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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçe
sine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesine; 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1939 
yılı on bir aylık bilançosunun tasdikına dair 
kanun lâyihaları kabul edildi-

Emniyet umum müdürlüğü kadrosiyle Güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı teşkilât kadro-
larındaki memurlara birer er tayını verilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasının birinci müzake-

Lâyihalar 
1. — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî 

yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyihası 
(1/814) (Divanı muhasebat encümenine); 

Mazbatalar 
2. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı ka
nunlara bağlı (1) sayılı cetvelle 1941 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı cetvelle
rin Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/780) (Ruz-
nameye); 

3. — GKimüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç'-
ın Belediye yapı ve yollar kanununun 10 ncu 
maddesine ek kanun teklifi ve Dahiliye encü
meni mazbatası (2/60) (Ruznameye); 

1 —• Erzurum - Karabıyık harılan dar hattı- I 
nm Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe, Nafia ve Millî Müdafaa 
encümenleri mazbatalart (1/695) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz : 

[1] Birinci müzakeresi 52 nci inikat zaphn-
dadır, 

resi yapıldı; 
Nahiye kanunu lâyihası da müzakere edile

rek 11 maddesi kabul ve dört maddesi encüme
ne tevdi edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Niğde İsparta 

Refet Canıtez Cavid Oral Kemal Turan 

4. — İsparta'nın Sinirkent nahiyesinin lle-
güp köyünden Ruzgâroğullanndan Alioğlu Ali 
Derebek'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/364) (Ruznameye) ; 

5. — Kadınhan'ın Türkatlandı köyünden 
Mustafaoğlu Salih Sürpük ve Ereğli'nin Üçgöz 
mahallesinden Alişoğlu Osman Güneri'nin ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/384) 
(Ruznameye) ; 

6. — Memurlarla askerî memurlardan fev
kalâde hallerde mal iktisap edenler hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye, Millî Müdafaa ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/749) (Ruz
nameye) . 

Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının Millî 
Müdafa vekâletine devri hakkında kanun 

MADDE 1. — 1042 sayılı kanuna göre Dev
let Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü şebekesi içinde bulunan Erzurum - Ka
rabıyık hanları dar hattının, Kim. 187 + 540 daki 
geniş hatla birleştiği nokta hariç olmak üzere 174 
4- 600 ile 196 ncı kilometreler arasındaki kısmı, 
mevcut gayrimenkulleri ve cins ve miktarı bu 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Bekir Kaleli (Gaziantep), Cavid Oral (îftğde). 

« • » 

REİS — Celse açılmıştır. 

3-MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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kanuna bağlı cetvelde yazılı muharrik ve müte
harrik edevatiyle, yalnız askerlik işlerinde kul
lanılmak ve gerekirse bir kısmını veya tamami-
m sökmek veya başka yere kaldırmak üzere bu 
günkü durumu ile bedelsiz Millî Müdafaa vekâ
letine devredilmiştir. 

Bu suretle devredilen bu hat kısmı ile edeva
tın. Devlet Demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü sermaye hesaplanndaki yazılı 
kıymetleri bu hesaptan çıkanlır. 

CETVEL 
Erzurum - Karabıyık hattı ile devredilecek 

edevat listesi 
Aded Cinsi 

1 Frenli kapalı vagon 
1 Firensiz kapalı vagon 
3 Açık firenli vagon 
5 Açık frensiz vagon 
2 Lokomotif (Lokomotif çalışırken üzerin

de bulunması icabeden demirbaş make-
mesi ile birlikte) 

5 Kazanlı vagon 
REÎS — Tadilname yoktur. Reye arzediyo-

rum. Maddeyi kabul buyuranlar lütfen işaret 
buyursun. Etmiyenler ... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre devre
dilen dar hat kısmının teslim ve tesellüm şek
line ve seyrüsefer emniyetine ve Erzurum istas
yonu ile birleşme ve işletme münasebetleriyle 
ilgili esaslar, Millî Müdafaa ve Münakalât vekil
liklerince birlikte tesbit olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa, Maliye ve Münakalât vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar lütfen işaret bu
yursun. Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2. — Örfi idare kanununun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları (î/792) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 52 nci inikat zaptm-
dadır, 

REÎS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

3832 sayılı Örfi idare kanununun 7 nci madde
sini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 3832 sayılı örfi idare kanunu
nun 7 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir: 

Madde 7. — 
1. örfi idare altına alınan yerlerde askerî 

idare tarafından ittihaz edilen tedbirlere karşı 
hareket edenler ve emirlere itaatsizlik göste
renler ve hüviyetine dair hilafı hakikat beya
natta bulunanlar hakkında Türk ceza kanu
nunun 526 ve 528 nci maddelerinde yazılı ce
zalar üc misli arttırılarak hükmolunur. 

2. örfi idare mıntakasmdan çıkarılanlar
dan bu mmtakaya izinsiz girenler hakkmda bir 
seneden üç seneye kadar sürgün cezası hükmo
lunur. 

3. örfi idare mıntakası dışına çıkarılan
ların ikametgâh ittihaz ettikleri yerlerde kalma
ları çıkarılma sebebine nazaran mahzurlu görül
düğü takdirde o yerde veya o vilâyet hududu 
içinde ikametleri Dahiliye vekâleti karariyle 
menolunur. Haklarında bu fıkra hükmü tatbik 
olunanlardan çıkarıldıkları yere veya vilâyete 
izinsiz girenler hakkında bir seneye kadar sür
gün cezası hükmolunur. 

REİS — Reyinize arzediyorum. Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 1/743 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usul
lerine dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları ve Büt
çe, Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

REİS — Bu lâyihanın 1, 4, 5, 6 nci madde
leri encümenden gelmiştir . Müzakeresine baş
lıyoruz. 

MADDE 1. — Nahiye, coğrafya ve iktisat, 
yakınlık ve emniyet bakımlarından aralarında 
münasebet bulunan bir veya daha ziyade kasa
ba ve köylerden teşekkül eder. 

Nahiyelerin teşkili veyahut teşkil edilen na
hiyelerin kaldırılması veya yerlerinin ve adla-

— 30 — 
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nmn değiştirilmesi 4025 sayılı kanuna göre 
yapılır. 

REİS — Mütalaa var mı? 
Maddyei reye arzediyorum. Kabul buyuran

lar... Etmiy enler.... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Şehirler sınırı dışında kuru

lan nahiyelerde, bu kanunda yazılı vazifeleri 
görmek üzere nahiye müdürünün reisliği al
tında bir nahiye meclisi bulunur. Nahiye dahi
lindeki belediye reisleriyle köy muhtarları 
bu meclisin âzasıdır. Belediye ve köy ihtiyar 
meclisleri kendi aralarından nahiye meclisi için 
birer de yedek âza seçerler. Azadan birinin 
mazereti bulunur da gelemezse yerine o köyün 
yedek âzası meclise iştirak eder. 

Nahiye meclislerinin en az dört âzası bulu
nur. Bir nahiyede meclis âzası dörtten az çı
karsa eksik kalan azayı ve yedeklerini belediye 
ve köy ihtiyar meclisleri bir arada toplanarak 
kendi aralarından seçerler. 

Nahiye meclisi ayda bir defa mürettep aza
nın yarısından bir fazlasiyle toplanır ve karar
larını mutlak ekseriyetle verir. Reyler müsavi 
olduğu takdirde reisin bulunduğu tarafın reyi 
tercih olunur. 

