütün feriya-
tiyle gösterecektir. Onun için burada fer'a 
taallûk eden hususatta fazla tevehhüm yapma
malıdır kanaatindeyim. 

Valii mahallî tâbir edilen icra -âmiri memle
ketin yalnız tevsi mezuniyetine müteallik olan 
mesailiyle iştigal edecektir. Halbuki merkez
den gönderilecek veya yeni zihniyete göre Bü
yük Millet Meclisini temsil edecek olan vali 
yine bu kanunu mahsus mucibince tefriki ve
zaif esasını canlandıracak ve bu esasa göre ça
lışacaktır. Efendileri bugün vilâyatta salâ
hiyeti vâsi belediye reisleri tasavvur buyuru
nuz. Böyk salâhiyeti vâsi bir belediye reisi
nin vilâyette mevcudiyetiyle aeaba valinin ve
zaif i arasında bir tearuz hâsıl olur muî Ye
ter ki hu tâli kanunlarla valii umuminin ve ic
ra âmirlerinin salâhiyetini adam akıllı tahdit 
edebilelim. Kanaatime göre efendiler, bu mem
leketi kurtaracak kanun bu Teşkilât kanunu
dur. Ben kendi memleketimin, kendi mınta-
kamm husususatı idariyesine ne için kanşmı-
yayımî ÎSu hakkı benden nezetmek muvafık 
mıdır? Memleketin siyasi ve şahsi meselesi 
müstesna olmak üzere nafıasını, maarifini ve 
dairesini temin; uzaklarda bulunanlardan ziya
de benim hakkımdır. Bu kanun bu hakkı ba
na vereceği İçin ben bu kanunu bütün ruhum
la istemeliyim. Böyle pek bait ve âdeta teveh-
hümdeu ibaret İhtimalâtı hakikat şekline so-
kupta saatlerce söz söylemek suretiyle bn ka
nunu ihmal etmek, tehir etmek zannederim ki 
doğru değildir. Bu kanunu biran evvel çıkar
mak suretiyledir ki memleketteki anarşinin 
Önüne geçmiş olacağız. Eğer bu kanunu tehir 
edersek memleket fiilen idarî hakkını alacak
tır ve hattâ belki de taşkınlık çıkaracaktır. Bi
naenaleyh esaslar hakkında düşünmekle bera
ber herhalde hakikatten uzağa gitmemeli, ha
yal sahasına, hayal ufuklarına düşmemelidir. 

Yalnız efendiler, bendeniz bir şeyi tahdit 
etmek isterim. Bir kanunun mânasını, o kanu
nu vazeden kimse daha iyi bilir. Teşkilâtı Esa
siye Ve idariye kanununu bize getiren Heyeti 
Vekileyi -affederler - bu kanun ile pek az alâ
kadar görüyorum. Ne için Heyeti Vekile bu 
kanunu kemali ehemmiyetle takip etmiyor? 
Meselâ Heyeti Vekileden Refet Beyefendi En
cümeni mahsusta - bendeniz de bulunuyordum -
orada kanunun tarzı tatbikatına ait bazı me-
sail hakkında bize izahat vermişlerdi. Heyeti 
Vekile namına izahat veren Refet Bey beya-
natiyle, bu kanunun feri cihetleri hakkında 
bizde daha esaslı surette kanaatler tevlit ede
bilmiş îdi. Fakat rica ederim; ne için Heyeti 
Vekile fazla ehemmiyet vermek suretiyle mak
satlarını Meclisi Aliye her vakit izhar etmek 
lûtfunda bulunmuyor? Bu kanun da meydanda 
yetim kalıyor. Binaenaleyh maksatları ne ise, 
şüphe ve tereddüt edilen noktalar hakkında 
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daima izahatta bulunmak üzere Heyeti Veki-
Ieyi tazyik edelim, gelsin, daima maksatlarını 
vazıh olmak üzere söylesin;. Binaenaleyh Hil
mi Beyin yaptığı tahlilât dairesinde madde
nin tashihini istemekle beraber, icra âmiri ve 
valii umumî gibi bir ikilik olmadığım ilâve
ten arzeder ve bu maddeden fazla vehme ka
pılmamalarını Heyeti muhteremeden rica ede
rim. 

VEHBÎ B. <Karesi) — Encümen „ namına 
biraz izahat vereyim. Bendeniz bu meselenin 
bu kadar mucibi münakaşa olacağım zannet
mediğim için izahat vermemiştim. Bizim mem
leketimizde ne vakit ademi merkeziyetten bah-
sedilirse tuhaf bir zihniyet, sinirleniyor ve-
ona ait ufak bir münakaşaya tahammül ede
miyorduk. Bu zihniyetin feci netayicindendir 
ki memleketimizin üçte ikisi elimizden çıkmış
lar. Arnavutluk'ta da mahallî ufak bir idare te
sis etmeği halk istememiştir. Fakat istiyenler 
de olmuştur. Buna kargı olanca asabiyetimizle 
kalktık, fakat akıbetini gördük. Arabistan'da 
bunun feei manzarasının elyevm şahidiyiz. Al' 
lah başka suretle feei manzaralar göstermesin. 
(Âmin sadalan). 

Bu elimizdeki Teşkilâtı Esasiye kanunu 
biddefeat arzettiğim veçhile bir kanun değil
dir efendiler. Yalnız bu kanun istikametler 
verecektir ve bu istikametler çoğumuzun ma
lûmudur ki elyevm mevcut istikametlerdir, ka
tiyen başka bir şey değildir. Bu, ademi merke- : 
ziyet değil, tevsii mezuniyetin dar dairelerin
den biridir. Bir Zencinin adini (Mercan) koy
mak gibidir. Adına muhtariyet demişsin, fakat 
verdiğin hak meydandadır. Binaenaleyh bura
da tevehhüm edileeek bir nokta ve Hilmi Be
yin tepine tepine söylediği şeylerden hiç bi
rine mahal yoktur. Cümlenin malûmudur ki 
elyevm vilâyette encümenler vardır, vilâyet 
meclisleri vardır, bunlarm mahallî salâhiyetle
ri vardır. O salâhiyetlerin müsmir olmadığı 
hakkında her gün burada şikâyetler cereyan 
ediyor ve hepimiz, mektepler kapalı, yolları
mız yapılmıyor, sokaklarımız tanzim edilmi
yor, evkafımız, ormanlarımız mahvoldu diye , 
her gün burada bir mesele münasebetiyle bun
dan bahsediyoruz ve burada haftalarca çalışıl
dı, buna bir çare bulunamadı. Bunun çarei 
halli, mahallî heyetlerinin, halkının mahallî ; 
terakkiyatta sahibi rey olması, nvüstakilen sa
hibi rey olması, yani kendi mekteplerini evvel-. 
C6: nasıl yapıyorlarsa, bu İdaîrei umumiyei vi- \ 
lâyat kanunu çıkmaksızın nasıl hepiniz o mek
teplerde okumuşsanız, yine o mektepleri mey- ; 
dana getirmekten ibarettir ve yine .bunu tan
zim etmektir. O vakit o isler kısmen hamiyetli 
zevatın elinde cereyan ediyordu- ve komisyon 
vaziyetinde İdi. Bugün onu tanzim ederek 
doğrudan doğruya intihapla ye halkın ihtiva- ; 

