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B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 2,30 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fdhmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REÎS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu- j 
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetlerin
de saat ikide bilinikat zaptı sabık hulâsası kıra
at ve aynen kabul olundu. Zara ve Koçgiri is-. 
yanından dolayı neşredilmiş olan kararnamenin 
Büyük Millet Meclisince tasdika iktiran ettiğine 
dair gazetelerin yazmış olduğu havadisten dolayı 
Hükümetin nazarı dikkatinin celbedilmesi hak
kında Mersin Mebusu Saiâlıaddin Beyin beyanatı 
sual telâkki edilerek Dahiliye Vekâletine tezkere | 
yazılması tensibedildi. 

Kastamonu Mebusu Murad Beyin Kastamo
nu 'da vefat eylemiş olduğu tebliğ ve ailesine ta-
ziyetname tahriri münasip görüldü. 

Gazianteb Mebusu Yasin Beyin; doktor olan 
azayı kiramdan bu harbde hizmet edenlere Mec
lis namına teşekkürname yazılmasına dair tak
riri kabul olundu. 

Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin Gü
müşane Müftüsünün mııanıelei tekaüdiyesine dair ı 
takririnin başka bir içtimada müzakeresi tensi-
bolundu. 

1. — Akşehir hâdisei isyaniyesine iştirakten 
dolayı onar sene hapse mahkûm edilen Reis kar
yesinden Alioğlu Nuri ve dokuz refiki hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi 

1. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
Tekâlifi Milliye usulünün tatbikatında husule ge-

Bilâhara muinsiz efradı askeriye ailelerinin 
iaşeleri hakkındaki lâyihai kanununiyenin he
yeti umumiyesine dair müzakere cereyan edip 
müzakere kâfi görülerek, Karesi Mebusu Basri 
Beyle rüfekasınm takriri mucibince lâyihai ka
nuniye yeniden tetkik edilmek üzere Müdafaai 
Milliye, Muvazene ve Kavanini Maliye encümen
leri Mazbata Muharrirlerinden mürekkep bir en
cümene havale edildi ve teneffüs için celse tatil 
olundu. 

îkinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetlerin

de bilinikat idarei nevahi hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin heyeti umumiyesine dair müzakere 
cereyan edip mabadına Cumartesi günü devam 
edilmek "üzere saat altıda celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Atıf Ziya Hurşid 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — (Teşekkür 
yapılmasının) yerine (edilmesinin) denilmesi lâ
zımdır. 

HAMDÎ B. (Amasya) — Bendeniz tarafın
dan verilen takrir geçmemiştir. 

REÎS — Zaptı umumide vardır. Başka müta
lâa var mı, efendimi Zaptı sabık taslıihan kabul 
edildi. 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Ali
oğlu Nuri hakkında Adliye Vekâletinden mevrut 
evrakı hükmiye var. Alelusul Adliye Encümeni
ne havale ediyoruz. 

''Un yanlışlıklar hakkında Müdafaai Milliye Ve
kâletinden sual takriri 

2. — TEZKERELER 

3. — SUALLER 
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REİS — Tekâlifi milliyenin tatbikinde bâzı 

yanlışlıklar husule geldiğine dair Hacı Mustafa 
Efendinin Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri var. Alelusul Müdafaai Milliye Vekâletine 
havale ediyoruz. Cevabiyle beraber takriri de 

okuyoruz. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Baş

kumandanlığa ait değil mi? 
REİS — Hayır efendim. Tatbikattaki yanlış

lığa dairdir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — İdarei kura v» nevahi kanunu lâyihası 

ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

RE IS — İdarei Nevahi Kanununun bakiyei 
müzakeratma geçiyoruz. Söz Dahiliye Müsteşarı 
Hamid Beyindir. 

DAHİLÎYE MÜSTEŞARI HAMİD B. — 
Efendim, köyde bir teşkilâtın vücubundan, lüzu
mundan bahsetmeyi abes görüyorum. Bu, çoktan 
beri her kesin takdir ettiği, anladığı bir ihtiyaç
tır. Hükümet öteden beri tetebbüat üzerine muh
telif tarihlerde birer lâyiha vücuda getirmiştir. 
İlk yapılan lâyiha İstanbul Meclisi Mebusamnda 
müzakere edilmişti. Dahiliye Encümeninde mü
zakere edildiği halde Heyeti Umumiyede kaldı. 
Az - çok onun tadili demek olan ikinci lâyihayı 
da burada görüyorum. Fakat kanunun tertibin
de bendeniz yok idim. Şimdi kanunun karşısında 
bulunuyorum. Encümenin tadilâtiyle Hüküme
tin teklifini mukayese eyledim. Birinci ihtilâf ol
mak üzere Hükümet, her köyün bir kommün ol
mak üzere telâkkisini kabul ediyor. (Türkçe söy
leyiniz, sadaları). Encümene gelince; encümen 
eski lâyihai kanuniyedeki noktai nazarı daha mu-

<• vafık görmüş, yani bir nahiye kendisine isabet 
eden masarifi zaruriyeye tahammül edebilecek. 
Sonra, her nahiye bir veya birkaç köyden mü
rekkeptir, diyor. Bendeniz bu hususta gerek ha
riçte ve gerek dâhilde pek çok tetkikatta bulun
mak itibariyle encümenin mütalâasını musip gö
rüyorum. O halde bu ihtilâfat aramızdan kalk
mış bulunuyor. 

İkinci bir ihtilâfımız var: Hükümet bu teşki
lâtın tedrici surette tatbikini talebediyor. Encü
men ise, bunun memleketin her tarafta aynı za
manda tatbiki mümkündür, eliyor. Bendeniz bu
na, yani encümenin noktai nazarına iştirak ede
miyorum. Çünkü itiraf etmek lâzımgelir ki; mem
leketimizde bunun henüz tatbik olunamıyacağı 
pek çok mahal vardır. Memleketin her noktasın
da idareyi tamamiyle tatbik ve tesis etmeli, on
dan sonra teşkilâtı tatbika kalkışmalı, eğer bu

gün daha karibolan vilâyattan, köyleri daha mü-
saidolan, nüfusu kesir olan nahiyelerden başlar
sak ve aşağı doğru gidilirse hem bu kanunda 
melhuz olan kusurları görür tadil ve tamir ede
riz, hem de diğerlerinde de tatbikat için zemini 
müsait ihzar etmiş oluruz. Bendenizin t fikrim 
böyledir. Kanunun heyeti umumiyesini okuduk
tan sonra iki noksan gördük. Maatteessüf bu 
noksanı biz de yapmışız. Encümen de yapmış, 
köye bir teşkilât ithal etmekle ahaliyi birtakım 
fazla Jriilfetlerden kurtarmak azmindeyiz. Şimdi 
ise tahmil edilen bâzı vazaif vardır ki, o .bunda 
dâhil değildir. Meselâ nüfus muamelâtı, Avru
pa'da her halde nüfus muamelâtı nahiye dâhilin
de yapılır. Bizde ise bir kimsenin nüfusunu kay
dettirmek için günlerce, belki haftalarca uğraşma
sı lâzımdır. Binaenaleyh her halde nüfus mua
melâtını nahiye vazaifi meyanına ithal etmek lâ
zımgelir. Bundan başka ikinci bir vazife var. On
da bilmem Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri
nin noktai nazarı ne olacaktır? Fakat bendeniz 
nahiye tetkikatında Avrupa'da gezdiğim halde 
birçok küçük hükümetlerde tapu muamelâtının 
da nahiyelerde yapılmakta olduğunu gördüm. 
Mümkün olursa yine kuyudatı esasiye merkezde 
kalmak üzere teferruattan olan tapu muamelâtı
nı da nahiyeye terk etmelidir. Şimdilik fazla söz 
söylemiyeceğim, sırası geldikçe izahat veririm. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bir şey sual et
meme müsaade eder misiniz? 

REİS — Buyurun. 
ABDULLAH Ef. (İzmit) — Buyuruyordu-

nuz ki, ahaliye fazla yük tahmil etmek arzu et
miyoruz. Şimdiye kadar Hükümet nahiye teşki
lâtında bir nahiye müdürüne varidatı umumiye-
sinden maaş verirken burada memleketin varida
tı hususiyesinden maaş verilecek. Siz şimdi bir de 
tapu ve nüfus muamelâtını ilâve, ediyorsunuz ve 
bunu da milletin üzerine yükletiyorsunuz. Bina
enaleyh varidatı ümumiyeyc dair Maliye Veki
linden istizah ederiz. 
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TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Usulü müza

kereye dair söz istiyorum. 
DAHİLÎYE ENCÜMENİ REİSİ HAYDAR 

B. (Van) — Efendim, bizde şimdiye kadar iki 
Nahiye Kanunu yapılmıştır. Birisi 1286, birisi 
de 1293 kanunlarıdır. 1286 kanununda müdür 
tarafı Hükümetten nasıp ve tâyin olunacaktır. 
Ve nahiye şahsiyeti mâneviyeyi haiz değildir. 
1293 Kanunu Fransa Kanunundan hemen aynen 
tercüme edilmiş, hattâ bâzı mevaddı aynen ya
zılmıştır. O kanun yanımda olmuş olsa belki okur 
öğrenirdik. 

Bekçiler hakkında, diyor ki; bekçiler hakkın
daki ahkâm diğer bir kanunla tâyin olunacaktır. 
Fransa Kanununda olduğu gibi bizim kanunda 
da aynıdır. Halbuki Fransa kanunundan aldı
ğımız zaman yeni kanun yapmayı biz unutmu
şuz. Ondan on, on beş sene sonra. bir bekçi ka
nunu yaptık. O kanunda nahiye bir şahsiyeti 
mâneviyedir. Fransa'da olduğu gibi. Nahiye 
müdürü müntehabolacak ve nahiyenin Meclis 
bütçesini yapacaktır. Ve bütçesinin sarfına me
zundur. Yani mafevkinin şahsına tâbi olmıya-
rak şahsiyeti mâneviyei tamme sahibi olacak. 
Şahsiyeti mâneviyeyi ikiye tefrik ediyor. Bir 
kısmı şahsiyeti mâneviyei tamme, kendi bütçe
sini kendisi yapar, kendisi sarf eder, âmiri sarfı 
kendisi olur ve mafevkinin emrini istihsale mec
bur değil, bir kısmı da vardır ki; kendi bütçe
sini mafevkinde bulunan meclisin nazarı tas
vibine arz eder. Ve onun tasdikiyle kesbi kati
yet eder. Ve o suretle ki, meselâ mafevki onu 
kendi bütçesine alır, yuğurur istediği gibi yu
tar ve onu mahrum bırakır. Bu da şahsiyeti 
mâneviyei nakısa olur. Biz de o zaman yapılan 
bu kanunu Fransa'da olduğu gibi o zamanki, 
serkârda bulunanlar, İntihabı Mebusan Kanu
nu gibi, bunu da aynı zamanda tercüme etmiş
lerdir. Nahiyenin bir meclisi olacak ve bir büt
çe yapacak, ondan sonra onun fevkinde vilâ
yet meclisi bulunacak, o da intihabı mebusan 
gibi intihabolunacak, ona göre müzakeratını 
yürütecek, bütçesini yapacak. Binaenaleyh mec
lisi mebusan nahiyeye intikal suretinde telâkki 
edilmiş, onun için tatbiki ihmal olunmuştur. Yal
nız; Edirne'nin ve Anadolu'nun bir iki yerin
de müdür maaşlı olarak değil, maaşsız olarak 
fahri müdür suretiyle istihdam edilmiştir. Ka
nunun yalnız bu kısmı tatbik olunmuştur. Ne 
1286 Kanunu ne 1293 Kanunu tamamiyle tatbik 
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olundu. Memleket ikiye ayrıldı. Memleket ida
resiz kaldı. 

Asıl memleket ile Hükümet arasında teması 
hakiki olmak lâzımgelir. Milletle Hükümet yek
diğerine baba ve oğul muamelesi yapacak. Bu
nun da tecelligâhı köy ve nahiye idareleridir. 
Orada baba ve oğul birbirinin dertlerini anlı-
yacaklardır. Köy hayatı, nahiye hayatı, teessüs 
etmediğinden baba ile oğul münasebet ve mu
habbeti, baba ile oğul muvaneseti hâsıl olmadı. 
Milletle Hükümet arasında derin bir uçurum 
açıldı ve bu uçurum günden güne açılmakta
dır. Her iki taraf yekdiğerine bigânedir. Hü
kümet millete yalnız ihtiyacı olduğu vakitte 
müracaat eder, elinde bulunan her şeyi alır. 
Başka tâbir kullanmıyalım. Millet Hükümeti bir 
cebbar suretiyle telâkki ediyor. Ve gidip derdi
ni anlatacak bir yer, bir merci bulamıyor. Onun 
için Hükümetle millet arasında bir uçurum var. 
Bugün tetkik etmekte olduğumuz ahval, mese
lâ; ordudan firar etmek keyfiyeti ve Harbi 
Umumide vilâyatı Şarkiyede devam eden muha-
rebata karşı halkın lakayt kalması, daha bir
çok vukuat oluyor ki, halkı bunlardan dolayı 
hamiyetsizliklerle, sununla ,bununla itham et
mek istiyoruz. Bu isnat katiyen ve katıbeten doğ
ru değildir. Bunların sebebi, Hükümetin efradı 
milleti kendisine evlâdedinmemesi ve ona kar
şı evlât muhabbeti göstermemesi, onu kendisine 
raptetmemesiclir. Onun için bir an evvel uçu
rumu doldurmak lâzımdır. 