REÎS — Mütalaa var mı? 
Reye arzediyorum. Maddeyi kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Nahiye müdürlerinin otur

maları için, karşılığı nahiyedeki belediye ve 
köylerle vilâyet hususi idareleri bütçelerinden 
varidatları nisbetinde ve bu kanunun neşrin
den itibaren en çok beş yılda temin olunmak 
suretiyle Dahiliye vekâletince gösterilecek tip
te evler yapılması mecburidir. Bu evlerin iyi 
halde muhafazaları ve tamirleri için lüzumlu 
görülecek masraflarda aynı bütçelerden öden-
nir Evlerin yapılmasına Devlet bütçesinden de 
yardım yapılabilir. Bu evlerde oturan nahiye 
müdürlerinden kira bedeli aranmaz. 

REİS — Mütalaa var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — Nahiye müdürlüğüne ilk ola

rak tâyin olunabilmek için liseden veya muadi
li bir mektepten mezun olmak (bulunmadığı 
takdirde orta veya muadili mekteplerden me
zun olup açılacak kabul imtihanlarında muvaf
fak olmak), fiili askerlik hizmetini bitirmiş ve 
yaşı otuzu geçmemiş olmak, vücutça sağlam ol
makla beraber memİeketin her ikliminde vazife 
görmeğe ve her vasıta ile dolaşmağa kabiliyetli 
oldukları Hükümet veya vilâyet merkezlerin
deki hastaneler sıhhiye heyetlerince tasdik edil
mek ve evli bulunmak lâzımdır. 

Ancak nahiye müdürlüğü namzetliğine alı
nanlardan evli bulunmıyanlar fiilen müdürlük 
vazifesini görmeğe başladığı tarihten itibaren 

iki sene içinde evlenmeğe mecburdur. Bu iki 
yıl içinde de evlenmiyenler nahiye müdürlüğün
den çıkarılır ve kurs masrafı kendilerinden tah
sil edilir. 

4089 sayılı kanun hükümlerine göre nahiye 
müdürlüklerinde bulunacaklar evli olmak kay
dından müstesnadır. 

Orta mektep mezunlarından nahiye müdür
lüğüne tâyin edilecekler 3656 sayılı kanun hü
kümlerine göre müstahak oldukları derece maa
şını alırlar. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Efendim, bu mad
denin serlevhası vardır: «ikinci bölüm, nahiye 
müdürlerinin tâyin ve istihdamları usulleri» di
ye. Bunun zapta geçmesi lâzımgelir, okunmadı. 
(işitmiyoruz, kürsüye sesleri). 

HASAN FEHMİ ATAÇ ( Gümüşane ) — 
Okunan metni işitmiyoruz. 

REİS — Kürsüye buyurunuz, 
SIRRI IOÖZ (Yozgad) — Efendim; madde

de müteselsil numara ile okunup gidiyor. Hal
buki burada, «ikinci bölüm, nahiye müdürlerinin 
tâyin ve istihdamları usulleri» diye bir serlev
ha vardır. Bunun zapta geçmesi lâzımgelir. 0-
nun için kâtip lâyihayı okurken bu serlevhayı 
da okuması icabeder. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Takrirler üzerine 
yaptığı değişikliği izah etmelerini encümenden 
rica ediyorum (Kürsiye sesleri). 

REtS — Kürsiye buyurun. 
REFtK İNCE (Manisa) — Maddeyi anlıya-

madık, lütfen bir daha okunsun. 
FUAD SlRMEN (Rize) — Arkadaşlar; ge

çen celsedeki müzakereler üzerine verilmiş olan 
takrirler, kendilerinin talebiyle, encümene git
miş ve bu takrirlerdeki noktai nazarlar gözö-
nünde tutularak yeni bir madde hazırlanmış
tır. Bu madde şimdi okundu. Fakat alelacele 
okunması neticesi, eski madde üzerinde yapılan 
değişiklik tam olarak anlaşılamadı. Eski metin 
ile şimdiki metin arasındaki farkı izah etmele
rini rica ediyorum ki muhalif olan arkadaşlar 
vukuf peyda ederek fikirlerini izah edebilsinler. 

(Altıncı madde tekrar okundu) 
ZÎYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Efen

dim; encümenlerde müzakereye esas olan fikir 
daima - tadil yoluyla olanı söylemek istiyo
rum - burada tebarüz etmiş olan fikri esas ala
rak hareket etmektir. Bu işde tebarüz eden fik
ri de; evliliğin esas olması, şart olması yo
lundaydı. Halbuki şimdi encümen iki sene gi
bi bir kayıt koyuyor. Namzetler iki sene zar
fında evlenmiyebilirler. Biz bunun aksini id
dia ediyoruz ve burada tebarüz eden fikir de 
onun tersine idi. Neden dolayı Dahiliye encü
meni bekârlığın lehdarlariyle evliliğin lehdar-
ları arasmda bir taviz yoluna saparak, böyle 
bir müddet kabul etmiştir ve neden iki sene
dir de iki buçuk sene değildir veya neden iki 
senedir de bir buçuk sene değildir? Encümen 

— 36 — 
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neden dolayı buna lüzum görüyor? îzah buyur
masını rica ederim. 

DAHİLÎYE En. N. ÎBRAHlM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar; 
Puad Beyefendi eski madde ile yeni madde 
arasındaki farkların izahını arzu buyurdular. 
iptida bu nokta hakkmda izahat vereceğim: 

Eski maddede «nahiye müdürü olabilmek 
için» yerine, başta gelen fıkrada vardır, yeni 
maddede «nahiye müdürü olarak ilk defa tâ
yin edilebilmek için» diyoruz. Bu, birinci de
ğişikliktir. ikinci değişiklik, eskisinde «lise mu
adili» kaydi mevcut değildi. Bu defa encümen
de tebarüz eden fikir üzerine, lisenin muadili 
mektepler de mevcut olduğu anlaşıldığı için 
«muadili mektep» kaydı da konuldu. Binaen
aleyh ikinci fark da budur. 

Sonra çıkarılan bir fıkra; «vücutça her tür
lü hastalıklardan âri» kaydıdır. Esasen bir 
takrir verilmişti. Zaten geçenki müzakerede 
bunu kabul etmiştik. Onun yerine «vücutça sağ
lam» kaydını koyduk. Eski maddenin nihaye
tine doğru «şahsi ahlâk ve durumlarından ötü
rü herhangi bir fena şöhreti olmadığı usulen 
tahakkuk etmek» kaydı vardı. Memurin kanu
nunu tetkik ettik : ikinci maddesi, bu kayıtla 
arzu ettiğimiz maksada tekabül edebilecek hal
de olduğu için, bu kaydı çıkardık. Memurin 
kanununun 4 ncü maddesinin (C) fıkrasında : 
«Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli 
haysiyet ve namus ve alelıtlak ağır hapsi ve 
o derece cezayı müstelzim bir fiille mahkûm 
olmamak» kaydı mevcut olduğu için eski kay
dı çıkardık. Bir de eski maddede vilâyet mer
kezlerinde tam teşkilâtlı hastanelerin heyeti 
sıhhiyesinden rapor alınacağı tasrih edilmişti, 
Ankara'da icabederse - olabilir ki lâzım olur -
«Hükümet merkezi» tâbirini de ilâve ettik. On
dan sonra Bütçe encümeninin maddesinin ni
hayetinde bir fıkra vardır, geçen de arzetmiş-
tim, bizim maddeye ilâvesi unutulmuştu, o 
fıkra şudur : «Orta mektep mezunlarından na
hiye müdürlüğüne tâyin edilecekler 3656 sa
yılı kanun hükümlerine göre müstahak olduk
ları derece maaşmı alırlar». Bu unutulmuştu, 
ilâve ediyoruz. 