çına muvafık bir surette tanzim ediyoruz. Çün
kü bu esas böyle olunca ve bunu da böyle ka
bul edinee... Kabul ettik... On ikinci madde 
ve on dördüncü maddedeki şekillerin katiyen 
düşünecek noktası kalmamıştır. 14 ncü madde
den iki vali çıkardılar, bendeniz hayret ediyo
rum. İki vali nereden geldi? Elyevm encümen
ler mevcuttur ve onlar idarei umur ediyorlar. 
Yalnız onların idare ettikleri işlerde valilerin 
birer reyi vardır ve o rey dolayısiyle ekseriya 
mahallî işlerinde muvaffak olamadıklarından 
o reyi kaldırıyoruz. Kendi işlerini kendilerine 
İMrakıyoruz. Nasıl ki belediye işleri elyevm 
kendilerine mevdudur. Hiç bir zaman halkın 
ne merci itibariyle, ne salâhiyet itibariyle te
reddüdünü mucip olmaz. Halk belediye mesa
ilinden dolayı kime müracaat edeceğim diye 
düşünmez ve böylece; siz kanunlar tevdi edin
ce, maarif işi için, iptidai mektebi için vak
tiyle nasılsa; valiye ve mutasarrıfa müracaat 
etmeyip maarif komisyonuna müracaat ediyor
du, şimdi de doğrudan doğrnya encümenlere 
müracaat edecek. Bu meyanda mahallinde ida
rei umumiye veya idarei hususiye memurfarr 
bulunursa ne olacak ve meselâ yollar için, na
fıanın turuku umumiyeden bulunan yolları 
için turukıı hususiye ne yapacak? Şimdi za
ten turuku umumiye memurları yoktur. Büt
çe buraya geldiği zaman göreceksiniz ki bir 
çok mühendis ve kondoktorlann maagatı ma
hallinden veriliyor. Bazı mahallerde hiç umu
mî memur yoktur. Bunları tanzim edecek, ten
sik edecek kanunu mahsusudur. Bu madde de
ğildir. Hamdi Bey biraderimiz kanun vazıh 
ve sarih olmalı dediler. Bendeniz zannediyo
rum ki burada vuzuhtan âri bir şey yok. 
(İcra salâhiyeti daimî olan bir heyete aittir) 
mânasını çıkarmağa zannederim hiç bir kari
ne yoktur. Bilâkis (İdarei mahalliyehin salâ
hiyeti daimî olan bu heyete aittir) demek, şim
di mevcut olan esasa muhalif clarak (İcra sa
lâhiyeti bu heyete aittir) demek, bütün vilâyetin 
icra salâhiyetini nefsinde toplamak için değildir. 
Zekâi Bey biraderimiz bu heyetten maada b£r <Je 
şimdiki encümeni daimilerin idamesini teklif, edi
yorlar. Encümeni daimiler bugünkü ne bu heye
tin salâhiyetini haiz idiler, ne de başka bir,kuvvet 
ve kudretleri vardı. Yalnız Meclîsi umumilere 
niyabeten ve valilerin riyaseti tahtadaki heyette 
âza olarak bulunuyorlar. İcrai salâhiyet doğru
dan doğruya encümene ait değildir, doğrudan 
doğruya valinin elindedir. Encümeni daimî 
olarak Büyük Millet Meclisini takjiden mahallin
de de böyle bir encümen: bırakmağa zannediyorujn 
ki yeni teşkil ettiğimiz vilâyetlerde bütçeler mü-
saat değildir ve bunun için ayrıca lüzum da 
yoktur. Nasıl ki, burada hepimizde aynı İcra ve 
teşri salâhiyeti varsa, onlar da mahalli meşaüde 
ki salâhiyetlerini de aynen istimal edebilecek
lerdir. Binaenaleyh bendeniz bilhassa rica ecU-
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yorum kvK#y kanunu Heyeti Vekileden gelmek 
üzeredir, bu esasat burada tesbit edilmedikçe ne 
köy kanunu müzakere edilebilir, ne de idarei 
mahüliyei vilâyet kanunu müzakere edilir. 
ve o kanunlarF gelmedikçe memleket böyle keşme
keş içinde sürünüp gidecektir. 

REİS — Söz iştiyen arkadaşlar Tahsin Bey, 
Abidin Bey, Suat Bey, Mesut Bey, iki de kifa
yet takriri vardır. Onları okuyacağız: 

Kiyaseti Celileye" 
14 ncü madde hakkında cereyan eden muza-

kere kâfidir. Maddenin reye vazmı teklif eylerim. 
22 kânunuevvel 1336 

Karahisarı sahip 
Mehmet Şükrü 

ıRStS— Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler ellerini kaldıran. Müaakere kâfi görüldü. 
Maddeyi .tadil hakkındaki takrirleri okuyacağız: 

(Amasya mebusu Ömer Lutfi Beyin takriri 
okundu). 

MADDE 14. — Vilâyet şûrası âzası meya
nından icra âmiri olacak bir idare heyeti intihap 
eder, işbu heyetin kendi arasından veya haris
ten intihap edeceği reis, Hükümeti merkeziyece 
badettasdik hem heyetin reisi ve hem de vilâ
yetin valisi olur. 

Riyaseti Celileye 
On dördüncü maddenin balâdaki tarzda tadi

lini ve on beşinci maddenin tayyını teklif ede
rim, 

22 kânunuevvel 1336 
Amasya mebusu 

Ömer Lûtfi 
Riyaseti Celileye 

14 ncü maddedeki (İcra âmiri) tabirinin 
(İcra Vekili) tarzında tadilini teklif eylerim, 

22 kânunuevvel 1336 
Biga mebusu 

Mehmet 
Riyaseti Celileye 

On dördüncü maddenin berveçhi âti üzere ta
dilini teklif eylerim. 

1 kânunuevvel 1336 
Karahisarı şarki 

Mesut 
'Vilâyet şûrası âzası her içtima mebdeinden 

İki ay sonra vilâyet şura&ına ait bütün hukuk ve 
salâhiyeti haiz olmak ve gelecek içtima devresine 
kadar 'hali içtimaoa bulunmak üzere vilâyetin 
İhtiya eylediği kazalar adedine müsavi âzayi reyi 
hafi ile tefrik eder. 

Riyaseti Celileye 
On dördüncü maddenin; tfVilâyet şûrası âzası 

meyanından kra ijniriolaeak bir reis ile umuru 

mahalliyeyi idareye memur azadan teşekkül et
mek üzere bir idare heyeti intihap eder. Vilâyet 
Meclisleri mukarreratını icra salâhiyeti, daimî 
olan bu heyete aittir) şeklinde tadilini teklif 
ederim. 

20 kânunuevvel 1336 
İzmit mebusu 

Haindi 
. Riyaseti Celileye 

On dördüncü maddenin berveçhiûti tadilini 
teklif eylerim. «Vilâyet şûrası âzası meyanmdan 
bir encümeni daimî intihap ve tefrik eyler. Encü
meni daimî de idarei mahalliyeye ait şuabata 
memur azadan mürekkep bir idare heyetini İnti
hap eder. Encümeni daiminin reisi, deyairi merke-
ziyeye merbut şuabat müdiranmın da icra âmiri 
olan validir. Vali Büyük Millet Meclisi asası 
meyanından Meclisin vekili ve mümessili olmak 
üzere Büyük Millet Meclisince intihap ve tayin 
olunur.» 

Adana 
Zekâi 

BEİS — Efendim, takrirleri birer birer reye 
vazedeceğim. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Müsaade bu
yurur musunuz? Takririm hakkında izahat ve
reyim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine karar ve
rildi. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) •>— Tadil takrir
leri hakiında takrir sahibi isterse izahat vere
bilir, 

BEİS — Buyurun. 
ÖMER.LÛTFİ B. (Amasya)— Efendim, 

Arkadaşlardan bazt beyler hariçten misaller 
getirdiler. Faraza Avusturya'dan misaller ge
tirdiler. Avusturya bizim şimdiki memleketi
mizle kabili mukayese değildir. Eğer bazı harp
ten evvel veya Balkan harbinden evvelki mem
leketimiz olsaydı, Avusturya . usulünü tatbik 
edelim derdim. Avusturya 'da Macaristan kıral
hğı, Hırvatistan kıralhğı, Transîlvanya kırallığt 
vardır. Bunların hepsinin kiralı ve Avustur
ya'nın bir imparatoru vardı. O zaman onları 
kıralsız şekilde idare edebilmek için meclisi ve 
sairesi vardı. Bizim şimdi memleketimiz de ay
rımız gayrımız kalmamıştır. İçimizden ArnaT 
vutluk ayrıldı, Arabistanm idaresini kendi Şua
sına, bıraktık. Yekpare bir memleket kaldı. Bu
ralarda idarei mahalliyeleri temin etmek için 
bazı şeyler vermek istiyoruz. Bendeniz buna 
tamamiyle taraftarım. Fakat vereceğimiz şeyle
rin bir dağıtma şeklini almasından korkuyorum, 
Bilmem tevehhüm addedilir, bilmem hüsnü su
retle telakki edilir. Onun için bütün hutabayî 
kiramı dinledim, kendi düşüncemi de ilâve et
tim, ikisi ortası bir şey yaptım. Bu da millet 
kendi Meclisini kendisi intihap eder. Bu Mecüs 
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kendi arasından mütehassıs, yoksa hariçten bir 
adamı kendisine reis intihap eder. Bu reisin in
tihabı Hükümeti merkeziyece, yani Meclisi 
âlinizce tasdik edildikten sonra buraya karşı vali, 
oraya karşı âmir olur. Bir defa o intihap olu
nan reis oradaki meclis tarafından intihap 
olunduğu için ahali intihap hakkını kullan
mıştır. Aynı zamanda Hükümeti merkeziye, va
zifesini tasdik ettiği için buranın mümessili olur.., 
Eğer bir mahalli heyeti reisi bir de vali koya
cak olursak efendiler tabii bu şahıslar kendi 
kendilerine çalışamaz. Büroları, adamları vardır, 
mektupeuları vardır, uzun masraflara kapu aça
rız zannededrim, Teklifi âcizanem bundan iba
rettir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurun, 
birşey soracağım, validen sarfınazar ediyor mu
sunuz, yani Büyük Millet Meclisi vali gonder-
miyecek midir? 