Şimdiye kadar komisyonların hiçbirisi ken
dilerine tevdi edilen vazifeyi ifa ederek mem
leket ve milletin selâmetini temin edecek esas
lara müstenit bir kanun çıkarmadı. Bilâhara 
Avrupa'ya heyetler gönderildi. O heyetlerin 
yaptığı tetkikattan da güzel istifade edilmedi. 
Vakaa onlar güzel esaslarla geldiler. O heyet ara
sında giden zevattan biri de müsteşar beydir. O 
heyetler gayet güzel esaslar da getirdi. Fakat 
bu tetkikattan Hükümet istifade edemedi, mil
let istifade edemedi, nihayet İstanbul'da Meclisi 
Mebusan içtima etti. O zaman bendeniz bir lâ
yiha yapmıştım. O lâyiha sonra beyefendinin 
riyaset ettiği heyet tarafından tashih edilmişti. 
Onu aldıktan sonra müzakereye başladık, bilâ
hara işgal vâki oldu, buraya çıktık geldik. Bu
raya geldikten sonra Hükümet buna dair bir 
lâyihai kanuniye tertibetmiş ve sabık müsteşar 
Refet Beyefendinin sırf kendi zatî düşünceleri 

4 — 
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esası üzerine yapılmış, meselâ; eüzütammı idare 
olmak üzere bir karye teşkil ediyor. Sonra bu
nun fevkinde de bir nahiye koyuyor. Biz bunu 
gayet karışık bulduk. Zaten Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu karşısında bulunuyoruz. Meselâ-

Madde 16. — Nahiye hususi hayatında muh
tariyeti haiz bir mânevi şahsiyettir. 

Madde 17. — Nahiyenin bir şûrası, bir ida
re heyeti ve bir de müdürü vardır. 

Madde 18. — Nahiye şûrası, nahiye halkın
ca doğrudan doğruya müntehap azadan terek-
kübeder. 

Madde 19. — İdare heyeti ve nahiye müdü
rü nahiye şûrası tarafında intihabolunur. 

Madde 20. — Nahiye şûrası ve idare heyeti 
kazai, iktisadi ve malî salâhiyeti haiz olup bun
ların dereeatı kavanini mahsusa ile tâyin olu
nur. 

Madde 21. — Nahiye bir veya birkaç köy
den mürekkebolduğu gibi bir kasaba da bir na
hiyedir. 

işte Hükümetin bu teklifi üzerine son defa 
olarak encümen bu lâyihai kanuniydi Teşkilâtı 
Esasiye 'Kanununun 16 ncı maddesinden bağlı
yarak 21 nci maddesinde biten esaslar üzerine 
yapmıştır. 

Şimdi evvelce de arz ettiğim veçhile; millet
le Hükümet arasında büyük bir uçurum var, bu
nun doldurulması 0 azimdir. İnşallah Yunan'a 
karşı bir daha muzaffer oluruz ve bütün düş
manlarımızı mağlübederiz, tenkil ederiz, fakat 
biz milletle „Hükümet arasındaki bu açıklığı 
idame ettirecek olursak cihangir dahi olsak bu 
memleketi bizden daha iyi idare edecek bir Hü
kümete, müstahak birisine eliyazübillâh teslime 
mahkûmuz. Arkadaşlar onun için rica ederim, 
ben o kanaatteyim ki, bu usulü idareyi şiddetle 
tatbik edelim. Bugün en yüksek memuriyetler
den en küçüğüne kadar murakabe altında bu
lunduruyoruz. Idarei inahalliyeyi en kuvvetli 
•bir murakabe haline koyalım, Roma tarihini 
okuduk. Roma Hükümeti her halde teftişi terk 
ettiği günden beri inhitata başladı. Esbabı in
hitatı olan diğer avamil arasında en mühimi 
budur. Teftiş ve kontrol edelim, murakabe ede
lim, mehazirini gördükçe değiştirelim. Bence bu 
usul en ziyade talebedeceğimiz bir teşkilâttır. 
Bunu senelerce süründürmiyelim. 

1 • • • — 
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Bir de affmızı istirham edeceğim, bu kadar 

mühim bir meseleyi erbabı ihtisasa terk edelim. 
Diğer ihtisası olmıyanlar insaf buyursunlar. 
Bunun müzakeresini işkâl etmemek için karış
masınlar. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Yani 
dışarıya mı çıksınlar? 

HAYDAR B. (Devamla) — Meclisten çıkma-
smlar. ihtisası olmıyan karışmasın. Meselâ de
min filân arkadaş... 

LÛTFl IB. (Malatya) — Biz de mi karışmı-
yacağız? 

HAYDAR B. (Van) — Zatıâliniz bir kayma
kam idiniz, söyliyebilirsiniz. Sui telâkki edenler 
istediği gibi telâkki eder. 

RElS — Efendim, müsaade buyurursanız 
söz alan pek çok arkadaşlarımız vardır. Lehte, 
aleyhte tertibedelim, daha iyi olur. Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan 
ederken maddelere ait tadilâtı karıştırmıyalım. 
Çünkü o madde üzerinde saatlerce, belki gün
lerce fikirler dermeyan edilecek. 

Sırrı Bey, lehte mi, aleyhte mi? 
SIRRI B. (İzmit) — Usulü müzakare hak

kında. 
RElS — Abdülkadir Kemali Bey, lehte mi, 

aleyhte mi? 
A B D Ü L K A D I R KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Aleyhte. 
RElS — Lûtfi Bey, lehte mi, aleyhte mi? 
LÛTFÎ B. (Malatya) — Aleyhte. 
RBÎS — Halil ibrahim Bey, lehte mi, aleyh

te mi? 
HALtL İBRAHİM B. (Antalya) — Lehinde. 
REİS — Abidin Bey, lehte mi, aleyhte mi' 
ABlDlN B. (Lâzistan) — Lehinde. 
REİS — Necib Bey, lehte mi, aleyhte mi? 

* NEGİB B. (Ertuğrul) — Lehinde. ... 
RElS — Hilmi Bey, lehte mi, aleyhte mi? 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hakkında 

(Hakkında olamaz sesleri) 
REİS — Lehinde mi, aleyhinde mi ? 
TUNALI BÎLMÎ B. (Bolu) — Hem lehinde, 

hem aleyhinde. 
Rica ederim, Nizamname! Dahilîyi tetkik 

buyurunuz. 
REl'S — Şimdi tertip yapıyorum. Rica ede

rim. 
' Reşid Aga, lehte mi, aleyhte mi? 

5 — 
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REŞÎD AĞA (Malatya) — Aleyhinde.. i 
REİS — Mahmud Esad Bey, lehte mi, aleyhte ı 

mi? • ' I 
MAHMUD ESAD B. (tzmir) — Lehinde. 
REİS — Süleyman Sırrı Bey, lehte mi, aleyh

te mi? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Lehinde. •[ 
REİS — Nuri Bey, lehte mi, aleyhte mi? I 
NURİ B. (Bolu) — Lehinde. 
REİS — Adnan Bey, lehte mi, aleyhte mi? 
ADNAN B. (İstanbul) — Lehinde. 
REİS — Besim Atalay Bey, leihte mi aleyhte i 

mi? 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) —- Lehinde. 
REİS — Şükrü Bey, lehte mi, aleyhte mi? 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Lehinde. 
REİS — Şeref Bey, lehte mi, aleyhte mi? 
ŞEREF B. (Edirne) —Lehinde. 
VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey, lehinde 

beni yazıver. 
REİS — Efendim, usulü müzakere hakkında 

•Hilmi Bey söz istedi, esas hakkındadır, buyuru
nuz Hilmi Bey. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ayı
bımıza bakmıyarak senelerce beslemiş olduğum 
efkâra müsteniden 22 Teşrinisanide takdim et
miş olduğum köy idaresine mütaallik bir kanun 
hatırladığıma göre Trabzon Mebusu Hüsrev Be
yin verdiği takrir üzerine Heyeti Umumiyenizce 
karar verilerek lâyiha tabı ve tevzi edilmişti. 
Fakat tevzi burada vukubulmamıştır. Arzu eden 
arkadaşlar gidip kalemden aldılar. Heyeti Umu
miye karariyle Dahiliye Encümenine havale edi
len bu lâyiha müzakere ve münakaşa edilsin, 
edilmesin bir karara raptı için her halde Meclisi 
Âlinize gelirken bir kelime bile telâffuz edilme
ye tenezzül buyurulmadığı gibi şurada bugün 
mevkii müzakereye konulmuş olan bu kanun 
münasebetiyle de ondan katiyen bir kelime ile 
olsun bahsedilmiyor. Bundan iki ay evvel Ma
kamı Riyasete bir takrir takdim ederek Nizam-
namei Dahilî mucibince kanunun Heyeti Umu-
miyeye iadesini teklif etmiştim. Fakat sureti 
hususiyede bir teveccüh vâki oldu. Encümen, 
Hükümetin ve kendisinin lâyihasiyle tevhidede-
rek Heyeti Celileye iade etmek üzeredir buyu-
ruldu. Halbuki maatteessüf bu vaitle de mat
lup derecede netice çıkmadı. Şu halde kanunun I 
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bahşettiği salâhiyete, hakka istinaden teklif 
ederim ki, arkadaşlara, o lâyiham tevzi edilsin 
ve ruznameye alınarak bu kanunla beraber mev
kii müzakereye konulsun. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim Hilmi Bey
efendi köy idaresi hakkında bir lâyiha vermiş o 
lâyiha bize geldi. Onu encümende arkadaşlarla 
ayrı ayrı okuduk. Biz bu lâyihayı hazırlarken 
birçok Avrupa kanunları ve bizim kanunlar te
tebbu ve tetkik edildi. Ve Hilmi Beyin teklifin
de şayanı istifade gördüğümüz şeyleri de aldık. 
Onların çoğu sıhhiye, tıbbiye ve saireye mütaal
lik şeylerdir. Onları da bizim lâyihanın elli ikin
ci maddesinde bulacaksınız. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey mü
saade buyurunuz, Makamı Riyasetten istirha
mım var. Orada sıhhatten, tıptan, filândan bah
sediliyor buyuruldu. Bu bir imâdır. Bendeniz 
bu söze karşı sükût edeceğim. Yalnız Makamı 
Riyasetten ricam vardır. Benim teklifimi Heyeti 
Umumiyeye arz ediniz. Reye koyunuz efendim. 

REİS — Efendim, mütaaddit teklifi kanu
niler bir encümende birleşirse o encümenin mah
sulü fikri ne ise mevzu olur. Hilmi Beyefendi de 
diğer meselelere mütaallik takrirleri bulunan 
rüfeka gibi o maddelerin müzakeresine geldiği 
miz zaman noktai nazarlarını beyan ederler. 

Sırrı Bey, buyurun. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Deminki Na

hiye Kanunu değil, Köy Kanunudur. 
SIRRI B. (İzmit) — Kanunun tetkikinden 

anlaşılmıştır ki, Hükümetin teklifiyle encüme
nin tadilâtı arasında pek esaslı mübayenet ve 
ihtilâf vardır. O encümen ki, mütalaatı bizim ' 
namımıza yapılmıştır. Heyeti Umumiye her han
gi bir kanunun müzakeresi esnasında Hükümet
le encümen arasında âdeta hakemlik vazifesini 
görür. Şimdi Heyeti Umumiyede kanunun mü
zakeresine giriştiğimiz zaman Hükümet tarafın
dan encümenin esasatma muhalif olarak derme-
yan edilecek mütalâatm encümenin mütalâası
na derecei tetabukunu mukayese edip şöz söyle
mek için encümenin mutlaka salâhiyettar bir 
âzasından bir zatın burada bulunması lâzımdır. 
Halbuki encümenin bu hususta beyanı mütalâa 
edebilecek reisi ve mazbata muharriri aramızda 
yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI (B. (Yozgad) — Mev
cuttur ; 
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SIRRI B. (izmit) — Yoktur. | 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hay

dar Beyefendi burada. 
SIRRI B. (izmit) — Haydar Beyefendi bu 

kanunun tetkiki esnasında burada bulunmadı
lar, lâyihada imzası yoktur. 

HAYDAR B. (Van) — Tetkikinde bulun
dum, tebyizinde bulunmadım. 

SIRRI B. (tzmit) — 0 halde zatıâliniz en
cümenin müdafaasını deruhde buyuracaksınız. 
0 halde söz yok. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Haydar Beyefendi biredirimiz kürsüden iner
ken Roma'nm felâketi, teftişin terkibinden ileri 
gelmiştir, buyurdular. 

HAYDAR B. (Van) — Esbabından birisidir 
dedim. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—Esbabından birisi olduğunu ve mühim sebep
lerden olduğunu söylediler. Beyefendiler Roma'
nm felâketlerinden en mühimi mezalim altında 
duçarı felâket ve sefalet olan halkın köylerden 
kasabaya kaçmaları olmuştur. En büyük felâ
ket bundan ileri gelmiştir. 

HAYDAR B. (Van) — Reis Bey müsaade 
buyurursanız bir şey arz edeceğim. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Haydar bey söz söylerken bendeniz bir şey 
söyleniyordum. Makamı Riyasetten rica ediyo
rum, sussunlar ve kendilerine zaman gelince söy
lerler. 

Bu kanunda iki esbabı mucibe gördüm. Biri 
Hükümete ait, diğeri encümene ait, Encümene 
aidolam tetkik ettim ve baktım ki, mahsulâtın 
hasardan vikayesi, kabili şürb su isalesi, köyün 
yangından muhafazası, seylâptan vikayesi, sokak
ların tanzimi ve belediyeler tarafından icra edil
mekte olan vazaifin karyelerce icrası, köyün ihti
yacı nispetinde mekâtibi iptidaiye inşası ve em
sali şeyler tarzında gördüm. Bunu gördükten son
ra Hükümete ne kaldığına aklım ermedi. 