Şimdi bunun haricinde, geçen celsede cere
yan eden müzakere neticesinde bir çok takrir
ler verilmişti. Bunlardan yedi tanesi okunma
dan encümene verildi. Yalnız Refik Ince'nin 
bir takriri vardı, o, nazarı dikkate almdı. Fa
kat o takririn de bu maddeye taallûku yoktur. 
Diğer takrirler ise encümene okunmaksızm tev
di edilmiş olduğu için kendimizi onlarla mu
kayyet tutmadık, fakat encümende onlar da 
nazarı dikkate almarak müzakere cereyan etti. 
O cereyan eden müzakere neticesinde, yine evli 
olmak kaydı esas olarak kabul edildi. Onu de
ğiştirmedik. Bir çok faydalarının mevcut ol
duğu mülâhazasiyle bu kaydm konulmasını il

tizam ettik. Esasen ilk müzakerede serdedilen 
fikirlere ve verilen takrirlerin bazıları da bun
lara matuf bulunduğuna göre dedik ki; lise
den çıkan bir efendi, mektepten çıktığı zaman 
evlenebilmek için lâzrmgelen masrafı temin ve 
tedarik etmek kudretini haiz olamaz. Onun için 
evlenme kudretini iktisap edebilmesi için biraz 
zaman bırakalım. Bu zaman noktasında, encü
mende cereyan eden müzakere neticesinde 
«fiili vazifeye başladığı tarihten itibaren iki se
ne» kaydı kondu. Niçin üç sene, iki buçuk se
ne değil de iki sene olarak encümen bunu bu 
şekilde kabul etmiştir? Ziya Gevher arkadaşı
mız; mikyas nedir dediler, encümen bunu bu 
suretle kabul etmiştir, bunun için uzun uzadı-
ya izahat vermeğe lüzum görmedik. Lise ve 
muadili mektepten mezun olup da bu maddede 
sayılı evsafı haiz olanlar nahiye müdürlüğü 
namzetliğine almır. Namzetlik müddeti altı ay
dır, Hükümet veya Dahiliye vekâleti teşkilâ
tında namzetlik müddetini geçirdikten, yani 
bu altı aylık müddetten sonra, nahiye müdür
lüğünü ifa için lâzım olan evsafı haiz olduğu 
anlaşılırsa ondan sonra kursa gelir, bir sene 
kalır. Kursu muvaffakiyetle ikmal ederse, ik
mal ettikten sonra bilfiil nahiye müdürlüğüne 
geçer. Esasen nahiye müdürlüğü maaşmı almak 
suretiyle namzet olarak tâyininden bir buçuk 
sene sonra bilfiil nahiye müdürü olur. Bilfiil 
nahiye müdürlüğüne başladıktan sonra, bu 
müddet zarfmda bir malî kudret iktisap etmiş 
olacağı mütalâasında bulundular. Binaenaleyh 
nahiye müdürlüğüne geçtikten sonra biraz malî 
vaziyeti de düzelebilir ve evlenebilir dediler. 
iki sene müddetten sonra nahiye müdürü ev
lenmezse vazifesinden çıkarılır. Fazla olarak
tan da bir sene kursta tahsil etmiş olduğu ve 
epeyce manevi kudret iktisap ettiği için kurs 
masrafının da kendisinden almmasma lüzum 
gördük. Binaenaleyh değişen bir fıkra da bu
rasıdır. Yalnız bunun içerisinde 1700 numa
ralı kanunu tadil eden 4089 sayılı bir kanun 
vardır. Bu kanunda, Mülkiye ve Hukuk mek
teplerinden mezun olup ta maiyet memurluğu
na tâyin edilenler, merkez ve vilâyetler teş
kilâtında istihdam edilebileceği gibi nahiye 
müdürlüklerinde de istihdam olunabilir kaydı 
mevcuttur. Bunları bu kayıttan vareste kılmak 
için ikinci bir fıkra ilâve ettik ki o kayrt da 
şudur : «Ancak nahiye müdürlüğü namzetli
ğine alınanlardan evli bulunmryanlar filen mü
dürlük vazifesini görmeğe başladığı tarihten 
itibaren iki sene içinde evlenmeğe mecburdur. 
Bu iki yıl içinde de evlenmiyenler, nahiye 
müdürlüğünden çıkarılır ve kurs masrafı ken
dilerinden tahsil edilir. 4089 sayılı kanun hü
kümlerine göre nahiye müdürlüklerinde bulu
nacaklar evli olmak kaydından müstesnadır». 
Onlar bu madde hükmünden hariçtir. Binaen
aleyh maddedeki değişiklikleri ve bu değişik-
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liklerin sebeplerini arzettim. Başka bir sual irat 
buyurulursa cevap arzederim. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Verilen takrir
lerin okunmaması, nazarı dikkate alınmamasını 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Alacağız dedim. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Bir takrir 
okundu. Zaten kendileri de encümene istediler. 
Ondan sonra diğer takrirler de vardı. Emsali 
islerde bütün takrirler gider. Çok beklerdik ki, 
Mazbata muharriri arkadaşımız kabul edilmiyen 
takrirlerin mucip sebeplerini izah buyururlar. 
Verilen takrirlerden birisi de; evlilik kaydmm 
yerinde olduğu, fakat evli iken müdürlüğü sıra
sında bu evlilik zeval bulursa yeniden evlene
cek diye izah ettiler. Bunun refi hakkmda bir 
kayıt konsun dedik. Bu hususta hiç bir mucip 
sebep söylemiyorlar. Bendeniz de ve diğer ar
kadaşlarım da söylediler. Evli olur, kadın öle
bilir, yahut mahkeme karariyle evlilik zeval 
bulur. Yeniden evleneceksin diye nasıl kayıt 
konur? Bu hayatı içtimaiyeyi sarsacak bir me
seledir. Encümen bunun mucip sebepleri hak
kında cevap versin, ya bizi ikna etsinler, yahut 
takririmizi kabul etsinler. 

DAHİLÎYE En. NAMINA ÎBRAHÎM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Bir defa açık olarak 
arzetmiştim. Heyeti muhtereme, Dahiliye en
cümenine tevdi etmiş olduğu takrirlerin münde-
recetmı kabul etmek suretiyle tevdi etmemiştir. 
Binaenaleyh encümen bunlarla mukayyet de
ğildir, yalnız bunu nazarı dikkate almağa mec
burdur ve aldı. 

Beyefendinin buyurdukları noktaya gelince; 
za.nnederim ki, maddenin başındaki kayıt, Sa
lâh Yargı arkadaşımızın ifade ettiği şekli teyit 
edecektir. Maddenin başında şu kayıt vardır: 
«Nahiye müdürlüğüne ilk olarak tâyin olunabil-
mek», bu kayit mevcut olunca buyurdukları 
takrir hakkında ayrıca izahat itasına lüzum gör
müyorum. Bu mâruzâtım kendilerini tatmin 
etmiyorsa fikirlerine hürmet ederim, başka ya
pılacak bir sey yok. 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
tanzim olunan metne nazaran karısı ölmüş bir 
nahiye müdürü tekrar evlenmeğe mecbur 
mudur? 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKÜRT (Zonguldak) — Hayır. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Maddeyi bövle mi anlıyorsunuz? 