ÖMER LÛTFt B. (Amasya) — Ahalinin İn
tihap ettiği mütehassıs bir zatin memuriyetini 
merkez tasdik edecek.-

VEHBİ B. (Karesi) — Yani başka vali git-
miyecek. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Hayır vali 
gitmiyecek. 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümen kabul eder. 
Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Bu maddeye 

dair söyliyebilir miyiz? 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahiaan sahip) — 

Müsaade buyurun usulü müzakere hakkında söy-
liyeeeğim (Gürültüler). 

RElS — Ömer Lûtfi Beyin takririni reye ko
yuyorum, kabul ediyor musunuz? Kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Şimdi diğer takrirler okunacak (Hacet kal
madı sesleri). 

(Biga mebusu Mehmet Beyin takriri tekrar 
okundu). 

REİS — Nazarı itibare alanlar ellerini kal
dıranı. Nazarı itibare alınmadı. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Ömer Lûtfi 
Beyin takriri kabul edildikten sonra buna ha
cet kalmıyor. 

RElS — (icra Vekili) tarzmda ibareyi kabul 
buyuranlar (Red, red sesleri). Kabul olunmadı. 

Zekâi Beyin takriri okunacak. 
ZEKÂ1 B. (Adana) — Bendeniz teklifimden 

sarfınazar ettim. Takririmi geri alıyorum. 
(H&mdi Namık Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS — Takriri nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın,.. Nazarı mütalâaya alın
madı. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri okundu) 
B, M. Meclisi Riyaseti clilesîne 

MADDE 14. — (Vilâyet şûrası), âazaları rae-
yanmdan vilâyetin hususi umurunu tedvir ve 
icra ile muvazzaf vekillerden mürekkep bir 
(Vilâyet divanı) teşkil eyler. Mezkûr vekiller, 

şubelerinin umuriyle bir esasta olan Devlet umu
runu dahi deruhde ve rüyet ederler, Divan re
isi Büyük Millet Meclisince mansup (Vali) dir, 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

VEHBİ B. (Karesi) — Ömer Lûtfi Beyin 
takriri kabul edildikten sonra bu ona müma
sildir. Onu da encümene havale buyurun. 

REİS — Encümene havale ediyoruz. 
(Erzurum mebusu • .Nusrat Efendinin takriri 

okundu) 
Riyaseti eelileye 

14 ncü'maddede {Vilâyet şûraları âzası me-
yanında İera âmiri) İbaresiyle (îcra salâhiyeti) 
tabiri arasında sarih bir tearuz vardır. Binaen
aleyh bu iki cümleden birinin tayyı ve yalnız 
birisiyle iktifa olunmasını teklif eylerm. 

22 Kânunuevvel 1336 
Erzurum 

Memet Nusrat 
MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisariflahip) Encü

men kabul eder. 
OPERATÖR EMİN B, (Bursa) — O da na

zarı dikkate alınsın. 
REÎS — Efendim takriri reye koyuyorum. 

Vehbi Bey encümene istiyor mısmız? 
VEHBİ B, (Karesi) — Bu bir kelime tashi

hinden ibarettir. On dördüncü madde encümene 
gitti, ikisini beraber yeniden tetkik ettikten 
sonra Heyeti eelileye arzederiz. Şimdi on altıncı 
madde hakkında bir tashih teklif ediyoruz oku
yorum. (Kaza idari ve İnzibatî bir cüzüdür. 
Yalnız kendisine merbut n ev ah in in bütçelerini 
tetkik ve müşterek mesaili rüyet etmek üzere 
nevahi heyetleri meyanmdan müntehap bir he
yeti vardır. Kaza heyeti umumiyesi bir kayma
kama, İdarei mahalliyesi müntahap bir heyete 
mevdudur) fakat Beyefendiler bu encümene gi
den maddede bu kaza idaresini tashih etmek 
lâzım gelecektir. On altıncı maddeyi de tensip bu
yurursanız encümene alalım. Bu on altıncj mad
denin de, 14, 15 nci maddelerin de şimdiki şekle 
nazaran encümene gitmesi lâzımdır (Muvafık 
muvafık sesleri). 

REİS — Efendim on dördüncü madde mü
zakere neticesi encümene gitti. Şimdi on beşinci 
ile on altıncı maddenin de encümene gitmesi 
lâzım geliyor. Mazbata muharriri Beyefendinin 
teklifini kabul ediyor mısınız? (Kabul kabul 
sadaları) kabul edildi. 

TUNAİJ HtLMt B. (Bolu) — Usulü müza
kere hakkında söz istedim, hakkımdır, zati âli
niz de verecektiniz. Şimdi efendim on yedinci 
madde hakkında bazı maruzatım var. îki kelime 
söyliyeceğim. 

REİS — Beş dakika teneffüs. 
(3,15 sonra oelse tatil edüdi) 



IKINOI GELSE 
Açılma saati : 8,80 sonra 

REÎS — Reisi sani vekili Vehbi Et Hasretleri 
KATİP : Feyyaz Ali B. (Yosgpad) 

. REİS — Efendim celseyi açıyoruz, 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Usulü müza

kereye dair söz istiyorum efendim, 

3 . — SUALLER 
1. — Konya mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 

tirenleriıt isletilmesine dair Nafia vekâletinden 
suali. 

REİS — Müsaade buyurun Konya mebusu 
Kâzım Hüsnü Beyin bir sual takriri vardır ki, 
İşletme müdürü haftada bir defa Konya'ya firen 
işletmek üzere yazmış olduğu halde Nafia vekâ
letinden üç aydır cevap alamamış, bunun sebe
bini soruyor. Nfia vekâletine havale ediyoruz. 
(Muvafık sesleri) . 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabisaroabip) — 
Buna dair bir de istizah takriri vardı. 

REİS — Efendim usulü müzakere hakkında 
Hilmi Bey söz söyliyecek. Buyurun. 

TUNALI HİLMİ B, (Bolu) — Burası şimdi
ki nahiye kısmı... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yazgad) — Usulü 
müzakere hakkında söyleyecektiniz. 

TUNALI HtLMt B. (Bolu) — Beyhude yere 
yorul mamanızı rica ederim Beyim. Ve zannede
rim nizamnamei dahiliyi ben de az çok bilirim. 
Efendim nahiyeye ait bu kısmın son yirmi ikin
ci maddesinin birinci madde olarak yani on ye
dinci madde olarak müzakere edilmesi lâzımdır. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisansalûp) — 
17 nci madde müzakere edilmiyor. Usulü müza
kere hakkında söyliyecektiniz. 

TUNALI HtLMt B. (Devanda) —Usulü mü
zakere hakkında söyliüyorum. işte istediğiniz 
kadar çalışınız. Emin olunuz ki mağlup 7>lmı-
yacağım. Çünkü bu 22 nci madde nahiyenin ne 
olduğunu tarif ediyor. Binaenaleyh birinci ola
rak müzakere edilmelidir ve aynı zamanda 17 
nci madde bu maddenin mütemmimi oluyor. Bi
naenaleyh bunu teklif ediyorum. 

Dr; SUAD B. (Kastamonu) — Efendim 
müstaceliyet kararının refi hakkında takririm 
var. Onu uyutmayınız. 

REİS — Efendim şimdi müsaade buyurunuz. 
14, 15, 16 nci maddeler encümene gitti, şimdi 
söz 17 asi maddededir dinleyiniz. Mazbata mu

harriri bu madde hakkında söz söyliyecek. 
(Madde okunsun sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — 17 nci madde 
sonra ounacak. Bu hususta bendenizin teklifim 
var. Heyeti aliyyenin reyine müracaat ediniz. 