Sonra Hükümetin yine esbabı mucibesini 
okurken orada bir şey gördüm. Köylülerin niza-
men kendilerine muhavvel olan vazaifi ifa ile mü
kellef olduğundan bahsettikten sonra karye ile 
nahiye bütçesine dâhil varidat ile ifası kabil ol-
mıyan bâzı işlerin köylülere bedenen ifa ettiril
mesinin münasip olduğu kaydını gördüm. Halk 
,bütün servetini ayağındaki donu, sırtındaki göm- j 
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leği verdiği halde bunlar yetmiyormuş gibi bede
nen çalışmak mecburiyetini de, halka doğru git
mek istiyen bir Hükümet, halka doğru gitmek is-
tiyen encümen, halkın üzerine yükletiyor. Demek-
ki bedenen de geberinceye kadar çalışacaktır, öy
le okudum, öyle anladım. Halka doğru gitmek 
efendiler; halkın başına belâ olan yanlış, zait teş
kilâtı kaldırarak, yerine daha iyi ve daha muva
fık bir idare tesis etmektir. Maliye Vekili Beyefen
di, hazretleri... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bunu hükümetler ne ile yapar?. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Halkı soymakla yapar. 

MALÎYE VEKlLl HASAN B. (Trabzon) — 
O, sizin telâkkiniz. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Yine Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında 
diyor ki; zabıtai mahalliyeye salâhiyet bahşedil
miştir. Nahiye meclisinin kararlarına mümanaat 
edenleri cezayı nakdiye mahkûm etmek salâhiye
ti bahşediliyor. Efendiler, Rusya'da Glavalarm, 
astejneleri cezayı nakdiye mahkûm etmek salâhi
yetleri vardır. Demek çarlığa doğru gidiyoruz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) Maziye doğru, 
maziye. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Sonra efendim; daha ziyade halkçı olan ve içi
mizden doğmuş bulunan encümeni âli şimdiye 
kadar köylünün yapması imkânı olmadığı için 
yapamamış olduğu hususatı yeniden zikrediyor 
ve beyefendiler bunları yirmi dokuz vazifeye çı
karıyor. Encümeniâliniz köylüye yirmi dokuz va
zife tahmil ederek Hükümeti merkeziyeye hiçbir 
vazife bırakmıyor. Bu vazaifin ifası im
kânı olup olmadığını aklıma sığdıramıyo
rum. Mektep tesisi, sıhhati umumiyenin 
muhafazası, emrazı sâriyenin men'i sirayeti, mu
hilli sıhhat mekûlâtm men'i, hasta ve zayıf hay
vanların men'i füruhtu, sokaklarla caddelerin 
tamir ye termimi. Cenabı Hak nasip eyliye. Mü
kellefiyeti bedeniye suretiyle su birikintilerinin 
ve küçük bataklıkların kurutulması, sedlerin in- ' 
şa ve tathiri, şürbe salih suların isalesi, ağaç gar-
sı, ıslahı, su yollarının tamiri, hayvanatı ehliye-
nin, mezruatın ıskası, kabristanların muhafazası, 
yetim çocukların himayesi, bu yetimlere bakılma
sını görünce derhal Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti Celilesi hatırıma geldi. (Handeler) Sonra efen
diler; nahiye için bütçeden bahsediyorlar. Nahiye 
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heyeti bütçe yapacakmış. Geçenlerde de bilmüna-
sebe arz etmiştim. Meclisi Âlinin bütçesini yap
makta ne kadar ter döktük. Eğer onlar da avans
larla vakit geçirecekse pek yazık olacak. Köylü
nün öteden beri bildiği bâzı şeyler vardır. Şimdi 
kendi lisaniyle yazılmamış olan şu kitabı okuta
cak ve tatbikatını yapacaktır. Arkadaşlar, mem
leketimizi kurtarmak için her halde aşağıya 
nazar etmek mecburiyetindeyiz. Aşağıya nazar 
ederken, Hükümetin ve Encümeni Âlinin bu
yurdukları gibJ; İtalya'dan, Fransa kanunun

dan bahsetmek! ense doğrudan doğruya memle
keti tetebbu ediniz. Memleketimiz tetkik edilme
li. Sadrâzam aramayınız, Başkumandan aramayı
nız, köy muhtarını arayınız. Bütün çıkan ka
nunlarınız İstanbul'da Haydarpaşa dalgakıra
nına, Ankara'da istasyona kadar gidebiliyor. 
Bu kanunlar tatbik edilmiyor. İşte Baltalık 
Kanunu tatbik edilmemiştir. 1328 senesinde neş
redilen ve gayet güzel olan hayvan sirkatinin 
men'i hakkındaki Kanunu maalesef bir jandar-
darma kumandanı bilmediğini söylüyor. Böyle 
bir kanundan haberim yoktur diyordu. Sonra 
köylüye siz ge-;niz de şu kanunu tatbik edin de
yiniz. Yazdığımz kanun evvelâ Çincedir. Köy
lünün lisanından değildir. Bilmem (neticei 
amal) imiş frlmem (neşri amal) imiş. Ondan 
köylü ne anlıyacak? (Aferin sesleri) binaenaleyh, 
Nevahi Kanunundan ve saireden evvel benca' 
yapılacak şey memlekete Allah rızası için köy 
muhtarı yetiştirmektir. Mektep yapacağız di
yorsunuz Mektepçilik hakkında memleketin 
katiyen bir fikri yok ki, fikrini işgal etsin. Bu
nu köylüden başkasının yapacağını ummuyorum. 

Efendiler, d'emin de arz ettiğim veçhile, 
Vallâhülazîm ayağındaki donu, başından fesi 
çıkararak bu kadar fedakârlıkla düşmana kar
şı duran o köylü ancak bu işi yapar ve her 
şeyi yapmıya amadedir. Ancak o köylünün li
saniyle konuşulsun, ancak o kanun -sarih ol
sun ve efendiler bu kanun kabul ettiğimiz 
günden itibaren mer'idir dersek yanılmış olu
ruz, o zaman birçok kabili tatbik olmıyan ka
nunlara bir kanun daha ilâve etmiş olursu
nuz, başka bir şey yapmış olmazsınız. Bina
enaleyh böyle kanunlar irticalen yapılmaz, te
tebbu edilir. Evet; Haydar Beyefendiyi takdir 
ediyorum. Kaymakamlıktan valiliğe kadar 
memleketimizde muhtelif ve mühim vazifeler 
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ifa buyurdular. Fakat köylü ile temas şekli, 
bizim kaymakamların, mutasarrıfların, valile
rin teması şeklinde olursa, köylü ile anlaş
ma şerefini ve köylünün ihtiyacatına muva
fık kanun yapma salâhiyetini bize bahşet
mez. Halkla iyice temas etmeli, halkla ya
kından anlaşma]ı. Bu kanun nahiye heyetine 
kaza • salâhiyetini de veriyor. Bu salâhiyetin 
nahiyelere verilmesine göre fevkalâde bir ka
nun olduğu için Adliye Encümeninden geç
mesi lâzımdır. Adliye Encümenine uğramamış
tır. Binaenaleyh Adliye Encümenine de gitsin. 

Ben bu kanunun mühmel kalacağına kaaniim. 
Eğer müzakeresine devam edeceksek, Adliye En
cümeni de mesaili kazaiye hakkındaki fikrini 
söylesin. Kanunu Esasi; öyle intihabedilmiş bir 
heyete, lâalettayin bir şahsa, ceza vermek, bir 
adamı hapsetmek hakkını vermemiştir. Çünkü, 
10 Temmuz 1324 te akıttığımız kanların ancak, 
hürriyeti şahsiyemiz için olduğunu hepimiz bili
riz. Yarın ona da yapar, öbürüsüne yapar; bir
takım fenalıklar olabilir. Ben hürriyeti şahsiye-
min duçarı tecavüz edilmesini istemem. Binaen
aleyh tatbik edilemiyecek bir kanundur. Sonra 
Büyük Millet Meclisi lüzumsuz bir kanun neş
retmiş vaziyetinde kalır. Neticede hiçbir şey elde 
edilmez. Bundan evvel yapılacak şey, köy muh
tarı yetiştirmektir. Çünkü, efendiler, karyelerde 
heyeti ihtiyariye teşkilâtı yok mudur, esasen mev
cut değil midir? Köy muhtarları kendileri itiraf 
ediyorlar, muhtar mührünü lütfen kabul eder
ler, zorla kabul ederler. Halka âdi bütçe fevka
lâde bütçe, yapmak tarzında idarei kelâm ediyo
ruz. 

HAYDAR B. (Van) — Onu lütfen söyleme
yiniz, mademki tetkikatta bulunmuşsunuz, ne 
için haberdar değilsiniz"? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Pekâlâ haberdarım. 

HAYDAR B. (Van) — Millet ve memleket 
I benimdir, dediniz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Evet, ben bu memleketin evlâdıyım. 

I HAYDAR B. (Van) — Ben de senden ziyade 
bu memleketin evlâdıyım ve bunları senin fikirde 

I olanların suratına çarparım. 
! ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
| — Biz de senin şahsiyetine iadeten çarparız. 
t HAYDAR B. (Van) — Bunlar zaten ha-

,fiye • bakayasıdır, söylerler. Evet Arna-
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vud'um. Onu demek istiyor. Bu bir ha
fiyeliktir. (Gürültüler) Bu hafiyelik Ab-
dülhâmid zamanında olurdu. Ben de bu vatanın 
evlâdıyım ve bu memleket için vücudumu yıp
ratmışım. On bir tane harb madalyası aldım. 
Köylülere yirmi dokuz vazife tahmil edildiğini 
ve su yolları inşasını ve saireyi sayıyor, alay su
retiyle, bunlar yapılamaz, diyor. Biraz evvel hu
susi bir surette arkadaşlarla bu mesele görüşül
dü. Kürdistan'da ve Anadolu'nun içerisinde öyle 
bâzı köyler vardır ki, havayici zaruriyesini 
18-20 saatlik yollardan getirirler. Bunu içi
nizde bilenler çoktur. Değil mi efendiler? Eğer 
yalansa tashih edin. (Doğru sesleri) Sonra en 
ücra köyleri gezdim. Bu meyanda birçok yer
ler dolaştım. Muharebelerde Ölmüş, esir düş
müş, hâlâ avdet edememiş böyle birçok evlâtla
rımız vardır. Bir lokma yiyeceği olmıyan bir 
köy kadını kendi yetim evlâdını beslediği gibi 
komşusununkini de göğsüne basmış ve besli
yor ve bunu benim gibi birçok bilenler vardır. 
Eğer bilen yoksa bu sözümü de geri alıyorum. 
Var mıdır efendiler? (Vardır sesleri) Şimdi bir
çok hidemat vardır ki, esasen köylerde bunlar 
mevcuttur. Fakat hususi surette biz bunları 
tanzim ediyoruz. 

Sonra bütçeden bahsettiler. Bugünkü gün 
köy bütçeleri her yerde mevcuttur *ve hiç oku
ması, yazması olmıyanlar oturup çömlek hesabı 
yaparlar. Biz şimdi bunu tanzim etmeye uğra
şıyoruz. Aralarında okuma ve yazma bilen 
adamlar var. Bunu usulü dairesinde âdilâne 
tevzi edecek, cibayet edecek, fuzuli çapulculuk
lar kalmıyacak. Tabiî bu kanun bugün neşro
lunmakla aynı zamanda bunda münderiç olan 
mevaddın heyeti mecmuası her yerde birden tat
bik olunamaz. Bunlar tedricen tatbik oluna
caktır. Bu ciheti de nazarı dikkate almak lâzım
dır. Biraz evvel Abdülkadir Kemali Bey hay
van sirkati hakkındaki kanundan bahsettiler. 
O hayvan sirkatine mahsus kanun yine benim
dir. Baştan aşağı kadar mevaddı benim eserim
dir. Kendileri diyor ki ; bir jandarma kuman
danı onu anlıyamamıştır, demek okuma, yazma 
bilmiyen bir ayıya tesadüf etmiş. Mademki bir 
nahiyede nahiye müdürü vardır, onu okumak, 
yazmakla mükellef tutuyorsak bu kanunu anlı-
yacaktır. Eğer bu kanunda anlaşılamıyacak bir 
şey varsa tabiî bunun tadili Meclisi Âlinize ait-
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i tir, 'Heyeti Celilenizin yed-i iktidarındadır. De

ğil mi efendim? Söyliyeceğim bunlardan ibaret
tir. Söylediklerinde bundan başka ruhlu bir şey 
göremiyorum. 

HALÎL İBRAHİM B. (Antalya) — Sahibi 
ihtisas değilsem bile sahibi salâhiyet bulundu
ğum için birkaç kelime de bendeniz ilâve ede
ceğim. (Bravo, sahibi faziletsin sesleri) 

Efendiler, bu kanun; Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu mucibince zaten kabul edilmiş demektir. 
Bunu kabul etmemek demek, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun birinci maddesi; hâkimiyet bilâ kay-
düşart milletindir, dediğine göre şu halde, bu 
kanunu tadil etmek demektir. Efendiler mühim 
bir darbı mesel hatırlansın ki, (Lâfla peynir ge
misi yürümez.) 

Bilhassa köylü, köylü diyerek bu kelimeyi 
tekrar ederiz. Lâfın samimiyeti onun tecelli 
edecek asarı zahire ve fiiliyesiyle ölçülüyor. 
Bu kanunun maddeleri madde değil birer su
aldir. Hem de çok güç suallerdir. Buna vere
ceğiniz cevaplar.; sizim halkçı olduğunuzu is
pat etmek istediğinizi fiilen gösterecektir. Bu
na vereceğiniz (evet) veyahut (hayır) cevabiy
le köylüyü memnun etmektir. Daha doğrusu 
şunu tekrar etmek isterimki; bu Meclisin ge
çit yeridir. 