ÎBRAHÎM ETEM BOZKURT (Zonguldak) 
— Evet, böyle anlıyorum. «îlk olarak tâyin 
olunabilmek» kaydını koyduğumuzun sebebi 
budur. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Zaten bizim 
takririmiz de aksi mahiyette değildir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Mevcut 
nahiye müdürleri, de kursa tabi olacak mı? 
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İBRAHİM ETEM BOZKURT (Zonguldak) 
— Nahiye müdürlerinin tâyini hakkındaki eski 
kanun hükümleri, bu yeni kanun mucibince na
hiyeler kuruluncaya kadar, bakidir. İkinci mu
vakkat maddede bu kayıtlar mevcuttur. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Arkadaşlar; 
hiç şüphe etmiyoruz ki, bütün güzel istediğimizi 
en iyi şekilde temin edecek bir kanun karşı
sındayız. Bu kanun, hedef itibariyle hakika
ten memleketin ihtiyacına çok yerinde ce
vap verebilecek bir kanundur. Fakat bu altıncı 
maddede encümenin yaptığı tadilât bu güze
lim kanunda eksik bir hal yaratıyor. Af bu
yurunuz, memleketin idaresinde medeni ve 
ileri tedbirler şeklini doğuracak bu kanuna bir 
takım hususi kokular veriliyor. Bu kanun o 
kanun değildir ki, ne memlekette nüfus mese
lesini eline alır ne de büyük ve ahlâkî bir 
gayeyi hedef tutar. Bu kanun, doğrudan doğ
ruya memleketin idaresini temelden tutan ve lâ
yık olanlarına iş vermeği istihdaf eden bir ka
nundur. Şu halde bunda ne memleketin ahlâ
kına taallûk eden veya ahlâkî bir endişeye mâ
ni tedbir, ne de nüfusuna ait içtimai bir mev
zu aramak hakkımız yoktur. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Aman 
efendim nasıl olur? 

Dr. SADİ KONUK (Devamla) — Lütfen siz 
de söylersiniz. Bütün samimiyetimle arzediyo-
rum ki, bu kanunun memlekete vereceği güzel 
manzarayı ve bizi çok iyi duygularla meşbu 
edebilecek olan verimini bu maddedeki küçük 
kayıtla azaltmıyalrm. Niçin evlilik böyle bir 
memuriyet üzerinde hâkim veziyette olsun? 
Hangi asırdayız ve nasıl bir milletiz? (Gürül
tüler) elbet medeni bir milletiz, bütün evsafı 
medeniyeyi kabul etmişiz ve kendimize güve
niyoruz. Veyahut iptidaiyiz, bütün işlerimizde 
bu gibi kayıtlan mı koyacağız. Bendeniz ipti
dailiği asla kabul etmiyorum ve bu kanuna böyle 
bir fikrin girmesini kabul etmiyorum. Üs
tün bir mevzua yersiz bir fikrin girmesine 
razı olamayız. (Gürültüler). 

HALİL TÜRKMEN (Zonguldak) — Evlilik 
iptidailik midir ve neden bu iptidailik olsun, 
böyle saçma şey olur mu? kabul etmiyorum. Te
zinizi başka türlü müdafaa ediniz . 

Dr. SADİ KONUK (Devamla) — Müsaade 
buyurun arzedeyim. Kanunun hedefi, memle
kette e/lenmeği teşvik edecek bir kanun değil
dir. 

HALİL TÜRKMEN — (Zonguldak) — Ni
çin başka noktalarla müdafaa etmiyorsunuz da 
evliliği karıştırıyorsunuz. 

Dr. S&Dİ KONUK (Devamla) — Siz de ge
rim, sözümü kesmeyin. Ben de sizin kadar has
sas olan bir adamım, bu ayrı bir cemiyet işi
dir diyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben 
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daima iptidai kalacağım, bu memlekette. Ev
lâtların da iptidai kalacak. 

Dr. SADİ KONUK (Devamla) — Siz de ge
lin burada kanaatinizi söyleyin. Sözlerimi tah
rif etmeyin. Ben nihayet kendi kanaatimi söy
lüyorum. İptidailikten kasdım herhangi bir 
incitmek değildir..Bu kanunun yüksek muva
cehesinde bunu küçük görüyorum, diyorum. 
Evlilik bir hakkı rüçhan olacak diye iki sene 
sonra bir memuru evlenmeğe neden icbar edi
yoruz. Memurda ahlâk, seciye »liyakat esastır. 
Kanunlar bunu tâyin ve tesbit etmiştir. Böyle 
bir kanun karşısında herhangi bir ferdi fena 
yollara sapması ihtimalini gözönüne alarak 
onu önlemek gibi tahdidat koyarak memurun 
memlekete olan hizmetini, feragatini böyle kü
çük noktalarla bağlamak doğru bir şey olamaz. 
Bendeniz bu fikri arzettim. Yegâne istirhamım 
böyle güvendiğimiz bir maksat için kendimize 
lüzumsuz engeller çıkarmaktansa bu hedefi 
başka yollarla cemiyetimize benimsetmeyi ter
cih edelim ve bu suretle cemiyetimize fer
den vereceğimiz basiret ve seciye selâbeti 
ile pekâlâ temin edebiliriz. Bekâr bir 
nahiye müdürünün yapabileceği beşerî 
bir hatayı belki evli bir müdürün ya-
pamıyacağmı, nereden biliyoruz. Bun
lar nihayet şahsi karakterler ve kendi nefisle
rine hâkim olma işidir. Bunu Devlet işi olarak 
elimize almağı bu kanunun güzel hedefi nokta
sından doğru bulamıyorum, fena hareketleri 
Devlet kanunları önlemekten âciz değildir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar, nahi
ye hayatını epeyce yaşamış bir arkadaşınız sıfa-
tiyle arzederim ki, nahiye müdürünün evli olma
sı çok iyi bir şeydir. Ben nahiye müdürü olup 
gittiğim zaman daha bıyığım terlememişti. Ora
da dar vakit müsafir olduğum yerde hoşâmedi-
ye geldiler. Lâf arasında dediler ki, buranın 
abıhavası insanın saçını, sakalını uzatır. Ben 
de buna karşılık; çok uzun olursa insanm eline 
gelir dedim. Nihayet orada bulunanlardan bi
risi iki tane çocuğu var dedi ve bundan sonra 
bana yapılan müsamaha ve gösterilen alâka de
ğişti. Yani demek istiyorum ki, evli bir nahi
ye müdürünün muvaffak olması başkadır, be
kâr bir nahiye müdürünün muvaffak olması baş
kadır. 

Nahiye müdürü olmak için lise mezunu olmak 
şartı aslidir. Fakat orta mektep mezunlarından 
da kursa tâbi tutulmak suretiyle tâyin ediliyor. 
Bu itibarla bendeniz diyorum ki, böyle kursa 
tabi tutularak nahiye müdürü tâyin edilen or
ta mektep mezunlarına bir derece mafevk maaş 
vermek zaruridir. Zannederim barem kanu
nunda orta mektep mezunlarına verilen maaş 
15 liradır. Bunlar kursa tabi tutuluyor. Kurs
ta muvaffak olduktan sonra tâyin edilecekler. 

Binaenaleyh, maddenin sonuna « kursta mu
vaffak olanlara bir derece yukarı maaş verilir » 

fıkrasının ilâvesi muvafık olur. Bunu teklif edi
yorum. Bir de takrir veriyorum. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ar
kadaşlar, nahiye müdürlerinin ve hattâ yuka
rıya doğru bütün millet efradının sevku idaresini 
eline alanların bir aile babası olmasında ne ka
dar büyük faydalar olduğunu zannediyorum ki, 
içinde bulunduğumuz harpte çöken milletler da
ha iyi göstermişlerdir. Binaenaleyh, nahiye 
müdürlerinin evli olması üzerinde duracak de
ğilim. Yalnız mühim olan bir mesele, bize gerek 
Dahiliye vekilimizin ve gerek Encümen Mazba
ta muharririnin esbabı mucibe olarak söylediği 
maksadı temin için, nahiye müdürlerinin aile
lerinin köylerde bulunmasıdır. Evlenmiş, ailesi 
İstanbul'dadır, kendisi de vazife başındadır. 
Binaenaleyh, evlilikten beklediğimiz maksat hu
sul bulmuş olmaz. Bir milletin en büyük kud
ret kaynağı şüphe yok ki, ailedir. Fakat o ai
lenin kuruluşunda aslolan fazilet olmazsa tehli
ke daha büyüktür. Gençler hasis bir emelle 
evlenmemelidirler. Burada biz evlileri alacağız 
veyahut iki sene sonra evleneceksin! dersek 
sırf bu kaydi yapabilmek için eğer bir nahiye 
müdürü evlenir fakat, ailesini de beraber gö-
türmezse o zaman o hasis manzarayı gösterecek 
demektir. 