REİS — HSlmi Beyin teklifi veçhile 17 nci 
madde yerine 22 nci maddenin müzakere edil
mesini kabul ediyor mısmız? (Red sesleri). 
Kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmedi. 
Efendim 17 nci madde okunacak: 

MADDE 17. — Nahiye, hususi hayatında 
muhtariyeti haiz bir manevi şahsiyettir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bu kanunun 
ruhu 17 nei maddedir denilmelidir. Şimdiye ka
dar bizde cüzü tamı idari olarak vilâyetler bile 
kabul edilmemiştir. Şimdi biz nahiyeleri cüzü 
tamı idarî olarak kabul ediyoruz. Nahiye diye, 
22 nci maddede görüleceği veçhile, 17 nci madde 

nahiyenin mahiyeti neden ibaret olduğunu, 22 nci 
madde de nahiyenin nasıl teşekkül edebileceğini 
gösterir. Nahiye nedir* .(Hususi hayatında bir 
manevi. şahsiyettir.) Asıl .nahiyenin tarifi 17 
nci maddedir. Fakat bugünkü şekli idarenin zih
niyetlerimizde bıraktığı iz neticesi olarak nahi
ye denince mevcut nahiyeler hatıra geliyor ve 
bir çok arkadaşlarımız da bu noktada tereddüde 
düşüyor. Nahiye denince hatıra gelecek ilk şekil, 
bugünkü elimizdeki mevat mucibince, köydür. 
Bir köy bir nahiyedir. Pakat şimdiki nahiyeler 
hatırıma geldiği için ve Öyle zan olunduğu için 
zan olunur ki bukadar masrafı bir .köy nasıl ve

rebilir? bu değildir efendiler. Bugünkü köylerdeki 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin salâhiyetlerini 
tevsi etmek, kendi işlerinde kendilerini alâka
dar etmekten ibarettir. Köyün inzibatı, köyün 
sokaklarının tanzimi ve tertibi; köyde numune 
tarlası yapdmasr, köyde ufak bir teavün san
dığı meydana girilmesi, köylerdeki ufak tefek 
ihtilâfatın halledilmesi bu heyete tevdi edile
cektir. Şayet şimdi de mevcut olduğu gibi yir
mi hane bir tarafta, on hane bir tarafta, araları 
yarımşar saat, birer çeyrek mahalle halinde 
veyahut Divan tabir edilen şekilde köyler varsa 
bunların bir kaçı bir yere getirilerek nahiye 
halini alacaktır. Binaenaleyh nahiye denince 
ilk hâtıra gelecek şey, bizim şimdiki köylerin 
tanziminden ibarettir. Bununla ümit ediyo-
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rtun ki memlekette yapılan yolsuzlukların hepsi 
kalkacaktır. Köyler kendi aralarındaki yol
suzluklarını terbiye etmeğe müsait bir sekle 
pirince, köyler kendi köyünün idaresini tâyine 
muktedir olunca köylülerin ahvali refah kee-
bedecektir ve'bir çok yolsuzluklar mezalim ika 
edenler artık bundan sonra yer hulamıyacaktır. 
Binaenaleyh nahiye kelimesini bu suretle te
lâkki etmenizi ve nahiyeyi de bildiğimiz nahi
yeler gibi değil, şimdiki köyler gibi olduğunu ve 
o suretle mütalâa Duyurulmasını rica ederim. 

HASAM" SIDDIK B. (Van) — Şimdiki na
hiyeler kalkıyor mu? 

VEHBİ B. (DevamİA) — Efendim, gelecek 
kanunda nahiyeler ibka ediliyor. Bir gün na
hiye unvanını veriyoruz. . Yani kanunda nahi
yelere verilmesi lâzım gelen salâhiyeti de koy 
heyetlerine memleketimizin ihtiyaç ve kudreti 
derecesinde vereceğiz. Onun fevkindeki salâhi
yetleri vilâyet meclisine bırakacağız. O ara
lıkta kaza meclisleri bulunacaktır ki bunlar 
bir cüzü tam değildir. Onların hususi mâne-
viyeti şahsiyesi yoktur. Yalnız köy bütçelerini, 
bir vilâyet lâakal üç, dört yüz koy olacağına 
göre, tetkik edemiyeceğî için bunu yine kaza
larda müntehap heyetlere bırakacağız. Fakat 
o: mijütehab heyetlerin fazla vazifesi yoktur. 
Yalnız köylülerin, bütçelerini tanzim ve onlara ' 
rehberlik etmektir ve müşterek iki köy arasın
daki, üç köy arasındaki yolları yapmak, batak
lıkları kurutmak için aralarında tavassut et
mekten ibaret kalacaktır. Şu halde şahsiyeti 
ıriâtıeviyeyi doğrudan doğruya bizzat haiz 
olanlar köyler ve vilâyetlerdir. Bu maddede 
zannediyoııım ki şimdiye kadar bütün memaliki 
mütemeddînedc, hattâ bizde yapılmış olan na
hiyelerin hepsinde esaslı olarak kabul edilmiyen 
bir şekildir: Hattâ belki idare île tevaggulÜ 
olan arkadaşlarını iz bilirler ki vaktiyle köyle
rimin için iki kanun, iki nizamname neşredil
miştir. Birinde bu salâhiyet, bu tabir yoksa da 
bunlar tamamiyle köylülere verilmiştir ve ba
zı mahallerde tatbik edilerek asarı nafıası gö-

. rülmüstür. Hattâ biz bugün kanunen köylülere 
btı salâhiyeti vermediğimiz halde ufak tefek 
nizalarmı, gürültülerini ve köy işlerini Hükü
mete götürmedikleri zaman aralarında daha 
iyi idare ederler. Ne zaman köyde bir nifak 
hâsıl olursa o vakit Hükümete giderler ve mü
temadiyen uğraşırlar. Onun için ümit ediyo
ruz kİ bu suretle köylerin ahvali tanzim edile
cek ve köylerdeki inzibatsızlığt köylülerin ken
di kuvvetleriyle kaldırmış olacağız. 

• REİS — Efendini, on yedinci madde hak
kında söz istiyen var mı 1 Buyurun Şükrü Bey 
söz sizindir. 

MEMBT ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
17 nci madde hakikaten Vehbi Bey biraderi
mizin- buyurduğu veçhile bu kanunun ruhunu 
teşkil ediyor. Malûmu âlinizdir ki milletin 

sinesinden doğan bu meclis, birinci maddeyi 
kemali hararetle - lıilâ müzakere diyeceğim -
lehinde, aleyhinde söz söylemelen kabul etti. 
Birinci madde şu idi. (Hâkimiyet bilâ kaydü-
şa*t mîlletindir, tdare usulü halkın mukadde
ratını bizzat ve bilfiil idare etmesine müste-
nittır.) îşte bunun kuvveî teyidiyesi bu on ye
dinci maddedir. Hattâ cüzü tamı idari olan na
hiye meclislerinin kendi muhitinde tamamen 
haizi muhtariyet ve tamamen idareye vâziülyet 
olabilmesi için on yedinci maddeyi, birinci 
maddeyi teyit için kabul etmekliğiıhiz zaruri
dir. Bütün halkın ruhundan doğan ve halka 
hâkimiyetini bahşetmek istiyeri bu Meclîsi âli
nin bu maddeyi böyle kemali hararet ve alkışla 
kabul etmesini rica ederim. Uzatmıyacağını sö
zümü. 

TÜNALI HtLMt E, (Bolu) — Alkışla kabul 
edilmesi lâzım yelen madde son dereee nakıs 
olmakla beraber esas itibariyle hakikaten mil
lete pek çok müjdeler veriyor. Arkadaşlar; 
vali meselesinde olduğu gibi nahiye meselesin
de de memleketi tuz gibi dağıtmağa uğraşryo-
ruıi demektir. (Bravo sesleri) Her köy bir na^ 
lıiye, eğer Fransız mukallitliği yapacak isek: 
yapalım. Memleketin tabayii; halkça, arazice 
her hangi noktaî nazardan olursa olsun, acaba 
buna müsait midir? Acaba nerede şimendiferi
miz var? Acaba nerede yol var? Acaba ne ka
dar keçi yollarımız var? Bunları öğrenmek is
terim. (Yapıyoruz sesleri)' Arkadaşlar; mev
cut teşkilât meyamnda benim ulu köylülerimin 
ulu köyleri vardır. Bunlara istediğimiz kadar 
salahiyet veriniz. Nitekim bu âciz verdi. Bîr 
muhtar, köy dîvanı beş yüz kuruşa kadar ceza 
verebilir. Köy divanı bir kimseyi falan falan 
cürümden dolayı yirmi dört saat mahkûm ede
bilir. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Earahisaal Sataib) — 
O esası kabul edersek o olabilir. 