Hamid Beyefendi; teşkilât ve inzibatın ik
maline kadar tehir edelim diyor. Biz de bu 
suretle onu temin etmek istiyoruz. Bunun 
umumi surette tatbikine gelince; umumi su
rette tatbiki fiiliyattan değildir ki; bir köylü-

I nün mevkii içtimaisi ve iktisadisi başka, diğer 
bir köylünün mevkii içtimai ve iktisadisi baş
kadır. Eğer umumi surette tatbikine kaani bu-
lunimyorsak mıntakalara ayıralım. Ve o mm-
takalardan itibaren yine halkın idaresini halka 
verelim. Sözümü bitirmeden biraz da arkadaş
larımın aleyhte bulunanlarına cevap vermek 
isterim. Abdülkadir Kemali Bey, köylülerin 
vazaifinden bahsederken (Hükümete bir şey 
kalmadı) diyor. Hükümete bir şey mi bırak-

I mak esaslı, yoksa halkın idaresini halka bırak-
i mak mı esaslıdır? (Alkışlar) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Onun alayla söylenmiş bir söz olduğunu an
lamamışsınız.... 

I HALÎL İBRAHİM B. (Antalya) — Burası 
!. alay kürsüsü değil ciddiyet kürsüsüdür. 
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Bedenen hizmete gelince; ben zannederim- ' 

k i ; bu kanunun heyeti umumiyesine dair mü- I 
zakere ediyoruz, binaenaleyh onu da madde- : 
sinin müzakeresi esnasında söylerim. En niha
yet şunu beyan etmek isterimki - ve bunun da ı 
müvekkillerimin en samimî ifadeleri olduğuna 
kaani bulunuyorum - bizi bize bırakın, gölge 
etme başka ihsan istemem. Bendenizee bu ka
nun kabul edilmeli, noksanı vars<a maddelere 
geçildiği zaman tadilen tashih ve ilâve edelim. 

LÛTFl B. (Malatya) — Deminden Haydar 
Bey ifadesinde; bu kanun tanzim edilirken Ro
ma kanununu, Avrupa kanununu, hattâ Ame
rika kanunlarını, şunu bunu tetkik ettik di
yor. Keşke bunları tetkik edinciye kadar mem
leketin hayati içtimaiyesi, ahvali ruhiyesi ve 
mizacı hakikisi tetkik edilseydi. Çünkü Garp
lılar kendi terbiyei içtimaiyelerine göre bir 
kanun yapmışlardır ve pek çok muhassenatmı 
da onlar görebilirler. Lâkin bir muhitte muhas-
senatı görülen bir kanunu, o terbiyeye, o sevi
yeye göre yapılmış bir kanunu diğer bir sevi
yeye tatbik edecek olursak ayıptır. Mizacı halk 
ile mütenasip olmazsa kanun kabiliyeti tatbiki-
yesini kaybeder Kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan 
kanunları yapmak büyük bir adamın küçük bir 
adam elbisesini giymesine benzer. O elbiseyi giy
di mi her tarafı çatlar. Yahut küçük bir ada
ma büyük bir elbise giydirmeye benzer. Giyince 
her tarafı berbat olur, hiçbir şeye benzeme?;. 
Kanunlar mizacı halk ile mütenasibolmalı. Bi 
zim yaptığımız teşkilâtı nevahi kanunu, zaten 
köylerde bir teşkilât yapılmıştır. 1293 tarihli 
Teşkili Vilâyat Kanunu ile köylerde birer he
yeti ihtiyariye teşkil edilmişti. Bu heyeti iihtiya-
riyeye birçok vazaif verilmiştir. Verilen bu va-
zaifin hangisini hakkiyle bu köylü tatbik edebil
miş? Ve bunun tatbikine mâni ne imiş? Evvelâ 
bunu bir tahlil edelim. Görüyoruz ki bizim he
yeti ihtiyariye, kendilerine vermiş olduğumuz 
vazifeyi hakkiyle tatbik edecek bir seviyei ilim 
ve irfana malik değildirler, Şimdi bunlar bu 
gün kendi karyelerini, nahiyelerini.... 

HALİL ÎBRAHÎM B. (Antalya) — ilim ve 
irfan kelimesini köylü namına reddedelim. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Hangi mektepte 
okumuşta kendi kendini idare edecek bir hale 
gelmiş nasıl reddediyorsun? Bugün silâh altına 
davet edilen efradın yüzde doksan beşi okuyup j 
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yazmak bilmiyor. Dur... Oradan tenkide hakkın 
yoktur. îşte kürsü. Gelir burada söylersin. Ken
di kendimize paye vermiyelim. Kendi kendimizi 
aldatmıyalım. İşte askerimiz, yüzde doksan beş 
yazı bilmez, okuyup yazmak bimez. 

TUNALI HİL B. (Bolu) — Cahil değil üm-
midir, sana ders verebilir. 

'LûTFÎ B. (Devamla) — îlim başka, irfan 
başka hattâ... ilim kelimesini düşününüz. Şmdı 
köylünün bütün vazaifi hükümeti... (Gürültüler 
ayak patırtıları) Patırdmm lüzumu yok. Şimdi 
bütün vazaifi hükümeti tatbik için, bir teşkilât 
yapmak ve bir heyet vücuda getirmek demektir. 
Bu heyeti ahaliye intihabettireceğiz. Doğrudan 
doğruya. Şimdiye kadar mebus intihabettiriyo-
ruz. Köylü bihakkin kendi reyine malik ola
mıyor... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Senin işin ne burada? 
LÜTFÎ B. (Devamla) — Efendim, müsaade 

buyurun. Siz de sonra söylersiniz. Benim burada 
işimin ne olacağını iddia edemezsin. O mesele 
başka... Şimdi biz hakikatten bahsediyoruz. Köy
lüler ekseri muhitte birçok mütegallibenin nüfu
zu altında bulunuyor. Biz, öyle köylüler biliyoruz 
ki, köylü kızını kocaya veriyor, o kızı götürecek 
adam o köylünün ağasına gidip de on beş, yirmi 
lira vermeyince kızı alamıyor... 

YASÎN B. (Gazianteb) — Bunlar idari me-
sail değildir. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Bunlar halkın usu
lü idariyesine aittir. (Gürültüler) 

YASÎN B. (Gazianteb) — Reis Bey, bu söz
ler sadet haricindedir. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Biz, hakikatten bah
sediyoruz. Şimdi köylünün intihabiyle bir de na
hiye müdürü yapacağız. Zaten o nahiyede mü
dür olacak o mütegallibeden başka kimse yok-
turki.... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mad
deyi okumamışsın! 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Müsaade edin efen
dim, okumuşumdur ve öyledir. 

HAMDÎ B. (Biga) — Mütegallibe eline bir 
sene geçecek, iki sene geçecek, üç sene geçecek. 
Her halde dördüncüde istediğini yapacak ya... 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Müsaade edin efen
dim; sözümü ikmal edeyim de ondan sonra siz 
de söylersiniz. 
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Böyle bir mütegallibenin ahali üzerinde zaten I 

müthiş bir nüfuzu vardır. Şimdi de fazla olarak 
nüfuzu hükümet de buna inzimam edecek olursa 
bu artık nahiye müdürü değil, derebeyi olacak... 
Biz, derebeylik teşkil ediyoruz; kanun tanzim et
miyoruz. (Sizin muhite göre, sesleri) bizim mu
hitçe değil, her yer böyledir. Gezin memleketi de 
ondan sonra söyleyin... (Gezdik, sesleri) Halkla 
temasta bulunmadınız... (Temasta da bulunduk, 
sadaları) Benim fikrim, kanaatim, mütalâatım 
budur, isterseniz iştirak edersiniz, etmezsenizde 
ben hakikati söyliyeceğim, onun için tenkide ma
hal yok. Kim tenkid edecek ise burada eder. 
(Devam, devam, sesleri) 

REÎS — Rüfekadan rica ederim. Hatiplerin 
sözünü kesmesinler... 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Sözüm kesiliyor, 
hem silsilei kelâmımı ihlâl ediyorsunuz, hem de 
mesele neticelenmiyor... 

REİS — Devam edin, silsilei kelâmınızı boz
mayınız... 

LÜTFİ B. (Devamla) — Şimdi efendim, biz 
bunlara fazla olarak birçok vazaif tertibediyoruz. 
Refiki muhterememiz Abdülkadir Kemali Bey 
yirmi bir vazife sayıyordu... (Yirmi dokuz, ses
leri)... Yirmi dokuz mu? Ne ise.. Yirmi dokuz va
zife sayıyordu. Hakikaten bendeniz köy biliyo
rum ki, köye gelecek sudan ekinlerini sulayacak
lar. Fakat başlarında hükümetten bir memur bu
lunmadıkça gidip o harkı tathir etmiyorlar. Bun
dan dolayı kendileri de mutazarrır oluyor. Şimdi 
bu halde bulunan köylüye, böyle kendi hususla
rının gayri, yollar inşası su mecralarının ihdası 
ve su getirilmesi... ilâhiri gibi işler de tahmil edi
liyor. Zaten köylerde kim kalmıştır? Köylerde 
bulunan nüfusun kısmı âzami şehidolmuş, birer 
suretle telef olmuş, ne olmuşsa olmuş... Şimdi 
kalan köylüler de ise, muhtarlık mühim bir va
zife olduğundan kimse mührü kabul etmiyor. 
Hükümet, köyün yükünü kendim üzerime ala
mam diyor. Sonra, biz köylüye kendi kendine 
mektep yaptırtıp maarifi terakki ettireceğiz... 
Sonra efendim, bu köylüye kaldırım ferşettirip 
yol yaptırtacağız. Bu köylüye bilmem daha bu
nun gibi birtakım vazaif tevdi ediyoruz ki, köy
lüler bunların hiçbirisini yapamazlar. İşte inti
hap ile köyde zaten mütegallibe olan o nahiye 
müdürü, daha büyük bir derebeyi şekline gire
cek ve köye ait vazaif i istediği gibi yaptırtacak... 
Yapmıyanları da birer vesile ile tecziye edecek. I 
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Biz, bir de nahiyeye fazla olarak hakkı kaza ve
riyoruz. Bugün köylü bunu idrak edemez, dedi
ğimden dolayı üzerime hücum ediyorsunuz. Rica 
ederim, bugün bu hakkı kazayı takdir edecek bu 
kanunun ahkâmını anlıyacak ve tatbik edecek 
hangi köylümüz var? 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Senin 
müstantiklerinden iyi yapar... 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Kendimize süs ver-
miyelim. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Köylüler 
zaten yapıyor, köylüler âlimdir. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Pekâlâ! Bu beda
hete karşı iddiadır. Sonra efendim; esasen ma
demki, bu kanunu yapıyoruz, öyle anlıyorum ki, 
rüfekaja kiramın ekserisi bu kanunun lehinde-
dir. Kanunu kabul etsinler, tatbik etsinler, bir 
kanunun fayda ve muhassenatı, mazarrat ve men
faati böyle kâğıt üzerinde iken taayyün etmez. 
Ancak tatbikat icra ve ifa edildiği zaman tahak
kuk eder. Madem ki, böyle ise bunu böyle umum 
vilâyata teşmile mahal yoktur. (Hani aleyhin-
deydin, sesleri) Yine aleyhindeyim. Hakikati an
lamak için bir vilâyete tatbik edin. Tatbikat es
nasında bu söylediğim hakikatler birer birer te
celli edecektir. Bu böyledir. Yoksa şimdi getir
dik, bir usulü cezaiye kanunu yaptık, Dersim'e, 
Akçadağ'a tatbik ettik, bilmem nereye tatbik et
tik. Sonra nereye tatbik edebildik? Rica ederim; 
işte halka bıraktığımız da böyledir. Hükümetin 
kuvvetiyle tatbik edilemiyen bir kanunu o halk, 
o dört, beş kişiden ibaret heyet nasıl tatbik ede
cek? Bu, kendi nefsimizi aldatmaktır. Hakikatle 
mütenasip bir fikir değildir. Bunun için bilhas
sa hulâsa olarak, vilayatı Şarkiyenin her halde 
istisnasiyle bunun eğer mutlaka tatbiki zaruri 
ise ve lâbüt ise bir veya iki vilâyete tatbik ederek 
muhassanatı tecelli ettikten sonra tamimi lâzım-
geliyor, şimdi birden her tarafa kabili tatbik de
ğildir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Lûtfi Bey vilayatı 
Şarkıyeden bahis buyurdunuz, lütfen vilayatı 
Şarkiyenin hududunu tahdideder misiniz? 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Vilayatı Şarkiyenin 
hududu mu? Sivas'tan ötesi... 

DURAK B. (Erzurum) — Vilâyetlerimizin 
her tarafı hemen yekdiğerine müsavidir. Vilayatı 
Şarkiye, vilayatı Garbiye diye bundan ayrılacak 
bir şey yoktur, (öyle değildir, sesleri) 

- U -
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DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HA- | 

MİD B. — Abdülkadir Kemali Beyle Lûtfi Beyin 
son sözlerini birleştirdiğimde, bu milletin henüz 
nahiye teşkil edecek bir seviyeye vâsıl olamamış 
neticesini istihracediyorum. Halbuki bu, âdeta 
yüzmek bildikten sonra denize gireceğiz demek
ten ibarettir. Eğer halkı kırk sene evvel intiha-
bata alıştırmış olsaydık bugün gerek köy muh
tarlarını, gerek heyeti idare azalarını ve gerekse 
mebuslarını fevkalâde müntehap zevattan intihap 
ve tefrik edebilirlerdi. Binaenaleyh senelerden 
beri ihmal ettiğimiz vazifeye doğru bugün hiç, 
olmazsa ilk adımı atmış oluyoruz. 

Efendiler; Bulgaristan'da nahiye teşkilâtını 
Rus Kumandanı «Gorçakof» 1393 te tatbik et
miştir. O vakit Bulgarlar bizden çok aşağı idiler 
ve bugün bizden daha mükemmel nahiye teşkilâ
tına malik bulunuyorlar. 