Binaenaleyh bu kanundan beklenen maksat 
hâsıl olmaz. Onun için orada saf köylüler için
de, çoluk çocuklar içinde nahiye müdürünün 
ailesinin de bulunmasını teinin etmek lâzımdır, 
aslolan budur. Maksat yalnız sözde evli bir na
hiye müdürü değildir. Arzettiğim gibi eğer 
ailesini oraya götürmezse tasavvur buyurun, bu 
evli iki genç, hanımı İstanbul'da, şurada burada, 
kendisi de orada köyde. Bu vaziyet beklediği
miz menfaat ve faydayı vermez. Bilâkis daha 
büyük zarar görülebilir. Bendenizce ailesine 
bir menfaat temin etmeli ve ailesini getirmiyen 
lere meselâ oradaki ikametgâhının hiç olmazsa 
bedelinin tediyesini istemeli. Yani aslolan ev
lenme değil, aslolan ailesinin köye gitmesidir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar; en
cümenimizin verilmiş olan takrirler üzerinde 
hazırladığı metin hakkındaki izahatını dinledik. 
İnsan bu izahatı dinledikten sonra geçen celsede 
gerek Dahiliye vekilimizin, gerek mazbata mu
harriri arkadaşınızın bu kayit yani nahiye mü
dürü olabilmek için evli bulunmak kaydının ko
nulması ile maksat elde ediliyor mu, edilmiyor 
mu? Buna zannediyorum M, bilâtereddüt cevap 
verilebilir; o da asla elde edilemiyor. Bilmiyo
rum eğer hafızamda kalmışsa Dahiliye vekili
miz dediler ki, idare âmiri mevkiinde bulunan 
bir Devlet mümessilinin böyle ufak bir muhitte 
evli olmasında büyük faydalar vardır. Bunu 
hepimiz kabul ederiz. 

Sonra onun aileye sahip olmasında ufak 
muhitte içtimai terbiye ve talâkki bakımından 
da büyük faydası vardır, bunu da kabul ede-
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rım. Yalnız kanun içine bunları temin edici 
esasları koymadıkları içindir ki, ve bugün için
de bulunduğumuz şartlar itibariyle bu vaziyeti 
yalnız nahiye müdürlerine hasretmek gibi bir 
vaziyet olmadığı içindir ki, bendeniz prensip 
itibariyle itiraz etmiştim. Şimdi hazırlanan şe
kil bendenizin kısa görüşüme göre baştan aşa
ğı tenakuz vaziyetindedir. 

ZIYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — 
Öyledir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bir kere ilk ola
rak intisap için evli olması şart. Bunun mefhu
mu muhalifi, Mazbata muharririnin verdiği iza
hata göre, halen bekâr olanlar bekâr olmakta 
devam edebileceklerdir. Yahut evli olup aile
sini kaybedenler, tam tabiriyle dul kalanlar bu 
vaziyetlerini idame ettirebileceklerdir. Binaen
aleyh aradıkları gaye bu ufak yerde nasıl elde 
edilmiş olur? Sonra iki sene için staj müdde
tinde bekâr kalmaları kaydını kabul ettiler. 
Bu iki sene zarfında buyurdukları mahzur te
kevvün edemez mi? Sonra evli olmaktan istisna 
ettikleri bir zümre vardır. Onu da izah ettiler, 
dediler ki, bunlar, mevcut mevzuatımıza göre, 
nahiye müdürlüğü yapabilecek olan Hukuk me-
zunlariyle, Siyasal bilgiler okulu mezunlarıdır. 
O istisna, şu istisna, bu istisna, neyi temin edi
yorlar? Bendeniz anlayamadım. Esasına gelin
ce, bendenizin arzetmek istediğim şeyleri daha 
etraflı olarak Dr- Sadi Konuk söylediği için 
bendeniz tekrar edecek değilim. 

Yalnız burada Ziya Gevher'le Sırrı Içöz 
arkadaşlarımın fikirlerine iki noktadan cevap 
vermek istiyorum. Bu meseleyi bendeniz poze 
ettiğim zaman, şimdi söylediğim gibi, prensip 
itibariyle arzetmiştim. Devlet idaresinde bu gi
bi vazifelerde bulunacakların evli olmaları lâ
zımdır. Fakat bunu kanunun içine ve kati ma
hiyette koyarak Devlet idaresinde ufak da olsa 
herhangi bir sarsıntıya, zaten kâfi elemana 
malik olmadığımız bir zamanda, bu zarureti 
şiddetlendirecek bir neticeye varacağı için ar
zetmiştim. Yoksa bekârlık aleyhtarı, evlilik 
lehtarı gibi bir şey yoktur. Ziya Gevher dedi
ler ki; dün Mecliste tezahür eden havaya göre 
evlilik lehtarları şöyle dedi, bekârlık lehtariarı 
böyle dedi diye buyurdular. Mecliste böyle ev
lilik aleyhtarlığı, bekârlık lehtarlığı filân gibi 
bir şey yoktur ve ben de böyle bir şey bilmi-j 
yorum. Memleketimizin nüfusunun artması nok-
tai nazarından inşaların tabii hayatı icabı evli 
bulunmaları gayet tabiidir. 

Bunlar ayrı mevzudur. Sadi Konuk arkada
şın gayet beliğ surette söylediği gibi, bu mesele 
bu kanunun mevzuu değildir. O, kül halinde, 
memleketin içtimai vaziyeti itibariyle, nüfus 
siyaseti itibariyle düşünülecek yeni bir mevzu
dur. Orada uzun boylu konuşulabilir. Binaen
aleyh bu mevzuda Ziya Gevher arkadaşın bir 
tefrik yapmasını anlıyamadrm. 

iMâ d 11 
Sırrı tçöz arkadaşımıza gelince; memleketin 

bugünkü ahlâkî telâkkisini öyle izah ettiler ki, 
açık olarak söyliyeyim, bendeniz ürktüm. Arka
daşlar, bendeniz de vazife hayatında, teftiş ha-
ya&mda memleketin içinde dolaştım. Bendeniz 
ougünkü medeni seviyemizle Sırrı Içöz arkada-
lujuuzuL nahiye müdürü bulunduğu zamandaki 
seviyeyi bir telakki etmiyorum. ^ Bravo sesleri) 
jöugun lö yaşındaki bir kızı, hem de tek başına 
olarak, bir koyun içine gönderiyoruz. Nahiye 
müdürü iken bir genç köye gelmiş de, sakalı 
uzamış da, sen niçin geldin çocuk demişler. Ben 
bugünkü mevzuatımıza bunu yakıştıramıyorum. 
Arkadaşlarıma bu kanaatimi söylemek istiyo
rum. Kviılık kaydının niçin kanuna konulma
ması lazım geldiğini zannederim anlatmış bulu
nuyorum. Jüncümenin tesbit ettiği şekil bunu 