TUNALI HtLMt B. (Devamla) — Ne kadar 
daire küçülürse o kadar büyük salâhiyet veri
niz, korkmayınız. Bahusus bu millet; kardaş-
larım ! bu millet türklük itibariyle asırlardan-
beri minelevvel demokratlıktan ruhunu almış 
ve islâmiyetîn inzimamiyle bütün diğer anasırı 
muhtelife etrafına toplanarak bu dünyada demok
ratlığı, müsavatı tesis etmiş bir millettir. Bun
dan hiç korkmayınız. Yalnız kardaslarım asır-
lardaııberi bu milletin hukuku şahsiyesi, huku
ku milliyesi, hukuku umumiyesi istipdadm, 
kahrın altında zebun oldu, inledi, bitti, arka
daşlar; bunun hukuki dairesi büyüdükçe emin 
olunuz kendi tarafından idare edilemez, idare 
edilebilir, lâkin zaman ister. Ezelden Cenabı 
hakkın bize bahşettiği mezayanm yeniden te
cellî edebilmesi için, yeniden beslenmesi için 
gıda lâzımdır. Elbette zaman lâzımdır. Bina
enaleyh her köyün bir nahiye olmasını meni-
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leketin şeref ve haysiyeti ve selâmeti namına 
şiddetle reddediyorum. Şu halde bir nahiye 
ne olmalıdır arkadaşlar î Bu zavallı dört mad
deden ibaret Nahiye kanununu İstanbul'da 
Dahiliye nezaretinin bir çok memurları tanzim 
ettiler. Nihayet Meclisi mebusana geldi, orada 
tetkik edildi, bu âciz o kanunu aldı, okudu, 
maalesef orada köyün adı bile yoktur. O köy 
ki memleketin temelidir. O köy ki bu milletin 
temelidir. Nasıl olur kûşei nisyana atılır? Hal
buki nahiye tabiri gayet mühim olduktan mâ
ada bir takım vezaiften vesaireden bahsolnn-
muş. Katiyen salâhiyetten bahsolunmuş denile
mez. Keza burada da, hattâ bura Dahiliye 
vekâletinde tanzim edilen lâyihada da bu ci
hete katiyen meyledilemiyor. Yalnız köy de
niliyor, Yalnız arkadaşlar nahiye ha! evet ge
rek bu kanunda ve gerek İstanbul'un kanunun
da zaten minelkadim bizdeki zihniyet nüfus 
meselesidir. Nahiye dendim! şu kadar köyden, 
şu kadar nüfustan ibaret bir köy hâtıra gelir. 
öylelere nahiye denilir. Bence temsili mahalli 
ve idorei mahallide olduğu gibi aranılacak olan 
yerdir, vüsati arazidir. Ben köylü, ben jan
darma, ben nahiye müdürü veya falan memur 
merkezden hududa kadar kac. saatte gidip gele
bileceğim, onu bilmeliyim. Nazarı dikkate alın
ması lâzimgelen noktai esasiye budur. (Bravo 
sesleri). 

Şu halde bir daire teşkil edeceğiz. Bu daire 
dahilinde acaba ne kadar nüfus vardır, acaba 
ne kadar çok iş var? Binaenaleyh ne kadar 
memur bulunmalıdır. İşte bu işlerin kesretine 
ve nüfusun kılletine göre nahiye müdirinin 
yanına beş kâtip yerine bir kâtip veririm, beş 
jandarma vereceğim yerde yirmi bes jandarma 
veririm veyahut üç jandarma yerine kırk 
beş... Şu halde nahiyeyi tarif edelim arkadaşlar. 
Nahiye : Mefr.ua kutru asgari üç, âzami altı 
saat olan bir dairedir. 

Şimdi asgari üç., âzami altı deyince mutlaka 
asgarisi üç, âzamisi altı olmaz. Çünkü dağ 
var, tepe var, mania var, rabıta vardır. Böyle 
bir köyün nahiye addedilmesi lâznugelir. Mef-
ruz bir dairedir. Hattâ isterseniz zabıt ceride
sine bir hatıra olmak üzere o da geçsin. Na
hiyeler ırmak, göl, deniz kenarında mustatil 
şeklinde olmalıdır. Binaenaleyh dahile doğru 
ancak üç saat ayrılabilmelidir. Köy deniz ke
narında bulunduğu için daima merkeze gele
cek olan bir köylü üç saatte gelmeli. Üç sa
atte iğini bitirmeli, üç saatte de avdet etme
lidir. 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Kflfahisan Sahib) — 
Hilmi Beyden bir şey sual edeceğim müsaade
nizle. Demin beyanatınızda «Köyler nahiye 
merkezi olmaz. Bunu reddediyorum» dediniz. 
Bu, tenakuzdur. Nasıl oluyorf Bir taraftan 
.köylü diyor, diğer taraftan köylünün lehine 

yapılacak nahiye teşkilâtının aleyhinde bulu
nuyorsunuz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bu kadar 
değil mi? Âlâ efendim! cevap vereyim/ Kö
yüme istiklâl derecesinde salâhiyet veriyorum, 
köyümü komşu köylere raptediyorum, o kom
şu köyler nahiye merkezine raptolunuyor. O 
nahiyeler de kendilerine mahsus olan umur ile 
iştigal ediyorlar. Bundan daha büyük ne salâ
hiyet olur? Halbuki beylerin usulünce, beyle
rin esasmea zavallı ben köylü, yalnız başıma 
kendi yağımla kavrulacağım, uğraşacağım, 
dertleneceğim, iş göreceğim, öbür taraftaki 
köylü tembel, çalışmıyor, asayişe dikkat et
miyor, bana merbut değil ki cebren, kahren 
yahut dostlukça iş gördürebileyim. î§te ceva
bınız efendim. (Bravo sesleri). Hattâ âcizin o 
Köy kanununda; nahiyeler de birbirine mer
butturlar, köyler asayiş dolayısiyle birbirleri
ne zincirlemedirler ve bütün Türkiye'nin köy
leri zincirleme olmak şartiyle birbirine mer
buttur ve köy ittihadı ve köy (federasyonu) bu
radan doğacaktır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Köylü
leri kim idare edecek? 

TUNALI HDLMÎ B. (Bolu) — Kendileri 
BEİS — Maddeye dair söyleyiniz. 
TUNALI HİLMİ B. (Bohı) — Efendim, tek

rar ediyorum; meselenin ruhunu teşkil eden 
nüfus meselesi değildir. Vüsati arazi meselesi
dir. Şu halde mefrnz nahiye dahilinde, mef-
rnz kutru asgari üç, âzami beş saat olmalıdır 
arkadaşlar. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siiıd) — Hendese 
mi okuyoruz? 

SÜLEYMAN SHtRI B. (Yozgad) — Yirmi 
ikinci maddeden söyle. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben hepsini 
tevhit ettim. Ankara şehrini bir nahiye diye 
ayırmca, Ankara'ya bir saat mesafede bulu
nan köyler ona merbutturlar, mebus gönderir
ler, orada da koskoca Ankara şehrinin kendi 
teferruatı, eczası olmak üzere işlerini munta
zaman görürler. Teklifim * bundan ibarettir 
azizlerim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Bendeniz köylü ol
duğum için zannederim rüfekayi kiram içinde 
benden başka köylü olan yoktur. (Hepimiz 
köylüyüz sesleri). Şimdi bu hakkı yeni ver
miyoruz. Eski hakkını biz bunun gasbetmi-
giz, bunu otuz sene evvel gasbetmişler, şimdi 
onlar otuz senelik mağsup alacaklarını istir
dat ediyorlar. Çünkü eskiden derebeylik vardı. 
Bunlar kanunen mukayyet değildi. Heyeti ihti
yariye namiyle bir şahıs yoktu, Her köyde 
derebeyi namiyle bir ağa. vardı. O ağanm 
kendi başına bir salâhiyeti vardı. O salâhiyet 
onlardan alındıktan sonra ve heyeti ihtiyari
ye yapılalıdanberi onlara bu şekli idare ve
rildiğinden dolayı bu tezepzübü idare husule 
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gelmiştir. Biz şimdi derebeylik istemiyoruz. 
Kanunen buna heyeti ihtiyariye diyelim veya na
hiye müdürü diyelim» bunlara kanuni bir sa
lâhiyet vereceğiz. Bendeniz Hilmi Beyin ama
lini, efaline makis bulamıyorum. Çünkü bir 
taraftan köylüye salâhiyet vermek istiyor, di
ğer taraftan da meydanda olan alâmeti, ya
ni nahiye teşkilâtını kabul etmiyor. 

Hepiniz bilirsiniz ki nahiye teşkilâtından 
zerre kadar istifade yok. Ancak nahiye mü
dürleriyle oradaki jandarma memurunun ma
aşını vermekten başka bir iş yoktur. Halk işi 
olduğu zaman bilâ sebep köyden nahiyeye ge
lir ve oradan merkezi kazaya gider. Malumu 
âlileridir ki nahiyelerde salâhiyet yoktur. EI-
yevm biliyorum ki Eskişehir'de bazı köyler 
vardır, kanunsuz olarak hırsızlara sopa atar
lar, yollarını, su arklarını, bentlerini temiz-, 
lemeğe gitmiyenleri tedip etmek fiilim icra 
ederler. Hükümetin haricinde halk kendi ken
dini idarede mukayyettir. Binaenaleyh bu ka
nunun aleyhinde söz eöylemek, yani memle
kette eskisi gibi tezepzübü idare ve kırtasiye
cilik devam etsin demektir. İş yapmamaklık 
devam etsin demektir. İstirhamım, aynen, bilâ 
itiraz bunu kabul etmenizi rica ederim. 