Beyefendinin buyurdukları gibi, bendeniz, in
zibat ve asayişi temin eyledikten sonra bâzı yerler
de tatbik edelim demedim. Memleketimizin her ta
rafında inzibat müsavi değildir ve bugün Lûtfi 
Beyi arkadaşlardan büsbütün muhalif söz söyle
meye sevk eden sebep de budur. Bugün Hakkâ
ri Sancağı ile, Aydın Sancağının bir nahiyesi mü
savi değildir. Bendeniz bu ihtilâfatı nazarı iti
bara alarak evvelâ bizim teşkilâtımıza en müsait 
yerlerden başlıyarak sıra ile gidelim, demiştim 
ve demin bunu teklif eylemiştim. Bu suretle tat
bikatta müşkilâta tesadüf etmeyiz... Her halde 
bugün ikrar edemeyiz ki; memleketimizde müsa
vatı idare vardır? 

LÛTFİ B. (Malatya) — Umumdan rica ede
rim, hakkımı teslim ediniz. 

HAYDAR B. (Van) — Lûtfi Bey, bendeni
zin Roma ve Fransa kanunlarını tetkik ettik şek
lindeki beyanatıma karşı, onlar bize lâzım değil, 
diyorlar... 

Bendeniz demiştim ki;.yalnız onları değil, ge
rek bizim ve gerek Avrupa'nın diğer kanunları
nı da tetkik ederiz ve bizim'kanunlarımıza, ieab
ederse hattâ Amerika'dan ve başka bir yerden bi
le güzel bir esas bulursak almakta mahzur bul
mayız. Aldık ve koyduk... 

Sonra muhtar mühürünü kimse kabul etmi
yor, diyorlar ve bunu da bu kanunun tatbik olun-
mıyacağma bir delil olarak gösteriyorlar... Fakat 
bilmelidirler ki; bu, muhtarın hiç kimsenin söz-
zünü tutmıyaeağından değil; idaresizlikten ve 
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muhtarı himaye edecek bir nahiye müdürü ve na
hiye heyeti bulunmamasmdandır... Muhtar,o kö
yün seçkin, o köyün en ziyade haizi itimat ve şa
yanı itibar adamı olmak lâzımgeliyor.. Mührü 
kabul etmemelerinin sebebi; vâsî zulüm ile dayak 
yemelerinden, duçarı tecavüz olmalarındandır... 
Halbuki ellerinde nahiye teşkilâtı olsa idare ede
ceklerdir. Binaenaleyh ahali tarafından bu kabul 
edilecektir, muhtarlık unvanının, şeref olarak, na
hiye müdürlüğü, âzalığı ne ise, onun gibi unvanı 
şeref olarak telâkki edecekler. Diğer birtakım 
suallere Hamid Bey cevap verdiler. Yalnız ben 
diyeceğim ki: Ankara şimendifer hattı boyunca, 
hattâ Konya hattı boyunca seyahat etmiş ekseri 
rüfeka vardır. Gerek muhasebe esnasında ve ge
rekse daha evvel daimî surette çamurlu adamlar 
güzergâha gelirler (Efendiler, gazete var mıdır? 
Var mıdır?) diye gazete isterlerdi ve gazeteyi is
tediğini bilmiyenler başka bir şey istiyor zanniyle 
ekmek filân verirler, hayır onu değil, gazete is
tiyoruz, derlerdi. Demek ki, okumaya heves-
kârdırlar ve elbette köylerimizde okumasını, yaz
masını bilen bir çocuk bulunmazsa hoca efendi ol
duktan sonra o gazeteyi her halde okuyacaktır ve
yahut askerlikte bulunmuş çavuş ve saire var
dır. Halbuki nahiye idaresinde... 

BİR MEBUS BEY — Mazbata muharriri be
yefendi not tutsalar da ondan sonra cevap ver
seler çok iyi olur. 

HAYDAR B. (Van) — Müsaade buyurunuz, 
yalnız ona dikkat buyursalar, arz etmiştim 
ki; benim kanaatimce bu kanunun her yerde 
tatbikine aynı zamanda başlamak lâzımgeliyor. 
Onu da şimdi izah edeceğim ve hattâ demiştim 
ki; ieabederse en fena bir usulü alalım ve 
bunun tatbikini murakabe altına alalım, maha-
zirini gördükçe tadil edelim. Tamamen her ta
rafta aynı zamanda tatbikine başlanması taraf
tarıyım. Bunun mevaddmm her zaman, her yer
de aynı zamanda mümkünülicra olmadığını bili
yorum. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Rica ederim, mille
tin mukadderatı tecrübe tahtası değildir. 

HAYDAR B. (Devamla) — Sinninize hür-
meten bırakıyorum. Başka bir şeyinize değil, 
tecrübe tahtasına sen benden daha evvel başla
mıştın. Memleketin saadet ve selâmetini temin 
edecek bir kanuna malik oluruz. Nevahi Kanu
nunu, Teşkilâtı Esasiye Kanununun nahiye bah-

— 12 — 
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sinden çıkardık. Bu, milletimizin köylülere bah- ] 
şetmiş olduğu meşrutiyetin üssülesas hakkıdır, 
bu hak tecezzi kabul etmez ve bu haktan memle
ket ahalisi siyyanen aynı zamanda istifade etme
si lâzımgelir. Nasıl ki, kendileri de bilirler ki, J 
meselâ evvelce Necid'den usulüne tevfikan me
bus intihabı mümkün olur muydu? Burada usu
lüne tevfikan mebus intihabı kabil miydi? Onun 
da bir yolunu bulduk ve oradan da bir mebus 
kabul ettik ve birçok yerlerde, meselâ bugün | 
Dersim'de usulü dairesinde askılar asılarak ve I 
saire edilerek, bilmem ne filân edilerek, hattâ 
Van'da ki - benim dairei intihabiyemdir - inti
hap usulü kabilitatbik değildir. Fakat ihmalin
den ise tabiî imali evlâ idüğünden bir yolu bu
lundu ve yine ahkâm ve kanunun esas kısmı 
muhafaza olunarak tatbik edildi ve mebus, gel
di. Mebusluk sıfatı ne ise, nahiye hakkı da odur. 
Benim noktai nazarımca bu kabili tecezzi de
ğildir. Her yerde aynı zamanda tatbik olunma
sı lâzımgelir. Yalnız beyefendi doğru birşey bu
yurdular ki; İzmir'de, Bursa'da, Konya'da- tat
bik edilecek kanunu Van'da tatbik edemeyiz, 
o da neden? Birtakım muamelâtı maliye, ikti
sadiye, içtimaiyeden dolayı; arkadaşlarım ta
hattur buyururlar ki; ben bunu encümende söy
ledim. Kanunumuzu bugün en müterakki olan 
ve istidadı terakkiye mâlik bulunan vilâyetleri
mizde tatbik edelim. Bâzı mevaddı, Van gibi, 
Erzurum gibi yahut Bitlis ve Erzurum'a yakın 
aksamda tamamiyle tatbik olunamıyacaktır. O 
halde tatbik için mahal tâyin edelim. Mevki tâ
yin edecek olursak o zaman muamelâtı idariye 
itibariyle birtakım şeyleri nazarı itibara almak j 
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lâzımgelir. Belki ehemmiyeti iktisadiye ve siya-
siyesi vardır. Muamele tahsis edelim. Meselâ; 
şu muameleleri veyahut bir mahalde kanunun 
filân filân maddeleri veya bu mahalde şu hale 
göre maddelerin heyeti mecmuasının halline ka
dar tatbik olunmıyaeaktır veya olunacaktır ve
ya şu suretle tatbik olunacak diye bir şey tek
lif edelim, »demiştim. Tahattur ederler. Fakat, 
kanunun şimdiki şekliyle müzakere biter bitmez 
bendeniz kalktım, mezunen Antalya'ya gittim. 
Arkadaşlar unutmuşlar mı, ne yapmışlar? Bu 
kısmı ilâve etmemişler ve bu şimdi arz ettiğim 
şeyleri müzakerenin hitamından sonra söyliye-
cektim. Mademki bahsi açıldı. Sizi temin ede
rim ki; bu kanunun nihayetinde birtakım hu
susiyet halleri tetkik buyurunuz. Meselâ; han
gi haller kabili tatbiktir. Onu not ederiz. Ka
nunun nihayetinde birtakım mevaddı istisnaiye 
ile yine onun dairei şümulüne alırız. Tekrar 
ediyorum. Ahaliye verilen bu nahiye hakkı, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun ahaliye verdiği 
nahiye hakkı Meşrutiyetin Meclisi Mebusanınm 
hakkına müsavidir. Kabili tecezzi değildir. 

REİS — On dokuz zat söz almıştır. Diğer 
birtakım takrirler de müzakerenin kifayetine 
dairdir. Onun için takrirleri reyinize arz ede
yim. 

Heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi kâ
fi görenler ve maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Malûmuâliniz müstaceliyet kararı yoktur, 
kanunu iki defa müzakere edeceğiz. On dakika 
teneffüs. 



ÎKÎNCI CELSE 
Açılma saati : 3,15 

REÎS — İkinci ReisveMli Hasan Fehmi Beyefendi 

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

.. m < 

REÎS —. Efendim! Ekseriyet hâsıl oldu. 
Meclisi Küşadediyorum. 

Müzakeremiz îdarei Nevanı Kanununun bi
rinci maddesindedir. Ondan evvel Karesi Me
busu Vehbi Bey müstaceliyet teklifinde bulu
nuyor. Okunsun takriri de ona göre müzakere 
ed'eriz. 

Riyeseti Celileye 
Nevahi Kanununun memleketin saadeti ha

line medar olacak en esaslı kanunlardan biri 
olmakla müstaceliyetle müzakeresini arz v»e tek
lif eylerim 24 Eylül 1337 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

REÎS — Müstaceliyet hakkında Vehbi Bey 
söz istiyor, söz veriyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Bu, gayet mü
him bir kanundur, iyi tetkik etmek ister. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim! Eğer bu 
kanun memleketin her noktasında derhal tat
bik edilecek olsaydı müstaceliyetin tamamen 
aleyhinde bulunurdum. Fakat, Meclisin demin
den beri gösterdiği arzuya, temayülâta, ba
kılınca anlaşılıyor ki, bunu her yerde tama
men tatbik taraftarı değil, binaenaleyh her 
maddesi üzerinde ihtimal ki, saatlerce bula
da müzakere cereyan edecek ve bu suretle 
bu kanun buradan belki iki ay, üç ayda çı
kacaktır. Fakat, memlekette meşrutiyet nasıl 
kasabalarda ilân edilmişse, köylerin, ferdin hak
kı tabiîsini gösteren şu kanunu bir an evvel 
memlekette tatbik etmiş olacağız ve tatbik 
etmiş olduğumuz o nevahide birtakım nevakısı 
anlaşıldıktan sonra yine buraya tadile gelecek. 
Binaenaleyh bundan istifade etmek istiyen 
yerler için daha ziyade teehhüre uğramasın. 
Zaten aylarca Teşkilâtı Esasiye Kanununda 
bunun esasatı müzakere edildi. Burada da me-

vaddı uzun uzadiye müzakere edilecek, gö
rülecek nekaisi için tekrar buraya gelerek 
aylarca müzakeresi devam edecektir. Binaen
aleyh müstaceliyet teklif ediyorum. 

GAVÎD B. (Kars) — Meslekim olmadığı 
için tabiî kanunun teferruatından bahsetmek ih
tisasım dâhilinde değildir. Fakat, müstaceli
yet ademimüstaceliyet meselesine gelince iş de
ğişiyor. Bu kanun Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
kadar mühimdir. Memleketin temel taşıdır. Te
mel taşı üzerine kurulacak olan Hükümet bina
sının pek esaslı olması lâzımdır. Onun için iyi 
düşünülerek bu kanun yapılmakla beraber ka
bulünden sonra birkaç arkadaşın hatırına birkaç 
şey gelir. Ha... Hatırıma geldi, şunu da ilâve 
edelim, der. Bunun için biraz vakit bırakmak 
lâzım. Eğer kanunu çabuk çıkarmak istiyorsak 
sık sık içtima edelim. Çabuk bitirelim. (Bravo 
sesleri) 

REÎS — Efendim! Müstaceliyet teklifini re
yi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. Yani iki de
fa müzakere edeceğiz. Müzakereye zemin ittihaz 
edilen encümenin tadilâtıdır. 

Birinci fasıl 

Nahiye hududu ve sureti tadili 

MAADE 1. — Nahiye bir cüzütamı idari
dir. Nahiye menfaat ve zararı kendine aidolan 
umuru işbu kanun ahkâmına tevfikan bizzet 
idare ve temşiyet etmek salâhiyetini haiz ve 
idarei umumiyeye mütaallik kavanin ve niza-
matmı tevdi eylediği vazaifi ifa ile mükellef
ti*. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isti
yen zevat isimlerini kaydettirsin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim, birinci maddede (Nahiye bir cüzü-
tammı idaridir) denmiş. Halbuki Teşklâtı Esa-
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siye Kanununda biz, nahiye cüzütammı idari 
olmakla beraber bir şahsiyeti mâneviyedir, de
miştik. Binaenaleyh burada da nahiye şahsi
yeti mâneviyeyi haiz bir cüzütammı idari de
mek lâzım. Çünkü şahsiyeti mâneviye kelime
si çok mühimdİT. Ona bahşettiğimiz (idari) 
ve (Cezai) salâhîtleri cami olmak ve onları 
kendi dairei şümulüne almak için (Şahsiyeti 
mâneviye) kelimesini koymak lâzımdır. Zaten 
bu kanun, vaktiyle İstanbul Hükümetince Av
rupa'ya gönderilen heyetin tetkikine müsteni
den verdikleri malûmata göre (Şahsiyeti mâne
viyeyi haiz bir cüzütammı idaridir) şeklinde 
tanzim edilmiştir. Ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda malûm olduğu üzere (Bir şahsiyeti mâ
neviyeyi haizdir) diye biz de kabul etmişiz. 
Binaenaleyh şahsiyeti mâneviyeyi haiz cüzüta-
mı idari demek lâzımdır. 