^önlükten çok uzaktır. Binaenaleyh maksadı
mı izah eden takririmin aynen kabulünü ve 
maddeden evlilik kaydının kaldırılmasını rica 
ediyorum. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar; Hükümet, şimdi Fuad Sirmen arkada
şımızın taze taze söylediği fikirlerimizi, yani Iç-
üz'ün zamanında olmayıp da bizim zamanımızda 
olan fikirlerimizi, köye kadar götürmek gayesin
den dolayı önümüzde böyle mükemmel bar kanun 
getirmiştir. Eğer biz Partimizin ve Devletimi
zin koyduğu esasları henüz köylerimize kadar 
götürememişsek, şimdi götürelim diye bu ka
nun gelmiştir. Binaenaleyh demek ki evvelâ 
köylere kadar götüremediğımiz şayler daha var
dır ve olacaktır. Arkadaşlar; içtimai hayatı 
olduğu yerden alıp evci bâlâya çıkarmak kolay 
bir şey değildir. Benim ve Fuad'm düşündüğünü 
en yüksek mertebeye götürmek kolay 
değildir. Tebcil ederim onun nahiye mü
dürlüğünü, tebcil ederim onun hizme
tini amma bununla iş bitmiş değildir, 
bu hazırladığımız kanunlar bu neticeye bizi gö
türecektir. Ne hacet, Anadolu'da, Rumeli'de 
çok gezdik, gördük. Size daha yakınını söyli
yeyim. Ankara 'nın hududu içinde bulunan Ka
laba köyüne yaptığımız şeylerin hepsini götü
rebildik mi? Bunun için ne millî hayatm seyri 
kâfidir, ne servet, ne de idarî kudret kâfidir. 
Bunlar zamanın göreceği şeylerdir. Onun için 
bu işe başladığımız zaman mutlaka nazariyele
rin lehinde ve aleyhinde bulunmaktan daima iç
tinap edelim, işleri daima olduğu gibi görelim, 
içtimai bir hâdise olarak ele alalım ve böyle 
düşünelim. Bu sözleri niçin söyliyorum arka
daşlar? Kimseye bir şeyler söylemiş olmak için 
değil. Yalnız beni en çok müteessir eden Sadi 
arkadaşımın lâflardır. O diyor ki; hayatı içti-
maiyemiz öyle bir yükseliş yükselmiştir ki böyle 
evli bulunmak veya evlenmemek gibi fikirler, 
iptidai fikirlerdir. Arkadaşlar, ben kutsi bir iş
ten bahsediyorum. Eğer iptidailik bu ise arka
daşlar ben bu şekilde iptidai olarak ölmeği dai-
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ma tercih ederim, evlâtlarım dahi, ahlâki, içti
mai ve memleketin selâmeti meselesinde benim 
gibi iptidai olmasını arzu ederim. Bu mesele, Ka-
rabekir arkadaşımızın milletleri batırdığını söy
lediği en esaslı meselelerdendir. Vaziyet bu ka
dar mühim ve bu kadar da iptidailikten çok 
yüksektir arkadaşlar. 

Arkadaşlar; müzakere ettiğimiz iş, bir ka
nundur. Kanun içtimai ilimlerin, biraz eski tâ
bir ile söyliyeceğim, serefrazıdır. Bu kadar 
maddi hayatın ne taraftarıyız, ne yolcusuyuz. 
Biz bu kadar maddi değiliz. Çoğalacağız. Ço
ğalmak istiyoruz. Medeniyet âleminde bir un
sur olmak için her şeyden evvel çoğalmak lâzım
dır. Etrafımızı ihata eden tehlike buyurdukları 
gibi medeniyet 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Bu idare ka
nunudur, nüfus kanunu değildir. 

ZÎYA GEVHER ETİLÎ (Devamla) — îdare 
kanunları içtimai ilimlerin başında gelir, onun 
sahası dahilindedir. 

REİS — Muhavere yapmayın. 
ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Şaşır

mam ben Reis Bey. Bıraktığım yeri biliyorum. 
Şimdi arkadaşlar; bu işte Dahiliye encümeni 

öyle bir tezat yapmıştır ki, nerdeyse, ben her 
şeyden rücu ederek Fuad'a senle birleşiyorum 
diyecek. Bu kadar tezada düşüyor. Şimdi arka
daşlar; bir nahiye müdürü gönderiyoruz. îki 
sene sonra evlenmesi kaydını koyuyoruz. îki 
sene içerisinde evlenmezse ne yapacağız? Kolun
dan tutup atacağız. Arkadaşlar; idarecilikte bu 
olmaz. Bu suretle bu gence istihdaf ettiğimiz 
gayeyi yaptıramayız. O halde o genç nahiye 
müdürlüğüne gider, iki sene sonra evlenme 
mecburiyeti geldi mi köye veda eder baş
ka bir yerde evlenme mecburiyeti olmı-
yan bir yerde vazife alır. Nahiye mü
dürünü oraya bağlamak istiyoruz. Onu 
bağladığımız zaman hayatı içtimaiyemizi köy
lere de beraber sokmak istiyoruz. Orta tahsil 
görmüş münevver bir adam ,hiç olmazsa onun 
kadar veya ondan az tahsilli bir kadın alıp na
hiyeye götürecek. Bu suretle iki hedef gütmek 
istiyoruz. Bundan daha güzel bir şey olur 
mu? Arkadaşlar; en son asrm büyük muharrirle
rinden biri şöyle diyor: Eğer bir millet köyden 
şehre geliyorsa, köyden şehre akıyorsa veyil 
o millete, sukut ediyor, gidiyor, ölüyor. O mil
let ki, şehirden köye gider, taali ve terakki 
onun için hedef oluyor demektir. îşte bu ka
nunda bu hedef güdülüyor. Yeni münevver züm
re merkezden köye gidiyor. Böyle olduğu gi
bi, bir Devletin bütün müktesebatını alarak, 
yüklenerek köye gidiyor, köye o müktesebatını 
vermeğe gidiyor. Ona bir de sevimli mahlûk 
ilâve ederseniz elbette kazancımız daha büyük 
olur. Onun için bu tezatları ortadan kaldırmak 
lâzımdır. Ya bu işten tamamen vaz geçelim, 

kaldıralım, o zaman, şahsi hürriyet her şeyin 
fevkindedir noktai nazarını kabul ediyoruz 
demektir. Biz Devletçi ve milliyetçiyiz. Dev
letçi bir Partinin mümessiliyiz, o halde bunları 
feda ediyoruz. Hürriyet fertler için lâye-
tenahidir. Umumun faydası için ferdiyetten 
asla fedakârlık yapmıyoruz. Fedakârlık yap
mak lâzımdır. Arkadaşlar, buyurdukları mah
zur bu kadar küçük ise, bir para biriktirmek 
meselesi ise, biliyorsunuz M, bir çok yüksek 
mekteplerden çıkanlara Devlet âdeta cebiz 
verir. Elbisesini, karyolasını, yol sandığını, su
sunu, busunu verir, Zannederim bu usul as
kerî mekteplerde olduğu gibi yüksek bazı si
vil mekteplerde de vardır. Yegâne mahzur bu 
ise, yarım milyon daha veriyorum, nahiye mü
dürlerine cehiz parası verelim. Parayı bul
sun, şöyle olsun böyle olsun, deniyor. Parayı 
bulduktan sonra zaten o, nahiye müdürlüğüne 
gitmez, onun için bu tezatları ortadan kal
dırmak lâzımdır. Yüksek mektepten çıkanlar 
için bu mahzur değildir. Yüksek mektepten çı
kan bir adam içtimai vazifesini yapmıyabilir, ev-
lenmiyebilir. Eğer yaş meselesi mevzuubahisse 
üzerinde durmamız lâzımdır. Eğer içtimai hayatı
mızda yirmi bir yaşmda bir genç evlenme 
çağma girmiyorsa üzerinde duralım. Kadınlar 
için yaptık, Kanunu medeniyi tadil ettik, 
türlü, türlü şekillere soktuk, çünkü evvelce 
nazari olarak şimal memleketlerindeki usulü 
almıştık. Onu Cenub memleketlerine uymadığı
nı anladıktan sonra kadınlar hakkındaki evlen
me şartlarını yavaş, yavaş gevşettik. Erkek 
için başka bir kayıt bulursanız üzerinde du
ralım, çalışalım. Salâhattin arkadaşımızın or
taya koyup, bizim de iddia ettiğimiz, mad
denin encümene gitmesine saik olan sebep 
ortadan kalkmamıştır. Bu sebep olduğu gibi 
duruyor. Ben anlamıyorum. Bekârlık ve evlilik 
aleyhtarlığı meselesi mevzuubahis değildir. 
Biz herhangi bir münevver adamı köye gön
derir ve köylülerin istifadelerini temine çalı
şırken o münevverin içtimai vasiyetini de 
tesbit ile meşgulüz. Türk milleti gibi velût 
bir milletin münevver zümresi maalesef bekâr
lığa maildir, Çünkü zevk çoğalmıştır. Bunları 
ortadan kaldırıp evlenmeğe teşvik edici mad
deler koyacağız. Arkadaşlar biz sekiz karde
şiz. Babamın sekiz çocuğu, benim ise üç çocu
ğum var. Bu, Türk çocuğu olduğumdan do
layı bana ayıptır. 