SIRRI B. (İzmit) — Bendeniz teşkilât hak
kında maruzatta bulunmıyacağım. Yalnız eli
mizde bulunan maddede izah etmek istediği
miz kelimeler içinde bir cümle vardır ki pek 
ziyade şayanı dikkattir, (Nahiye) kelimesi... 
Biz bunu fransızcası olan (Komün) kelimesin
den tercüme etmek istiyoruz. Halbuki bu ke
lime (Komün) ün müradifi değildir. Küra-
ntkerimde bunun tamamı tamamma mânasını 
tefsir ve tefhim eden (Karye) kelimesi kulla
nılmıştır. öyle zannederim ki Dahiliye vekâ
leti de tanzim etmekte olduğu livayihi kanuni-
yede bu ciheti nazarı dikkate alarak tashihatı 
lâzime icra etmektedir. Şimdi biz zühulen bu 
kelimeyi aynen bu maddede kabul edecek olur
sak bilâhare bize getirilecek Nevahi kanuniy
le tenakuz teşkil edecektir. Binaenaleyh bunu 
nazarı dikkati âlinize vazediyorum. Arzu bu
yurursanız Dahiliye vekilinin huzurunda bu 
kelime müzakere edilsin, 

BİR MEBUS B. — Ne diyeceğiz? 
SIRRI B. (İzmit) —Karye diyeceğiz. 
ZEKÂl B. (Adana) — Efendim, bendeniz 

de Sırrı Beyin sözlerini teyit için kürsüye çık
tım. Buradaki nahiye tâbiri fransızea (Ko
mün) mânasına muadil olarak alınmış, halbu
ki nahiye mânası itibariyle köşe, taraf demek
tir. (Komün) ise (Cemaat) demektir. Avru-r 
pa Devletlerinin kanununda cemaatler kanu
nu vardır! Hakikî mukabili cemaat kanunu! 
cemaat teşkilâtıdır. Hattâ bizim eski idare teş
kilâtımızda mahalle cemaati tâbiri vardır. Ha
kiki mukabili cemaat kelimesidir. O suretle de 
İzah edilir. Nahiyenin nasıl teşekkülü icabede-

ceği, yani nahiyenin bir köyden mi, bir kaç 
köyden mi teşekkülü • lâzüngeleceği, bizim ah
valimizin ieabatı ne olduğu 22 nci maddenin 
müzakeresinde tâyin. edilir. Filhakika bende
niz de Tunalı Hilmi Bey biraderimizin dedik
leri gibi bu maddenin 22 nci maddeden başla
mak suretiyle müzakereyi o suretle idame et
mek reyinde idim. Nahiyenin tarifi asri 22 nci 
maddededir, Şimdi nahiyeyi tarif etmeden, 
nahiyeye vereceğimiz şahsiyeti, nahiyenin hu
kukunu, vezaifini müzakere ediyoruz ki nahi
ye bizce henüz malûm değildir. Bir çok kar
yelerden mi veyahut bir kaç karyeden mi iba
rettir? Yoksa bizim icabatımız nedir? 

Efendim, deniliyor ki nahiye bir neticei iç
timaiyedir, Binaenaleyh köyler uasü teşekkül 
etmiş ise ve neticei zaruriye nasıl tecelli et
miş ise karşımızda nahiye odur. Beş haneli 
köy de nahiyedir ve bunu ilmî ve kitabi ola
rak gösteriyorlar. Fakat hakikati hayatiye ve 
hakikati ilmiye odur ki : beş haneden bir ce
maat, kabiliyeti hayatiyeyi haiz bir nüve, bir 
esas ve bir cüzü tamı idarî tesis edilemez, Fran
sızlar böyle yapmrş. Evet Fransa'da Paris şeh
ri bir nahiye olduğu halde dört haneli bir köy 
de nahiyedir. Onlar ta eski zamanlardaztberi, 
17 nci asırdanberi tevarüs ettikleri bir âdeti 
bozamıyorlar. Fakat bugün Fransızların hu-
kukşinaslan, başta Reisicumhurları ^Pol de 
Şanel) olduğu halde, tamamen bu teşkilâtın 
aleyhindedirler. 

Binaenaleyh herhalde eüzütamı idarinin ka
biliyeti hayatiyeyi haiz ve yaşayabilmek İçin 
iktiza eden vesaite malik bir muhit olması lâ
zımdır. Bu muhit otuz haneli, . yirmi haneli 
köyler olamaz. İmkânı yoktur. Eğer olması 
ieabetse idi şimdiye kadar olurdu. Pekâlâ köy
lülerimizin heyeti idaresi, heyeti ihtiyariyesi 
vardır, her şeyi vardır. Fakat hakikat halde 
hiç bir şey yoktur. Biz cemaat teşkilâtı ve 
nahiye teşkilâtı velhasıl her şeyi kasdediyoruz. 
Köyü temizlemek, sularını getirmek; bendle-
riııi yapmak, ahvali sıhhiyesini tetkik etmek 
velhasıl bütün ieabatı medeniyeyi muvafık su
rette temin etmek lâzımgelecektir. Bunu yirmi 
haneden ibaret olan bir köy ahalisi nasıl temin 
edebilir? Çocuklarım görürsünüz, hepsinin kar
nı şişmiş dalaktan; suları yoktur, kuyuları yok
tur. hayvanları içer bir taraftan; kendileri 
içer bir taraftan, apdesaneleri yoktur, hiç bir 
şeyleri yoktur. Tekmil bünlarm teşkilâtı lâ
zımdır, Şu lâzım, bu lâzım, hepsi lâzımdır. Bu
nu tafsile hacet yok. Yirmi haneli köy bunu 
yapamaz, imkânı yoktur. Bulgaristan şöyle 
yapmışta böyle yapmış., tleğil efendiler! Bu me
selenin izahatını yirmi ikinci maddeye gelindiği 
zaman ariz ve âmik bendeniz tafsil edeeeğim. 

EMİN B. (Esldçebir) — Efendim, İki yüz 
elli hane ile takyit edilebilir. 
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MALİYE VEKİLİ FERİT E. — Efendim. 

meselenin ciheti maliyesi yok. Devletin teşkilâ-
" tına esas olduğu için bendeniz iki kelime ile fik
rimi izah edeceğim. Evvelâ nahiye tâbiri hak
kında Zekâi Beyefendinin buyurdukları, Sırrı 
Beyefendinin mütalâalarının aynıdır. Malûmu 
âliniz bizde nahiye tabirini aldığımız zaman bu 
bir nahiye değildir. Bu nahiye komün veya ce
maat mânasına murat edilen şey değil, gayri 

• tam bir şeydir. Bizdeki nahiyeler, bu günkü 
nahiye-dediğimiz şey, nahiye olacak değildir, 
O gayri tam bir müradiftir. O ya kaza olur veya
hut kazacık olur. Bunu bir tarafa bırakalım, 
nahiye meselesi ile kanştırmryalnn. Nahiye 
tâbiri ile bu kanunun murat etmek İstediği me
sele (Komün) dedikleri cemaat heyetidir. Bunu 
bizim tabirimiz, bizim ıstılahımla belediye ola
rak tâbir etmiştir. 

Belediye dediğimiz yok mu efendim? Vak
tiyle büyük babalarımızın kavanin suretiyle 
koydukları şey, işte bizdeki mâruf şekil, (Be
lediye), bizdeki komünün gayrai tam, gayri mü
kemmel, ahalimizin ihtiyacat ve istidadına göre 
salâhiyeti nakıs olan belediyelerimiz yok mu?.„ 
İşte asıl komün, Avrupanm kabul ettiği komü
nün mânası budur. Bu belediyenin yanında bir 
de köylerimiz vardır. O köylerimiz belediyenin 
bu günkü gördüğü vazifeyi ifa, edecek derecede 
nüfusu haiz olmadığından o da köy olarak kal
mıştır. Binaenaleyh, Zekâi Beyefendinin buyur
dukları gibi hayatı içtimaiyemiz ve umumiyemize 
tatbiki umur ile nahiye tercümesi yanlıştır. Bunun 
yanlış tercümesini göz önünden atıp bakacak 
olursak bizde ıslâhı ve ikmali lâzım olan mesele , 

"belediye ve köy meselesidir. Belediyelere biz 
şimdi itiraz ediyoruz. Zaten bizim adetimizdir. 
tutarız bir teşkilât yaparız, o teşkilât had
di zatinde gayet iyidir, fakat biz pek fena pek 
kabiliyetsiz adamlarız ki, onu tatbik edemeyiz, 
edemeyince deriz ki; Allah belâsını versin bu 
belediyenin .... Belediyede değildir bu kusur, 
kusur onları yapamıyanlardadır. 