Sonra menfaat ve zararı kendisine aidolan 
umuru idare ve temşiyet eder, demiş, denilmiş. 
Menfaat ve zarar idare edilmez. Binaenaleyh; 
«Nahiye kendisine aidolan umuru şahsiyeti mâ
neviye itibariyle işbu kanun ahkâmına tevfikan 
bizzat idare eder.» denilmektedir. Menfaat ile 
zarar kelimesinin buradan tayyı lâzımdır. O su
retle maddenin tadilini teklif ederim. 

MAHMUD ESAD B. (izmir) — Muhterem 
Efendiler; bu maddei kanuniyenin şu elimiz
deki îdarei Nevahi Kanununun birinci madde
si Teşkilâtı Esasiye Kanununun, halkın bizzat 
mukadderatını idare etmek esasına mütaallik 
hususatı fiiliyat sahasına vaz'eden bir madde 
olmakla beraber bütün tarihi millimizde, idare 
tarihimizde belki bize yeni dönüm günü yaratı
yor. Efendiler! Prusya Kralı (Kiom Fredrik) 
memleketi Fransa istilâsına karşı müdafaa için 
silâha sarılmazdan evvel Alman halkını kuvvet
lendirmeyi düşünmüş ve ilk iş olarak köylüye 
doğru koşmuştur, işte Büyük Millet Meclisi ile 
onun Hükümeti bu maddei kanuniye ile, bu 
memleketi tamam yedi asırdan beri göğsünden 
kan dökerek müdafaa eden köylüye doğru koş
makla bu tarihî vazifesini ifa etmektedir. Bü
yük Millet Meclisini ve onun Hükümetini en sa
mimî ruhumdan tebriki kendime, büyük Türk 
tarihi önünde millî bir vazife tanıyorum. 

Muhterem Efendiler! Büyük bir hâdise kar
şısındayız. Bu maddei kanuniye mucibince İkin
ci Sultan Mustafa devrinden beri açılan bir bay
rağın ardından koşuyoruz. O bayrak teceddüt i 
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bayrağıdır. Bugün Türkiye yeniden teceddüt 
istiyor, hak istiyor, asri millet, asri Devlet ola
rak yaşamak istiyor. Hakkını bu madde ile 
Türkiye'ye ve bütün dünyaya gösteriyor. Fa
kat nazarı itibara almak mecburiyetindeyiz ki, 
efendiler; asırlardan beri devam edip gelen bu 
teceddüt dâvası, bu ıslahat teşebbüsleri bize 
memleketimizde maatteessüf büyük ihtilâlcile
rimizin, fedakâr ıslahatçılarımızın mesaisine, 
hüsnüniyetlerine rağmen hep akim kaldı. De
nebilir ki ; ıslahat tarihimiz bir sukut, bir aka
met silsilesidir. Bu tehlikeye mâruz kalmadan 
memleketin şerefini namusu ile, tarilhi ile müda
faa eden Büyük Millet Meclisinin bu teceddüdü, 
bu ıslahatı tarihten ibret alarak başaracağına 
benim kanaatim vardır. 

Efendiler! Bütün ıslahat tarihimizde göze 
ilişen mühim bir nokta vardır. O; her türlü te
şebbüsün, teceddüdün, ıslahatın akim kalması
na sebep ve saik olmuştu. O da ihtilâlcilerimi
zin ve ıslahatçılarımızın dâhilden ziyade harici 
memnun etmek için çalışmalarından neşet etmiş
tir. Hiçbir zaman Garbın iyi kısımlarının tak
lidinin aleyhtarı değilim. (Elhikmetü dalletül 
mümin) biz nerede hakikati, nuru görürsek onu 
almakla mükellefiz. Fakat ; ihtilâlcilerimizin 
hata ettikleri bir nokta, Garbı kabataslak takli-
demtekten ibaret olmuştur. Hâlbuki biz onun 
yalnız prensiplerini alacaktık. Ye bizim tatbi
kat sahasında, bizim memleketimize göre yeni 
teşkilât yapacaktık. Bu olmadığı için bütün 
teşkilât akim kaldı. Yalnız harici memnun et
mek için çalışıldı. Halbuki dâıhil günden güne 
zayıflıyor, günden güne düşüyor ve Türk sal
tanatının bu mübarek sancakları her gün biraz 
daha sukut ediyordu. Bugün o yara gözümü
zün önündedir. Bütün ıslahat tarihihimizin en 
büyük derdi olan bu yara işte bu memleketimi
zin hakiki sahiplerini iş başına getirmemekten 
neşet etmiştir, işte birinci madde bizzat idare
yi bu memleketin eli kılıçlı ve sabanlı sahibine, 
Türk köylüsüne terk etmekle hakiki millet dev
rini açıyor. Türkiye Devleti, asırlardan beri 
onu kaniyle müdafaa eden büyük köylünün eli
ne teslim ediliyor. 

Muhterem efendiler! Bâzı arkadaşlarımızın; 
köylü, henüz o seviyede değildir, köylü, henüz 
bu hakkı istemiyor, demelerini çok tehlikeli bu
luyorum. Çünkü efendiler! Tarihin hiçbir saf
hasında halk bizzat idareyi ele alacağım deme-
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mistir, llhtilâl tarihleri böyle bir şey göstermi- . 
yor. Halkın hakkını mutlaka münevver tabaka j 
bayrak açarak isterler. (Halk o seviyeye gelme- j 
mistir) nazariyesi çok tehlikelidir. 

Efendiler! Bu nazariye Abdülhamid'in otuz 
üç senelik istibdadına esbabı mucibe lâyihası 
teşkil etti. Ne zaman hürriyetten bahsetseler 
halk o seviyeye gelmemiştir, cevabiyle mukabe
le ediyordu. Ve otuz üç sene bu tarihi halk eden 
köylülerimize hürriyeti lâyık görmedi. Onları 
esir sürüleri gibi yaşatmak istedi. Bu Büyük 
Millet Meclisi, bu sakim yola sapanıaz, ondan 
münezzehtir. Efendiler! Halk hakkını istemiyor. 
Bu nazariyeyi ben tehlikeli görüyorum. Biraz 
evvel arz ettiğim gibi, tarihî ihtilâl zaif köylü
nün kalkıp hakkını istediğini göstermiyor. Halk 
hakkını istemiyor, bu nazariye o kadar vahim
dir ki, insanlığı devrei iptidaiyeye doğru götü
rür. 1324 hürriyetini bizde halk istemedi. Bir 
mahallin birkaç vatanperveri bayrak açtı ve 
hürriyeti aldı. 

Efendiler! Tanzimatı bizde halk istemedi, 
memleketin Âli ve Iieşid paşaları ıslahat fer
manları neşrettiler, onu da halk istemedi, diye
rek bir silsile yürütecek olursak devri iptidaiye 
intikal etmek lâzmıgelir kanaatindeyim. Bu ise 
mantıkan, aklen ve kanunen doğru değildir. 

Muhterem efendiler! Bu maddei kanuniye 
«Nahiye menfaat ve zararı kendine aidolan umu
ru işbu kanunun ahkâmına tevfikan bizzat ifa 
ile mükelleftir» demekle cidden pek büyük isa
bet etmiştir. Millî tarihimizin göğsünde kana
yan en büyük yara, halkın bizzat mukadderatı
na sahibolmaması, iktisadiyatını idare edememe
si idi. Dikkat buyurulursa bir asrı mütecaviz bir 
zamandanberi kanuni ıslahata nazaran halkın 
yüzü gülmedikten maada günden güne sükût da 
devam etti. Kanunu Esasi neşredildi. Halkm se
faleti evvelkine nispetle daha kötü oldu. Bunun 
sebebi, bu neşredilen kanunların Garp'ı memnun 
etmek için bu memleketi daima hançerliyen ve 
daima yan tarafından vuran gayrimüslimlerle, 
müslimleri ve türkleri bir araya, bir çerçeveye 
koymak nazariyesi olmuştu. Köylülerin iktisadi
yatını tamamen ihmal etmişti. Halbuki elimiz
deki kanun bizzat iktisadiyatını köylüye tevdi 
etmekle ve bilâhara tanzim edilecek kanunlarla 
köylülerin iktisadiyatını hiç şüphesiz himaye ede
ceğinden, köylünün iktisadi yarası kapanacaktır. 
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Türkiye iktisaden yükseldiği gün ve Türkiye'yi 
yükseltecek bu gibi kanunlar neşredildikçe, Tür
kiye bu yirminci asırda hakkı hayat iddia ede
bilecek bir hale gelecektir. Yoksa iktisadiyatını 
ihmalle her zaman ağlıyan köylüye, sen hürsün, 
diyen, fakat onları aç ve sefil bırakan kanunlar 
hiçbir zaman Türkiye'yi kurtarmak ve yaşatmak 
kudretini göstermemiştir. Efendiler! Mehmetçik 
bütün bu yalan kanunları ve ihtilâlcilerin önün
de küstü, darıldı. Kanıyan yarasiyle seni bek
ledi, kaniyan göğsiyle, bu Millet Meclisini ve bu
günü bekledi. Sen de bu hakkını ona vermekle 
tarihî vazifeni ifa edeceksin. 

Efendiler! Halkın mukadderatını bizzat idare 
etmesi kanununu meşru gösterecek bir sebep de, 
asri bir devletin kuranımla devleti olmamasıdır. 
Asri devlette vazife o kadar inkişaf etmiş, o ka
dar çoğalmıştır ki; her halde bir jandarma dev
leti olmaktan, böyle telâkki edilmekten çok uzak
tır. İlk teşekkülünde devletin vazifesi yalnız Ah-
med'in hakkını Melımed'e karşı himayeden iba
retti. Buna asrımızda ise halkm her türlü maddi, 
mânevi menfaatini idame etmek vazifesi de ilâve 
edilmiş olduğundan bu islâm hukukunun da ta
mamen noktai nazarına muvafıktır. Bu itibarla 
doğrudan doğruya her işi merkezin elinden ala
rak halka tevdi etmek, tamamen asri devletin 
mânasına tetabuk etmektedir. Bu kadar taazzuv 
ve tevessü etmiş olan işlerin cümlesini merkeze 
tevdi edecek olursak elbette bununla bu makinayı 
yürütmek imkânı kalamazdı. Çünkü, köylünün 
tarlasını nasıl müdafaa edeceğini Dahiliye Veki
linin düşünmesine imkân yoktur. Bu itibarla da 
bu maddei kanuniyedeki isabeti nazar pek doğ
rudur. 

İşte efendiler! Bendenizin bu maddei kanuni
ye hakkındaki mütalâam bundan ibarettir. Bir 
kere daha Büyük Millet Meclisini ve onun hükü
metini tebrike kendimi vazifedar telâkki ediyo
rum. 

REİS —• Hüsrev Bey, usulü müzakere hak
kında söz istemiştiniz. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Mahmud Esad 
Beyin konferansları ilmî ve tarihîdir. İstifade 
ettik, fakat maddeye dair söylenmesini istiyecek-
tim. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HÂ-
MİD B. — Efendim! Şükrü Beyefendi burada 
(Şahsiyeti mâneviyeyi haizdir) tâbirinin unutul-
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duğuna delâlet eder, bir söz söylediler. Halbuki 
bendeniz «Nahiye menfaat ve zararı kendine aid-
olan umuru işbu kanun ahkâmına tevfikan biz
zat idare ve temşiyet etmek salâhiyetini haizdir.» 
den (Şahsiyeti mâneviyeyi haizdir.) mânasını çı
karıyorum. Şükrü Beyefendi başka bir mâna ve
riyorlarsa söylesinler. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendi
ler! Birinci maddenin kabulü için yükselecek el
lerinizin tanini ve kabul sadalarmızın aksi; Tan-
zimatı Hayriyenin ilânını ve ilânı hürriyeti tep-
şir eden topların, hattâ Sakarya önlerinde atılan 
fetih ve zafer toplarının ehemmiyetinden daha 
büyüktür. Çünkü, burada halkı kendi kendine 
idare etmeye sevk ediyoruz. Siz, bir çocuk farz 
ediniz ki, bu çocuğun daima elinden yedelim ve 
kafasına vuralım o; izzetinefsinden, idarei şahsi-
yeden mahrumdur, bugün onu bu birinci madde 
ile kendi haline bırakıyoruz. Ahali ispatı rüşdet-
rniş, memleket kendi kendini idare etmiş demek
tir. Buna Büyük Millet Meclisi önayak olduğu 
için şayanı tebrik ve ihtiramdır. Köyler ve köy
lüler şimdiye kadar bizim tarzı idaremizde bir 
mevkii mühim teşkil etmiyorlardı. Bu; idare ka
nunlarına muhalif olduğu gibi tabiatın kanun
larına da muhaliftir. Her kül kendisini teşkil 
eden eczadan mürekkebolduğu gibi, Devlet deni
len kül de köylüden müteşekkildir. Köylere bir 
kıymet, köylülere bir şahsiyeti mâneviye vermi-
yen her idare şüphesiz ki, esassızdır, gayriidari 
ve gayritabiîdir. Binaenaleyh, bu suretle köylü
nün idare hakkını tanımakla onlara şahsiyeti 
mâneviye vermek, onların idare ve hâkimiyet 
kuvvetini temin etmektir. Şimdiye kadar bizde 
halkı kendi kendine idareye birakmanıakla yap
tığımız ziyanlar pek büyüktür. Arkadaşlar! iki 
sınıf halk hâsıl olmuştu. Birisi köylü, diğeri 
memurin. Memurin, halkın üzerine musallat ol
makla, onların servetini ellerinden almakla va
kit geçiriyorlar, memleketi benimsemiyorlar, köy
lüyü bugün kendi haline bırakmakla, kendi ken
dilerini idare etmeye köylüyü alıştırmakla va-
zifei idariyeyi köylüye tevdi etmiş oluyoruz. 