NECMEDDÎN SAHÎR (Bingöl) — Gücünüz 
bu kadara yetmiş. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Se
bebi budur. Kâzım Karabekir arkadaşımızın 
dokunduğu son içtimai dertlerden biridir, mil
letlerin başına belâdır. Fransa'nın sukutunun en 
birinci sebebi budur. 

Arkadaşlar, evli olun, evliliği takdis edin. 
Evlilik iptidailik değildir, onun asrın en me-
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deni vasıtası olduğunu kabul edin. Onu kabul 
edin, ona değer verin, çağalm, çoğalmız, Türk 
milleti yalnız çoğalmalıdır arkadaşlar. 

EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim, 
kendisini çok sevdiğim muhterem arkadaşım 
Dr. Sadi Konuk'un sözlerine cevap vermek için 
söz almış bulunuyorum. Muhterem arkadaşım 
buyurdular ki, kanunlar yapılırken her kanun
da içtimai menfaat aranmaz. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Ben böyle 
şey söylemedim, Ziya Gevher de öyle anlamış. 

EKREM ERGUN (Devamla) — Bendeniz 
öyle anladım. Bütün kanunlar yepılırken içti
mai ve hattâ millî menfaatleri aramak mecbu
riyetindeyiz. 

Bunu aramadığınız dakikadan itibaren yı
kılma alametleri belirir. Binaenaleyh muhterem 
arkadaşımızın bu sözüne bendeniz iştirak etmi
yorum, iştirak etmemekle beraber bu madde
nin bu kanunda yeri olmadığı hakkındaki iddi
aya cevaben bir şey arzetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Memurin kanunu
muzun 4 ncü maddesinin (C) fıkrasında şöyle 
deniyor: «Devlet memuru olmak için ecnebiler
le evli bulunmamak şarttır. Memur iken ec
nebilerle evlenenler müstafi addedilir» diyor. 
Herkesin evlenmesi, şahsi hakkı ve şahsi hür
riyeti icabıdır. Bunu kanunla takyit etmenin 
manası yoktur diye bir şey dermeyan edilebilir. 
işte arkadaşlar memurin kanununa bu kaydın 
konulmasına sebep, millî ve içtimai menfaatle
rimiz icabıdır. Bunu daima gözönünde bulun
durmak lâzımdır. 

Arkadaşlar; okuyoruz, işitiyoruz, anlıyoruz 
ki başka memleketler de değil yalnız evlilik, 
evlilikle beraber çocuk yapmağı gözönünde bu
lunduran ve bunu teyid edici kanunlar da çı
kıyor. Meselâ, Almanya'da; iki çocuktan fazla 
çocuğu bulunan baba ve anaların memuriyet 
hayatında bile bir takım haklara yer veriliyor 
ve onların maaşları çocukların adediyle, aile 
nüfusu ile ölçülüyor. Hattâ bence, bizim de bu
nu yapmamızın zamanı geldiğine çoktan kani 
bulunuyorum. Bunu Hükümetten rica ediyo
rum, istirham ediyorum bunu biran ev
vel getirsinler. Dahiliye vekâleti bunu bir
an evvel yapmakla memleketin en hüc-
ra köşelerine de gidiyor, aileyi oraya da 
götürüyor ve bu. suretle memleketin içti
mai ve millî menfaatlerini tamamiyle gözet
miş bulunuyor. Sadi Konuk arkadaşımız bura
da bir şeyden bahis buyurdular. Dediler ki; 
bu kanun iptidailik kokusu veriyor. Arkadaş
lar, dünya tarihinde hiç bir Meclise nasip ol
mamış muazzam inkilâplar yapmış bir Meclisin 
yaptığı kanunlardan böyle bir koku aldığını 
söylemek bendeniz her halde bir sürcü lisan 
olduğuna kaniim. Çünkü Sadi Konuk arkada
şımdan böyle bir şey işitmek istemezdim. Fuad 
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arkadaşımız buyurdular ki; Devlet memurları
nın da evli olması şayanı tercihtir. 

Çok istirham ederim, şayanı tercih olduğunu 
takdir buyurdukları bu kaydın bu kanundan 
kaldırılması için fazla ısrar buyursunlar. Bu 
kanunla, içtimai menfaatlerimizin müstakbele 
taallûk eden ilk hatvesi atılmış olacaktır. Bunu 
kabul buyursunlar. Maruzatım bundan ibarettir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAYIK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Efendim, kanunlarımızda ilk defa 
yer alacak olan böyle mühim bir kaydm çok alâ
kayı davet etmiş olması elbette memnuniyeti mu
ciptir. 

Arkadaşlarım her noktasına temas ettiler. 
Aleyhte bulunan arkadaşlarımıza kısaca cevap 
vermek istiyorum. Arkadaşlarımız evliliğin şa
yanı tercih olduğunu kabul buyuruyorlar, iyi 
bir şeydir ki tercihe lâyık görüyorlar. Tercihe 
lâyık gördüklerini şart olarak kabul edersek da
ha iyi olmaz mı? 

FUAD StRMEN (Rize) — O imkâna malik 
olmadığımız için olmaz. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FAYİK ÖZTRAK (De
vamla) — Şayanı tercih görmekle, evlileri be
kârlara tercih edeceğiz demekle, kanuna köstek 
vurmak gibi bir şey oluyor benim anladığıma 
göre. Müracaat edenler arasmda, evliler ihti
yaca kâfi gelecek midir, yoksa bekârlara da 
müracaat edilecek midir? Bunları bulmak da 
bir meseledir. Biz burada evliliğin şart kılınma
sını neden dolayı şayanı tenkit görüyoruz? Şah
si hürriyeti, medeni hakları takyit ettiğinden 
dolayı mı? Memurin kanunları, zaten bu hakları 
takyit eden kanunlardır. Herkes, her memu
riyete giremez. Alelıtlak memur olacakların 
şartları ayrıdır. Muayyen bazı memuriyetlere 
girme şartları da ayrıdır. Nasıl ki bizim ka
nunlarımızda bu vardır. Nahiye müdürünün ev
li olarak gitmesi şayanı tercihtir. Bu esası ka
bul ettikten sonra «evli olmak şarttır» demekte 
eksiklik değil, biraz tekemmül vardır. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Öyle ise bütün 
memurlara teşmil edelim. 