VEHBÎ B. (Karesi) —Umumiyetle bütün 
millet böyle midirî 

MALÎYE VEKÎLÎ JEKİT B, (Devamla) — 
Hayır efendim, istağfürullâh.. Teşkilâtı idariye-
den bahsediyorum. 

OPEROTÖB EMÜf B, (Bursa) — Yani ida
re edenler kabiliyetsiz olan demek istiyor. 

SIRRI B. (İzmit) — Tasrih edildi. 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. (İstanbul) — 

Yük bizim üzerimizde idi. Evet efendim. Şim
di Beyefendiler, bu tarzda şey olnuyalım. İş
lerimizin hakikatini görelim; O belediyeler ki, 
meselâ Operatör Emin Bey Bursa belediyesinin 
halini.anlatmıştı .bir zaman, hatırlarsınız. Şimdi 
şekil-ve vaziyet budur. Yani belediye ve köy-

'ierdir. Şimdi ise ister belediye diyelim, ister 
nahiye diyelim, ister cemaat diyelim, ne dersek 
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diyelim, bunu ileride tetkik edip hakikat ve 
maslahata muvafık bir isim vermeliyiz. Şimdi 
teşkilâta gelince; o teşkilât da hakikaten;en 
mühim bir meseledir. Hepimizin maksudu bir
dir. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karehtoan Sahip) — 
Amma rivayet muhtelif. 

SIRRI B. (izmit) — Hepimiz istiyoruz ki, 
ahali en yakın bir surette kendi vezaifi. içtima-
iyesini, cemaat vezaifini ifa etsin. Hepimiz bir 
şekil verelim, bir kanun yapalım diyoruz, Tu-
nalı Hilmi Beyin ifadatmda birçok mühim şey-
lar vardır. Meselâ (Komün) diyorlar. Hakika
ten komün dediği âdeta bir bal peteği gibi bir
birine mülâsık ve aralarında ancak beş altı sa
at mesafe bulunan köyleri bir takım teşkilât
la birbirine raptetmektir. Burada esas şu ola
caktır M; nahiye müdürü veyahut (Komün 
mer) i olan adam, herhangi bir cürüm veya bir 
şey olduğu zaman yayan gidecek, görecek ve 
akşam eve dönecek. Teşkilâtın esası budur. 
Şimdi bu tarzda nahiye komün teşkilatı yapan 
devletlerde bu vâsidir. Fransa'da bugün 86 bin 
tane komün vardır. Bizim arazimizin vüsati, 
işgal edilen arazinin aksamını da çıkardığımız 
halde, Fransa'nın bir buçuk mislidir. Demek ki, 
hakikaten bir komün teşkilâtı yapmak istersek 
120 bin ilâ 150 bin komün olmak lâzımgelir.... 
Bu kabili tatbik midir? Kabili icra mıdır? İnşa-
allah memleektimizde 7 0 - 8 0 milyon nüfusla 
sakin bulunduğu zaman bunun tatbiki lâzım ve 
zaruridir. Olmadığı takdirde yapılacak şekil 
nedir? Her hangi mahalde cemiyet tezayüt 
eder, orada kuvvetli bir belediye teşekkül 
eder, bir heyeti içtimaiye olur. Onun teşkilâtı 
esasiye ve müşterekesi de mevcut olursa oralar
da teşkilât ve tatbikat yapmak lâzımgelir,.. Be
lediye teşkilâtını - ki babalarımız kurmuştur -
Onun s,ekli, ıslâh edilen bir şekli mükemmelidir. 
Yalnız süknalarmdan İbaret değil, etrafında gö
rebileceği dağlara kadar, tarlasını, bilmem nesi
ni ihtiva edecek bir şekildir. Fakat bizim mem
leketimizde teşkilât itibariyle dört haneli köy
lerimiz vardır. Sonra birbirine mesafesi bir gün 
imtidat eden vasi arazi vardır ki, orada köy bile 
yoktur, İşte asıl program . Heyeti Aliyenize 
takdim edildiği vakitte projede kabul ettiğimiz 
veçhile kaza teşkilâtının muhafazası lüzumu 
bundan inbias etmiştir. Eğer "bir birine mülâ-
sak bütün belediyelerimiz olsaydı memleketi
mizde, o zaman kaza teşkilâtını kaldırır ve re-
fedebilirsiniz, fakat bunun imkânı yoktur. 

Dr, SUAT B. (Kastamonu) — Müsaade bu
yurur musunuz? bir şey arzedeceğim. Gerek 
zati âliniz ve gerek diğer arkadaşlar yirmi ikin
ci madedye dair beyanı mütalâa ediyorsunuz. 
Zannederim mesele on yedinci maddededir. Ona 
dair beyanı mütalaa ediniz. 
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SffiRI B. (Devamla) — Şimdi efendim, me

sele şuradadır. İki mesele mevzuubahis. Birisi 
nahiye ismi, bu nahiye ismini iktibas dolayısiy-
le kabul eder miyiz, etmez miyiz? Kabul etsek 
bile hiç bir şey yoktur, edilebilir. Bendenizee 
belediye denilse, eski tâbir olmak üzere, bu da
ha doğru olur. Fakat şuna dikkat etmeliyiz ki, 
bu tarzda yapacağımız teşkilâtı biz bir kademe
li, bir şekilli yapamayız. Bir kere mükemmel 
şehirlerimiz vardır ve o şehrin yapacağı ga
yet vâsi • salâhiyetleri, hizmetleri olacaktır. 
Onlarda kabul edeceğimiz şekil başka ola
caktır. Bir de küçük köylerimiz vardır. O 
köylerin vezaîfi müşterekesi hakkında yapaca
ğımız kanunlar başka olacaktır ve olmalıdır. 
Bendenizin kanaatimce bu iki esas dahilinde 
yekdiğerine hizmet itibariyle birbirinden az ka
demeli iki şekil kabul edecek olursak ve sonra 
ka-bul buyuracağınız herhangi bir isimle tevsim 
edecek olursak daha muvafık olnr. Heyeti Ali-
yenizin, âzayi kiramınızin içerisinde bu işlere 
ve bu hususta ihtilâfı efkâra malik olanlar 
yoktur. Mesele yalnız bundan ibarettir. 

BEtS — Mustafa efendi buyurun. 
MUSTAFA SABEt Ef. (Siird) — Bendeniz 

de bu nahiye tâbirinin kariyeye tebdilini rica 
edeeeğim. (Komün) demek, Fransızca bir ke
limedir, (Müşterek) demektir. Ben onu anla
mam. Fransanm usulü burada kabili tatbik 
değil. Yalnız Beyefendinin buyurdukları gibi 
köylerin 4-5-10 değil, bizde öyle köyler yardır 
ki kasabalardan daha mamurdur. Şimdi bazı 
köylerde heyeti idare, heyeti ihtiyariye bu tarzda 
tavzif edilecek olursa, böyle bir kariye, diğer 
bir tabirle, nahiye şekline, konmün şekline ifrağ 
edilecek olursa, gerek asayiş ve gerek İslahat 
noktai nazarından daha evlâdır. Arama bazı 
köyler vardır ki, buyurdukları gibi, dört ha
ne, beş. hanedir. Onlar da diğer büyük köylere 
ilhak suretiyle yapılır, faraza köylerde bir 
haddi asgari kabul ederiz, yüz hane olursa onu 
komün kabul ederiz. Yüzden aşağı olursa onu 
kabul etmeyiz. Binaenaleyh bu maddenin bu 

şekle tebdil ve iferağ edilmesini teklif ederim. 
(Müzakere kâfi sesleri). 
VEHBÎ B. (Karesi) — Müsaadenizle soyu

yorum efendim. Maalesef mesele yine karıştı. 
Nahiyenin nasd teşekkül edeceğine dair olan 
yirmi ikinci madde üzerine mübahase cereyan 
etti. Hiç kimse on yedinci maddenin aleyhinde 
beyanı mütalâa etmedi. Binaenaleyh o madde 
üzerinde durmağa zannederim ki, hacet yok
tur. Sonra dört he§ hane meselenini yirmi ikin
ci madde halletmstir. Bir veya bir kaç koy.,. 
Bunu da gelecek Köy kanunu halledecektir. Amma 
İsterseniz ismini nahiye koyun, isterseniz ka
riye koyum mesele, verilecek salâhiyet mesele
sidir. On yedinri madde «Nahiye hususi ha
yatında muhtariyeti haiz midir değil midir î» bu 

ciheti tasrih etmeli. Bu şahsiyetin ismini is
ter köy deyin, kaza deyin, belediye, deyin, oy
mak deyin... Maksat o şahsiyeti kabul etmektir. 