REİS — Söz alan daha iki arkadaş vardır. 
VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz de söz is

terim. 
REÎS — Rica ederim maddeye dair söyleyi

niz; esas kabul edilmiştir. 
VEHBl B. (Kadesi) — Burada (nizamatm) 

denilmiş, halbuki Büyük Millet Meclisinden çı-
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I kaçak kanunlarda tefsire ihtiyaç messederse ve 

bir nizamname vaz'ı icabederse kanunda gösteri
lir. Binaenaleyh burada (Nizamatm) tâbirini 
koymak doğru değildir. Bunu korsak yarın 
Heyeti Vekilenin her hangi bir mesele için neş
redeceği bir nizamname ile de nahiyeler ifayi 
muamele etmekle mükellef olur. Binaenaleyh bu 
tâbir doğru değildir. (Kavanin) demeliyiz ki; 
köylülere yüklenecek yük tahdidolunabilsin. 
Binaenaleyh (nizamat) kelimesi zaittir. Bu; köy
lüye fazla yük yükletmektir. Tayymı teklif 
ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evvelâ; 
şunu arz edeyim; Saruhan Mebusu sıfatiyle 
söz söyliyeceğim. Bilhassa bu gibi hususata Lût-
fi Bey çok meraklıdır. 

Şimdi efendim; demin kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında cereyan eden müzakerede sa
rih ifade ile yazılması yolundaki mütalâada 
isabet edilmişti. (Nahiye bir cüzütammı idare
dir) gibi tetabuu izafat ile dolu olan kanun, 
onu en ziyade nahiyelerde okuyacak olan en 
zeki nahiye müdürlerinin kafasında bir buhran 
hâsul edecektir. Saniyen bendeniz (bu cüzütam) 
tâbirini askerlik tâbiratmdan addediyorum ve 
bu tâbiri hem maksudolan mânayı ifade etme-

I mek noktai nazarından, hem de evvelce Teşkilâ
tı Esasiye Kanununda daha müteamnıel ve da
ha muvazzah ve daha sarih olan mânayı ifade 
etmemesinden dolayı zait görüyorum. 

Şimdi (cüzütammı idari) denmekle ne isti
yoruz? Bizim idaremiz muhtelif taksimata ay
rılmış ve bu cüzütammı idaredir, diye bir isim 
takıyoruz. En nihayet bu mâna çıkacak. Fakat 
efendiler! Teşkilâtı Esasiye Kanununun on al
tıncı maddesinde bu cihet daha iyi tasrih edil
miştir. Orada: Nahiye hususi hayatında muh
tariyeti haiz mânevi bir şahsiyettir, deniliyor ki, 
daha sarih ve daha vâsi bir mânayı haizdir. Yir
minci maddede nahiyenin kazai, iktisadi, malî 
salâhiyetleri tasrih edilmiştir. Binaenaleyh ben
ce Teşkilâtı Esasiye Kanununun, nahiyenin sa
lâhiyetini mânayı şâmili ile tâyin etmek husu
sundaki sarahatinden ayrı olarak eksik ve teta-
bui izafat ile dolu, »hakikaten soğuk ve herke
sin anlıyamıyacağı bir tarifi kanuniye koymaya 
lüzum yoktur. 'Tarif pek basittir. Bendeniz bu 
tâbirin; evvelce daha iyi tasrih ve tarif edilmiş 

I olmasından, lüzumu olmadığına kaaniim. 
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Sonra Şükrü Beyin, (Menfaat ve zararı) ke

limelerini kaldıralım hususundaki mütalâasına 
tamamiyle iştirak ederim. ('Nahiye, kendisine 
aidölan umuru işbu kanun ahkâmına binaen 
bizzat idare etmek salâhiyetini haizdir) denil
melidir. (Temşiyet) kelimesine de lüzum yok
tur. Bunlar kelime oyuncakçılığından başka bir 
şey değildir. (Kanun mümkün olabildiği kadar 
açık, kısa .kelimeler ile ifade edilmelidir. Maru
zatım (Nahiye bir cüzütammı idaredir) ibare
siyle 'Şükrü Beyin teklifi veçhile (Menfaat ve 
zararı) fıkrasının tayyı ve (temşiyet) kelimesi
nin de fazla 'olmasından onun da kaldırılması
dır. Fakat (nizamat) tâbirinin kaldırılması hu
susundaki Vehbi Beyin fikrine iştirak edemem. 
Bir defa malî nizamat olur. Ve birçok nizamat 
bulunur, bunların tatbikatı noktai nazarından 
ilgası taraftarı değilim. 

Onun için kavanin ve nizamat tâbirini kul
lanmak bizde teamül olmuştur. Bilhassa efendi
ler, Meclisin olmadığı zamanlarda çok nizamat 
yapılır. Aşar Nizamnamesi vardır. Halbuki, bu 
kanun mahiyetindedir. Zaten Nizamnamede vaz*-
edildiği yokya... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Gerek Kanunu Esasi ve gerek Teşkilâtı Esa
siye Kanuniyle nizamname vaz'ı Meclisin hakkı
dır. Meclis bugüne kadar bu hakkını kimseyi; 
vermiş değildir. Heyeti Vekile için böyle bir hak 
tanımıyoruz. Heyeti Vekilenin vazife ve salâhi
yetini tahdidetmek için bir encümen intihabet-
miş idik, maalesef o encümen bugüne kadar onun 
salâhiyetini gösterir bir şeyle gelmediği için, bu 
henüz zihinlerde bir tereddüt hâsıl etmektedir. 
Eğer nizamat vaz'edilmek lâzımgeliyorsa Meclisi 
Âliniz, Teşkilâtı Esasiye Kanununda beyan edil
diği veçhile, müstemirren devamı inikadı tahtı 
teminde bulundukça ayrıca kimsenin nizamname 
vaz'ma hak ve salâhiyeti yoktur. Çünkü nizam
name vaz'ı hukuku hükümdaridendir ve hukuku 
hükümdari hükümdarın bütün salâhiyeti Mecli
sinize, Meclisi Âliye intikal etmiştir. Bunu kifu-
seye verdiniz mi? (Hayır, sadaları) 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HA-
MlD B. — Efendim, Şükrü Beyin son ifadeleri 
bendenizi nizamname ile kanun arasındaki farkın 
izahına sevk etti. Malûmâlinizdir ki; Kanun mil
lete külfet tahmil eden bir şey hakkında olur, 
yoksa Devletin her muamelesi kanunla olmaz. Mu
amelâta, teşkilâta aidolan şeyler nizamat ile yapı-
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ı lir. Binaenaleyh; nahiyenin vilâyetlerce, Vekalet

lerce tanzim edilecek birçok nizamatı da aynı za
manda icra etmek vazifeleri dâhilinde bulunacak, 
yalnız kavanin değil, 

Sonra Refik Şevket Beyefendi (Nahiye bir 
cüzütammı idaridir) tâbirini biraz muğlâk ve 
müphem buluyorlar. Fakat bendeniz (Nahiye hu
susi hayatında muhtariyatı haiz mânevi bir şahsi
yet) ibaresinde de aynı külfeti buluyorum. Çün
kü mânevi bir şahsiyet denince acaba nahiye mü
dürü bunun mânasını anlıyabilir mi? Binaena
leyh ikisi arasındaki farkı nahiye müdürüne an
latmak hususunda aynı muğlâkıyetin vücuduna 
kaaniim. O halde sehlülfehim bir Türkçe tâbir 
bulan olursa maaliftihar kabul ederim. 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendiler! İlk defa 
olarak Büyük Millet Meclisi zihniyeti şahaneden 
sıyrılarak, zihniyeti milliye ile ortaya bir kanun 

I koyuyor. Müsteşar Beyin dediği veçhile hiçbir va
kit kanun bir millete yük değildir. Kanunun tâ
biri ilmisini bilmek lâzmıgelir. Kanun, mahiyeti 
milliyeden doğan ve milletin yatağında yaşıyan 
ve milletin harsını anlıyan ve onu millete tatbik 
eden bir şeydir. Eğer ta bu Devletin başladığı 
günden 1337 senesine kadar yapılan kanunlar 
mahiyeti milliyeden doğmuş olsaydı Osmanlı Dev
leti ve Türkiye Milleti bu hale gelmezdi. O ka
nunlar hayatı millete uymadığı için Müsteşar 
Beyin dediği o kanunlar mahiyetini almamıştır. 
Zulüm olan o kanunlardır. Çünkü Hükümetin 
yaptığı kanunlar tahakküm zihniyetiyle yaptığı 
kanunlardır. Biz onu reddederiz. Artık çarığının 
ipinde feyzi beka aradığımız köylüyü kurtarmak 
istiyoruz. Millet kendi kanununu kendisi yapıyor. 

t Binaenaleyh bu yaptığı kanun kendisine külfet 
değildir. Bunu reddederim. 

İkincisi; (Nizamat) buyurdular. Tanzimat fik
riyle gitmek istiyen Hükümet anlamalıdır-ki. 
bundan sonra millet ancak halk zihniyetiyle ya-

I sayacak ve halk zihniyetiyle yükselecek, kendi 
iktisadiyat ve içtimaiyatını o zihniyetle yürüte
cektir. Onun için kanun yapmak nasıl ki, Mecli
sin hakkı ise, nizam yapmak da onun hakkıdır. 
Onu affederler. Yalnız kanunu tatbik eden Hü-

I kümet, onun tatbikatı hakkında talimat yapar ve 
memurlarına tebliğ eder. Yoksa nizam yapamaz. 

I Hukuku hükümdari buraya intikal etmiştir, bu-
! yurdular. Bizzat hükümdar millet ve onun sîne-
j sinde yaşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
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Nasıl kanun yapmak bu milletin hakkı ise nizam 
yapmak da doğrudan doğruya bu milletin hakkı
dır efendiler! Sizi yükselten ve size fahır veren 
ve sizi derin ve büyük Türk tarihi önünde müeb-
beden yaşatacak olan bir faziletiniz vardır ki, o 
da, istiklâlinizden bir cüz'ü hiçbir kimseye verme
mektir. Binaenaleyh; kanun yapmak nasıl bu 
Meclisin hakkı ise, nizamat yapmak da yine bu 
Meclisin hakkıdır. Hükümet kanunim tatbikatını 
gösterir talimat yapar, başka bir şey yapamaz. 
Onun için nizam yapmak hakkını kendilerine ve
remez. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HA-
MİD B. — Efendiler! Sözümün anlaşılmadığını 
anlıyorum. Bendeniz burada kanun ile nizamın 
hukuki mânalarını tefrik ettim. Çünkü bir devlet 
millete her hangi bir külfeti nizamla ve saire ile 
tahmil edemez, dedim.. Her hangi bir külfeti tâ
birini istimal ettim. Her hangi bir külfeti tahmil 
etmek herhalde mutlak bir kanuna mütevakkıf
tır, demek istedim. 

Nizama gelince; Beyefendi hazretleri pek hata 
ediyorlar. Bugün nahiyede nizam yapmak salâhi
yetini haizdir. Her yerde, her devlette böyledir. 
Sizin teşkil edeceğiniz nahiyeler de, kendi daire
leri dâhilinde nizam yapabileceklerdir ve o niza
mat vacıbül ittiba olacaktır. 

ŞEREF B. (Edirne) — Hükümete cevap ve
receğim. (Mevzu değişti, sesleri) 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkın
da takrir var. Birinci madde hakkında umumi 
müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın. Müzake
reyi kâfi görmiyenler ellerini kaldırsınlar. Şüp
helendim yine devam edeceğiz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz Hâ-
mid Beyin fikrini teyidedeceğim. Çünkü Meclisi 
Âlinizden sâdır olacak şeyler ancak kanunlardır. 
Millete tatbik edilecek olan mevaddı ihtiva eden 
her hangi bir şey nizamname değil kanundur. 

Sonra Hâmid Bey buyurdularki; nahiyeler 
dahi nizamname yapabilecektir. Bu çok doğru
dur. Mademki siz nahiyeleri şahsiyeti mâneviyeyi 
haiz bir cüzütamı idari olarak tanıyorsunuz, yani 
bir nevi muhtariyeti idare ediyorsunuz, o halde 
bir nahiye nasıl olur ki, kendi nahiyesi dâhilinde 
tedviri icabeden hususat için nizamat ve talimat 
yapsın? Talimat, efendiler; kavanin ve nizamat 
mevcudenin tefsirinden, o kanunu daha vazih su
rette mafevk makamı madununa tamiminden baş
ka bir şey değildir. Meselâ : Dahiliye Vekâleti 
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her hangi bir meselede madununun anlıyamadığı 
mevad üzerinde bir talimatname tesbit ve tamim 
eder. Bu dairede hareket edeceksiniz der. Bunla
rın yalnız kanundan bir farkı vardır. Meclisi me-
busanın tasdikinden geçmez. Eğer Meclisi mebu-
sanm tasdikinden geçerse o zaman kanun mahi
yetini iktisabeder. Nizamat haddizatında bütün 
muamelâtı umumiyeye şâmil değil ancak muame
lâtın her hangi bir şubesine aittir. Bu da aidol-
duğu vekâletçe tanzim edilir. Ve bittabi tasdiki 

i hükümdariye iktiran eder. Reisi Hükümet onu 
! yapacaktır. Meclisi Âlinize gelmez. 
i Bu itibarla nahiyeler de kendi ihtiyacatma 
î tevafuk eden nizamatı tanzim eder ve Teşkilâtı 
; Esasiye Kanunu mucibince mensubolduğu liva-
i ya tasdik ettirir ve nahiyesi dâhilinde tatbik 
| eder. 
İ Bu itibarla Şeref, Beyefendi burada kavanin 
j ve nizamatı yekdiğerine karıştırdılar. Efendim; 
i sizin yaptığınız Teşkilâtı Esasiye Kanunu muci-
j bince elbette bu meclisin icrai bir reisi vardır. 
I Şüphesiz ki, ona fazla hukuk vereceksiniz. Eğer 
i vereceğiniz hukuku tesbit etmiş olaydınız bende-
\ niz ona cevap verecektim. Her halde netice iti-
\ bariyle bu gibi vazaifi kendisine vereceksiniz. 
I Bendeniz bu kanaatteyim. Çünkü Meclis bu gi-
I bi hususatla iştigal edemez. Bu itibarla niza-
j mat yapmak doğrudan doğruya Meclise ait bir 
i salâhiyettir. Fakat, talimat başkadır; mevcut 
j kavaninin ve nizamatm tefsirinden ibarettir, 
I talimat onların tefsiren tamimidir. 

Kavanin ve nizamat; Hamid Beyefendinin 
buyurdukları veçhile, birisi doğrudan doğruya 
ve tabiî tasdikle yapılır ki, külfeti haizdir. Fa
kat o külfetin mukabilinde bir nimet vardır. 
O kanun külfeti verirken tabiî o külfete muka
bil nimet bahşediyor. Bittabi bunlar yekdiğe
rini karşılıyor. Nizamname tâbirinin maddei 
kanuniyede ipkası bendenizce lâzımdır. Kavanin 
ve nizamat tâbiri doğrudur. 

VEHBİ B. (Karasi) — Efendim; maksat 
yanlış anlaşıldı; nizamattan maksat elyevm is
mine Aşar Nizamnamesi diyoruz, bir nizamna
me vardır; bunlar değil. Bundan sonra vaz'-
edilecek nizamat, Heyeti Vekilenin vaz'edeceği 
nizamattır. Burada bizim koyduğumuz nizamat, 
yani Heyeti Vekileye öyle bir salâhiyet verecek
tir ki; istediği zaman nizamname ile halka iste
diği yükü yükletecektir. Binaenaleyh burada 
nizamat kelimesi gayet mahzurlu kelimedir. 
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İkinci nokta; nizamatı Heyeti Vekile mi ya

par, biz mi yaparız? Bendeniz bir buçuk sene 
zarfında Heyeti Celilenizin nizamname çıkardı
ğının farkında değilim. Hükümet; bir kararla, 
bir talimatname ile bu milletin hukuku hürriye
tinden olan seyir ve seyahati o kadar işkâl et
miştir ki; bu bile talimat ile olmuştur. Hiç ol
mazsa şurada (Nizamatı) tâbirini kaldırırsak, 
hakkını almak istiyen nahiye İreyeti, biz bu
nu tanımayız; çünkü kanunda yoktur veya
hut nizamnameyi Meclis tasvibetmemiştir, der. 
Binaenaleyh bu nizamat kelimesi kanundan 
kalkmalıdır. Zaittir. 

ŞEREF B, (Edirne) — Mesele müsteşar 
beyefendinin telâkkileri gibi değildir. Bura
da halk hükümetiyle, şahane hükümet ayrılır. 
Bütün ısrar ettiğim budur. Çünkü elde 
mevcudolan nizamatı bir kere tetkik . ediniz, 
elbise nizamnamesi, aşar nizamnamesi, bilmem 
ne nizamnamesi... Pek çok nizamnameler var
dır. Bunu yapan kimlerdir? (Hükümet sesle
ri) Binaenaleyıı Hükümet nizamname yapabi-
liyormuş. Bugün mahakimi mevcude nazarın
da bu nizamnameler mutamıdır, değil midir? 
Mutadır. Şimdi Vehbi Beyin buyurduğu H U >i 
buradaki nizamat kelimesinin mabadına değil, 
makabline şümulü vardır. O halde nizamat 
bundan sonra neşredilecek nizamat demektir 
ki, kanun mahiyetinde bir nizamnamedir. O 
halde Hükümet?, bu salâhiyeti veriyoruz. Hal
buki itimat ediniz, iki şey tanzimatı bir şey
de bu meşrutiyet hayatını yıkmıştır. Bütçe yap
mamak, muvakkat kanun yapmak, nizamname 
yapmak. Vali keyfine gelmiyen bir işten dola
yı bir lâyiha yaptırıyor, gönderiyor; bir ni
zamname kaleme almıyor, bir irade çıkıyor; 
mademki nizamname yapmak lazımmış, ne 
nizamnamesi yapacak? Binaenaleyh bu nizam
nameyi kabul -etmeyiniz. Evet; ben de anlı
yorum Dahiliye Vekâleti, falan vekâlet, han
gisi olursa olsun, bu kanunu gönderdiği va
kit kanunun veçhi tatbiki hakkında, bir tali
mat yapabiliyor. Buna hiç itiraz etmem; bu 
kanunidir. Fakat nizam denince, bir hüküm
darın emriyle olacaktır, bir hükümdarın inı-
zasiyle olur. Çünkü muta olacaktır. Şimdiye 
kadar nizamnameler iradeyi seniyeye iktifan 
etmiştir, bu gün de iradeyi milliyeye iktiran 
edecektir. Bu iradei milliyeye iktiran ettik-
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ten sonra bu nizamnameden ne zarar görür
sünüz? Hükümet nizamname yapacaksa ira
dei milliyeye iktiran edecektir. Fakat doğ
rudan doğruya nizamname yapar deyemeyiz. 
Katiyen bugün yine ısrar ediyorum. Hükümet 
nizamname değil, talimat yapabilir; bu tâbir 
bir haşvi zaittir, istikbalde istedikleri gibi 
tefsir «derler onun için nizamname tâbiri doğ
ru değildir. Niçin Meclisi Millî dururken Reisi 
Hükümet baksın? Kanun tâbiri kâfidir. Da
hiliye Vekâleti bu kanunun tatbikine memur
dur. Talimat yapabilir, nizamname yapmak sa
lâhiyetini vermeyiniz ve kabul etmeyiniz ar
kadaşlar. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HA-
MİD BEY — Efendim, bendeniz tekrar etmek 
mecburiyetindeyim. Nizamname ile devlet halka 
bir yük tahmil edemez ve şimdiye kadar etmiş 
değildir ve kanun namında nizamlar yoktur. 
Ben diyorum ki ; Nizamname sırf muamelâta ve 
teşkilâta taallûk eden bir şeydir ve yine tekrar 
ediyorum ki : Köylerimiz, nahiyelerimiz, vilâ
yetlerimiz, şûralarımız nizamname yapabilirler. 
Çünkü yarın o nahiye, köy bekçilerinin sureti is
tihdamına ve sair istihdam edeceği memurinin 
vazaifine dair bir şeyler yapacaktır ki, ona tali
mat denilemez. Onlar birer nizamname olacak
tır. Binaenaleyh buradan o nizamat kelimesini 
kaldırır iseniz, o salâhiyeti şûralardan ref'etmiş 
olursunuz. (Hayır, hayır sesleri) Talimat ola
maz, talimatın mânası başkadır. 

REİS — Birinci madde hakkında umumi mü
zakereyi kâfi görenler el kaldırsın. Kâfi gö
rüldü. 

Tadilnameler hep okunsun da ondan sonra 
ayrı ayrı reye koyayım. 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddedeki (Nahiye bir cüzü tamnıı 
idaridir) fıkrası Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
16, 20 nci maddelerinde daha ziyade musarrah 
olduğu için lağıvdır. Tayymı ve 

2. (Menfaat ve zarar ve temşiyet fıkraları
nın da fazlalığına binaen tayymı teklif ederim. 

24 Eylül 1337 
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Riyaseti Celileye I 

Birinci maddede (Nizamatm) kelimesinin j 
tayyım teklif ederim. 

24 Eylül 1337 
Karesi 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
(Nahiye kendine ait işleri bu kanuna göre 

kendi kendine yapar ve devletin diğer kanun
larındaki vazifeleri ifa eder) 

Birinci maddenin balâdaki tarzda tadilini 
teklif ederim. 

Karesi 
H. Basri 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) 
Bey! 

Aferin Basri 

Riyasete 
(Nahiye bir cüzü tammı idaridir) yerine Teş

kilâtı Esasiye Kanunundaki tarifin dercini tek
lif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti surette kabu

lünü teklif ederim : 
1. Nahiye (muayyen bir dairei arziye dâhi

linde) şahsiyeti mâneviyeyi haiz bir cüzü tammı 
idaridir. Nahiye kendine ait umuru işbu kanun 
ahkâmına tevfikan idare ve temşiyet etmek sa
lâhiyetini haiz ve idarei umumiyeye mütaallik 
kavanin ve nizamatm tevdi eylediği vazaifi ifa 
ile mükelleftir. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Dahiliye Encümeninin bu tadiller 
hakkında bir mütalâası var mı? 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ REİSİ HAYDAR 
B. (Van) — Hayır. 

REİS — Okunan Karahisarı Sahib Mebusu 
Şükrü Beyin takririni reyi âlinize vâz'ediyorum. 

Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın 
kabul edilmedi. 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu tadilnameyi nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın. Alındı. Efendim nazarı mütalâ
aya alman tadilnameler encümene verilecek. 
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(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu tadilnameyi nazarı dikkate alan

lar lütfen el kaldırsın. Alınmadı. 
(Basri Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bunu kabul edenler, el kaldırsın. 

Nazarı mütalâaya alındı. 
(Bolu Mebusu Hilmi Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan

lar, lütfen ellerini kaldırsınlar. Nazarı itibara 
alınmadı. 

Birinci maddeyi nazarı itibara abnan takrir
ler ile beraber encümene veriyorum. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 2. — Şimdiye kadar her nahiye mü
nasebeti mevkiiye ve iktisadiye gözetilerek masa
rifi zaruriyei daimesini tediye edebilecek veya 
taahhüdedecek bir veya bir kaç köyden terekkü-
beder. 

İşbu kanunun mevkii tatbika vaz'mı mütakıp 
her kaza dâhilinde bulunan nahiyeler ile her bi
rinin muhtevi olduğu köylerin esamisini mübey-. 
yin cetveller vilâyet şûralarından tasdik oluna
rak Dahiliye Vekâletine gönderilecek ve Heyeti 
Vekilece tasvibedildikten sonra işbu kanunun 
cezayı mütemmimesinden olmak üzere isimleri 
mecelle şeklinde ilân kılınacaktır. 

HAYDAR B. (Van) — (Şimdiye kadar) tâ
biri zaittir, aslında yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Yine maat
teessüf lisandan bahsedeceğim. Eğer encümen 
tasvibederse dikkat buyurun ve tashih eder. 

«Masaifi zaruriyei daimesini tediye edebile
cek» tâbirini gördükçe Fransızca kokuyor zanne
diyorum. Gibisi de fazladır. Ben böyle türkçe 
görmedim. Masarifi zaruriyie daimesini temin 
ve saire gibi kelimeler kullanılır. Kanunlarda 
müstakbel konulmaz, yani «cek, cak» konulmaz 
müzari kullanılır. Binaenaleyh «edebilir» kulla
nılır. Bir veya birkaç köyden terekkübeder. Bir 
cüzüden bir unsur terekkübedemez, efendiler.. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Türkçe 
dersi mi veriyorsun? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Evet Allah 
yazmışsa bu dersi ta ölünceye kadar vereceğim. 
Çünkü bana evvelâ dil lâzım. (Bir veya birkaç 
köyden terekkübeder) denileceğine (Bir veya bir
kaç köyden ibaret olmak üzere teşkil olunur). 
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Denilmelidir. Bir cüzden bir şey edilebilir. 

Fakat terekkübedemez. (Vilâyat şûralarından 
tasdik olunarak) Türkçe değildir. (Vilâyet şûra-
larınca tasdik olunur.) ve Dahiliye Vekâletine 
(gönderilecek) değil «gönderilen». Elhâsıl (ilân 
olunacaktır) denilemez. (îlân olunur) denir. 

HALlL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim, 
bu maddenin müfadini encümenin esbabı muci-
besiyle kabili telif göremediğim gibi takibettiği-
miz gayeye vusul için de müşkülâtı dai buluyo
rum. Çünkü encümen esbabı mucibe lâyihasında: 
Tasian tanzim olunan işbu Nevahi Kanununum, 
Heyeti Vekilenin teklifinde şimdilik münasip gö
rülecek yalnız bir kısım vilâyatta tedricen tat
bik edileceği dermeyan edilmiş ise de... îlâ... Deni
liyor. Binaenaleyh her tarafta kabili tatbik ola
cağını gördüğü halde, burada da, vilâyet şûrala
rından tasdik olunarak Dahiliye Vekâletine gön
derilecek ve Heyeti Vekilece tasvibedildikten son
raki Heyeti Vekilenin tasvibine taallûk ediyor, de
mektir. Onun için bendenizce bu kayıt kaldırıla
rak (Reisi Hükümet tarafından bir itiraz vâki 
olacak olursa) veya (her hangi bir taraftan itiraz 
olacak olursa Heyeti Vekile tetkik etsin. Fakat 
mesele teehhür etmesin. Onun, için vilâyat şûra-
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lan, işbu kanununun mevkii tatbika vâz'ını mü-
taakıp her nahiyenin muhtevi olduğu köylerle be
raber vilâyet şûralarından tasdikini mütaakıp te
şekkül eder. Ve Dahiliye Vekâletine gönderilerek 
işbu kanunun eczayı mütemmimesiriden olmak 
üzere isimleri mecelle şeklinde neşrolunacaktır. 
O başka. Yani Heyeti Vekilece tasdik kaydının il
gası teklifinde bulunuyorum. Çünkü Heyeti Ve
kilenin tasvibine bıraktıktan sonra bu kanunun 
mevkii tatbika vaz'ını tasvipten sonraya tehir et
miş oluruz. 

RElS — Söz alan zevatın sözleri baki olmak 
üzere müzakeresine Pazartesi günü devam ederiz. 
Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan arka
daşlarımızdan Makamı Riyaset rica ediyor ki, en
cümenin reisi ve mazbata muharriri başka vaza-
ifle başka mahalde bulunduklarından bir an evvel 
encümen toplanarak reis ve mazbata muharrir
lerini yeniden intihap ederek muvazeneye müta-
allik evrakı tetkik buyursunlar. 

Pazartesi günü aynı Ruzname ile müzakereye 
devam etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 4,30 sonra 

T, B, M. M. Matbaanı 