BÎR MEBUS B. — Köy şûrası diyelim. 
NÜSRET Ef. (Erzurum) — Nahiye kelime

sinin eski mânası bucaktır. Türklerin eski an
anelerinde bucaklar, ocaklardan teşekkül eder. 
Nahiyenin (Bucak) tabrine tebdilini teklif 
ederim. 

TUNALI HtLMÎ B. (Bolu) — Bucak değil, 
ocaktır. Divanı lügati türkte, Matımud Kaşgari-
de aynen ocak kelimesi münderiçtir, bu su
retle ispat ederim. 

BEİS — Hilmi Bey daha söze doymadın mı?.. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Söz söyleme

ğe âşık değilim ki... 
BEtS — Söz istiyen rüfekayi kiramdan Ri-

l'at Bey var, üç, dört tane de kifayet takriri 
vardır. (Bu madde mühimdir konuşalım ses
leri). Eğer kabul'etmezseniz tekrar < müzake
reye başlarız. 

Riyaseti Celüeye 
Müzakerenin kifayetinin reye vazmı teklif 

ederim. 
Kütahya 

Ragıp 
BEİS — Âbidin Beyin de aynı mealde bir 

takriri vardır. Müzakereyi kâfi görenler el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Maddenin tadili hakkında takrirler vardır, 
onları okuyaıcağız. 

B. M. M. Kiyasetine 
MADDE 17, — Nahiye; mefruz kutru asgari 

ü§ ve âzami altı saatlik budunde manevi şahsi
yeti ve muhtariyeti haiz idarî bir dairedir. 

Bolu Ayintab Eskişehir 
Tunalı Hilmi Kıhç Ali Eyyüp Sabrı 
Cebelibereket Diyanbekir Saruhan 

İhsan. Hacı Şükrü Avni 
Ertuğlur 

Ahmet Hamdi 
Riyaseti Celileye 

On yedinci maddenin nihayetindeki (Muhta
riyeti haiz bir mânevi şahsiyettir), fıkrasının 
(Muhtariyeti haiz şahsiyeti mâneviyedir) şeklîne 
ifrağını teklif eylerim, 

22 kânunuevvel 1336 
Yozgad 

Süleyman Sırrı' 
Riyaseti Celileye 

Madde 17 nin (Nahiye muayyen hududa sa
hip hususi hayatında da şahsiyeti mâneviyeyi 
haizdir) suretinde tadilini teklif eylerim. 

20 kânunuevvel 1336 
Karahisan şarki 

Mesud 
Atta 
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Makamı Kiyasete 

On yedinci maddede (Nahiye) yerine (Bucak) 
tâbirinin vazmı teklif eylerim. 

Erzurum 
Mehmet Nüsret 

Riyaseti Celileye 
On yedinci maddedeki (Nahiye) tabiri yerine 

(Cemaat) kelimesinin vazmı teklif eylerim. 
Adana 
Zekâ! 

Riyaseti Celileye 
Nahiye kelimesinin mânası anlaşılmak ve ha-

• taya sebebiyet verilmiş olmamak için keyfiyetin 
Dahiliye vekili Beyin müvacihelerinde müzake
resini teklif ederim. 

îzmit 
Sırn 

Riyaseti Celileye 
On yedinci maddenin: (Nahiye hususi haya

tında kuvvei idariyeyi haiz bir mânevi şahsiyet
tir) tarzında tadilini teklif ederim. 

22 kânunusani 1336 
Amasya mebusu 

' Ömer Lûtfi 
Riyaseti Celileye 

.(Nahiye) tâbirinin (Belediye ve kariye) su
retinde tadilini teklif eyleriz. 

Batum Lâzistan 
Ali Rıza Esat 

Riyaseti Celileye 
Nahiye kelimesinin (Bucak) kelimesine tah

vilini teklif ederim. 
22 kânunuevvel 1336 

Bursa 
Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
(Vilâyet, liva, kaza, nahiye) tabirleri yerine 

(Oymak, bucak, oba) ve emsali tabirlerin vazmı 
teklif ederim. 

22 kânunuevvel 1336 
Soruhan mebusu 

Avni 
B. M. M. Riyaseti Celilerine 

Eski Türk - Mongol hukuku tarihinde nahiye 
mukabili olmak üzere Budun kelimesi istimal edil* 
mistir. Muvafık görüldüğü takdirde bu tabirin 
kabulünü teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Abdülgaffur H. Basri 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz tak
rirleri birer, birer reye koyuyorum. Dinliyelim. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bu takrirler isim 
üzerine ve ilmi bir şey olduğundan heyeti umu-

miyesini encümene gönderirseniz daha iyi olur. 
Encümen onları tetkik eder. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Encümen bunları za
ten nazarı dikkate almıştır «fendim. Bunun 
hakkında uzun uzadıya görüştük. Bu nahiye tek
lifi Hükümetin teklifidir. Etrafiyle müzakere 
edildi. Encümen de bunlarda karar kıldı. Eğer 
Heyeti Celile başka birşey kabul ederse Encü
men noktai nazarını söyler. 

REİS — Takrirleri bireri birer reye koyu
yorum. Sırrı Beyin teklifini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olunmadı. 

Hilmi Beyin ve rüfekasının teklifini kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul olunmadı. 

TUSALI HİLMİ B, (Bolu) — Eğer bu mem
leket tuz. gibi dağılmazsa Allahın büyüklüğüne 
dua edeceğim. 

REİS — Saruhan mebusu Avni Beyin tak
ririni kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

Amasya mebusu Ömer Lûtfi Beyin takririni 
kabul edenler lütfen el kaldirsm. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Zaten aynı mânayı 
muhtevidir ve encümen de bunu kabul etmiştir. 

REİS — Kabul edilmedi. 
Batum mebusu A1İ Rıza Efendi ile Esat Be

yin takririni kabul edenler lütfen el kaldirsm. 
Kabul edilmedi. 

Adana mebusu Zekâi Beyin takririni kabul 
edenler lütfen el kaldirsm. 

ZEKÂİ B. (Adana) — Maddeyi tadil etmek 
meselesi mevzuubahs oluyor. Bazı arkadaşlar 
(Bucak) ve saire diyorlar. Malûmu âlileri bu ta
birler arazinin taksimatı üzerinedir. Biz arazi 
taksim etmiyoruz. Memleketin içtimaiyatını na
zarı itibare almıyarak, ahaliyi derecatı idareye 
taksim ediyoruz. Binaenaleyh bu tabir muvafık 
olmaz zannederim. Arazi taksimine dair olan 
tabir... Evet bazı arkadaşlar (Belediye) ve (Köy) 
dediler. Olsa, olsa bir (Köy) veyahut (Cemaat) 
tabiri kalryor, (Nahiye) yerine (Köy) dersek, 
nahiyelerin bir kaç, köyden terekküp edeceğine 
nazaran, köy tabirini ifade etmez. Çünkü bazı 
nahiyeler olacaktır ki; bir kaç, köyden teşekkül 
edecektir. Binaenaleyh ötedenberi söylediğim gibi 
(Cemaat) tabirinin kabulünü teklif ediyorum. 

REİS — Zekâi Beyin takririni kabul eden
ler el kaldirsm Kabul edilmedi. 

Riyaseti Celileye 
Nahiye memurlarının maaş almaktan maada 

hiç bir istifadeleri görülmemiş olduğundan na
hiyelerin lağvını arz ve beyan eylerim, 

Van mebusu 
Hasan Sıddık 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldirsm. Kabul edilmemiştir. 

Yozgad mebusu Süleyman Sırrı Beyin takri
rini kabul edenler el kaldirsm. Kabul edilmedi. 
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Riyaseti Celileye 

Nahiye kelimesi ötedenberi müstamel ve memus 
bir kelimedir Hükümetin teklifi ve encümenin 
kabulü veçhile nahiye kelimesinin aynen ipkasını 
teklif eylerim. 

. Bitlis 
Hüseyin Hüsnü 

BEİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Riyaseti Celileye 
Oh yedinci madde mucibince Türkiyede alt

mış bin Hükümet teessüs ediyor bu Hükümetleri 
kontrol etmek için yüz bin> adam, köy heyetlerini 
muhafaza için üç yüz bin nefer kuvvei muhafaza 

lâzımdır. Türkiye'yi bu surette tevsi eden kanu
nim memnuniyetle, telakkisi tabii olmakla mad
denin aynen kabulünü teklif eylerim. 

Tokad 
Rıfat 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Şimdi on yedinci maddeyi reyinize arzediyo-
rum, 

(On yedinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. On yedinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yarın ayni; saatte on sekizinci maddeyi mü
zakere etmek üzere celseyi tatil ediyorum, 

2\ B. M, M. Matbaa* 