DAHİLİYE VEKlLÎ FAYlK ÖZTRAK (De
vamla) — Bütün memurlar için böyle bir kayda 
bugün için lüzum görmüyoruz. Zaten bu kanun 
nahiye müdürleri ve nahiye idaresi kanunu
dur. Bu iş bir zabıta işidir. Evli olanlar daha 
kuvvetli bir zabıtai ahlâkiye vazifesini görür
ler ve muvaffakiyetleri daha ziyade zamanı altı
na girer. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bu noktai nazara 
asla iştirak etmiyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAYIK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Bu noktai nazardan, tercih kaydmı 
kabul ettikten sonra, şayanı tercihtir dedikten 
sonra, ayrılamazsınız. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Maksadm ne ol
duğunu bilmiyoruz. 
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DAHİLİYE VEKİLİ FAYlK ÖZTRAK (De-

vamla) — Maksat ne olursa olsun şayanı tercih 
d. Gîtiükl p 

FUAD StRMEN (Rize) — O halde oradaki 
onbaşıyı da, müddeiumumiyi de evlendirmek 
lâzımdır. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Devam
la) — Onbaşmm başında nahiye müdürü bir 
murakıptır. 

ZIYA GEVHER ETlLt (Çanakkale) — Çok 
doğru, bravo. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Onun başmda da 
kaymakam vardır. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Devam
la) — O uzaktadır. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMlRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar; leh ve aleyhte söy-
lenmiyecek hemen çok az şeyler vardır. Bina
enaleyh her fikrin, her mütalâanın leh ve aley
hinde beyanı mütalâa etmek daima mümkün
dür. işte bu mesele de bu nevi leh ve aleyhin
de mütalâa dermeyan edilen fikirlerdendir. Ni
tekim bir çok arkadaşlar leh ve aleyhinde bir 
çok mütalâalar serdettiler. Ancak bir fikrin 
makbul olabilmesi için menfaatin ve lehindeki 
esbabm, fena taraflarına galip olması lâzım-
gelir. Yoksa hiç bir şey mutlak surette iyi ve
ya mutlak surette fena değildir, işte bu hâdi
sede mutlak surette iyiliği, fenalığı münaka
şa edilen fakat iyiliği müreccah olan bir me
seledir. Maddenin eski şekline nazaran haki
katen noksanlıkları vardı. Bunları telâfi etmek 
lâzımdı. Nahiye müdürü olmuş, fakat bilâha-
ra karısı ölmüş, üç çocuğu kalmış bir adama 
mutlaka evleneceksin, yahut seni işinden çıka
racağız demek adalete münafidir. Evlenmek im
kânından mahrum olduğu bir zamanda dahi 
bir adama mutlaka evleneceksin diye istikba
linden mahrum etmek doğru olmaz. Dahiliye 
encümeni bütün bu noktaları düşünmüş, iyi ol
masını istediğimiz bir şeyin daha evvelden is
tenmesi esasını kabul etmiş ve teşkilâtı, iyi ol
duğuna kanaat ettiğimiz cihete şimdiden imale 
etmek yolunu bulmuştur. Binaenaleyh ufak te
fek noksanlarına rağmen Dahiliye encümeninin 
noktai nazarmı kabul etmek ıstırarını hissedi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Sadi Konuk arkada
şımız, bu bir içtimai kanun mudur, bu bir nü
fus artımı kanunu mudur ki böyle bir madde 
koyuyoruz, böyle idarî kanunlarda içtimai ka
yıt konulmasmm sebebi nedir buyurdular. Evet 
bu bir nüfus artımı kanunu değildir, içtimai ka
nun da değildir. Fakat kabul etmek lâzımge-
lir ki, Büyük Millet Meclisinin kabul edece
ği her kanunda, her şeyde içtimai şerait ara
mak lâzımdır. Bir kanun yaparken o kanun 
şeraiti içtimaiyemize uymazsa onu kabul et
mez, şeraiti içtimaiyemize muvafıksa elbette 
o kanunu kabul eder ve tatbikma gideriz, iş

te bu sebepledir ki şeraiti içtimaiyemize daha 
muvafık olan ve idare âmirlerimizin yakmdan 
görüp evli oldukları takdirde nahiye müdürle
rinin halk arasmda daha iyi bir idare temin 
edebilecekleri yolundaki kayıt bu suretle ko
nulmuş oluyor. Bu kaydı ve şartı koyarken bu 
adamların istikballerinin mahrumiyet ihtimal
lerini de ortadan kaldırmış oluyorlar. O itibar
la bu bir nüfus artımı kanunu olmamakla be
raber, münhasıran içtimai bir kanun olmamak
la beraber, burada içtimai şeraiti itmam ede
cek şartlan koyarsak elbette daha iyi olur. Ar
kadaşımız, evli adamın fenalığı olmaz da yal
nız bekârm mı olur dediler. Muhterem arka
daşlar, evli adamlarm da fenalığı olabilir, be
kâr bir adamm da bir çok faziletleri olabilir. 
Birisi kaidei umumiyedir, diğeri kaidei hususi
yedir. Bir aç adam daha çok hırsızlık yapar, 
bir tok adam daha az hırsızlık' yapar. Binaen
aleyh evli adam bekâr adamdan daha iyidir. 
Bu kaydı koymak lâzımdır. 

Muhterem General Kâzım Karabekir, mu-
sip bir fikri dermeyan ettiler : Nahiye müdür
lerinin evli olmasından bahsediyoruz amma ev
li olur da ailesini oraya götürmezse, gene mak
sat hâsıl olmaz, dediler. Bu, hakikaten düşü
nülecek bir meseledir. Onun için bu maddeye: 
Dahiliye vekâletince meşru ve makbul görüle
cek sebep ibraz etmedikçe ailesini yanında bu
lundurmak mecburiyetindedir, diye bir kayıt 
koyarsak fena bir şey olmaz zannederim. 

FUAD StRMEN ( Rize ) — Yok, adamları 
sürgüne gönderelim. 

ABDURRAHMAN NACt DEMlRAĞ (De
vamla) — Fuad Beyefendi, biz sizi rahat rahat 
dinledik, siz de bizi dinleyiniz. 

Çünkü bir nahiye müdürünün bulunacağı 
köylerde, yani nahiye merkezlerinde yalnız ilk 
mektep vardır. Bu müdürün iki, üç tane çocuğu 
orta mektep çağına gelmişse kendi çocuklarının 
istikbali namma ailesini orta mektep bulunan 
bir yere göndermek mecburiyetindedir. Bu gi
bi mazeretler Dahiliye vekâletince de meşrudur. 
Bu itibarla buraya böyle bir kayıt koyarsak, 
hem muhterem generalin dediği yerine gelir, 
hem de makul bir iş yapmış oluruz. 

Fuad Sirmen arkadaşımız, evliliğin iyi bir 
şey olduğunu kabul ettiler; fakat bunu niçin 
yalnız nahiye müdürlerine teşmil ediyoruz da 
diğer Devlet memurlarına teşmil etmiyoruz? de
diler. Çok doğrudur. Elimizden gelirse hepsine 
teşmil etmeliyiz. Fakat nahiye müdüründen 
başlamamız çok doğru bir şeydir. Çünkü nahi
ye müdürü Devletin mümessilidir. Nahiye mü
dürünün kusuru yalnız şahsma değil, doğrudan 
doğruya Devlet otoritesine dokunur. Elimizde 
olursa peyderpey bunu memurların hepsine tat
bik edelim. Fakat en evvel Devletin otoritesine 
taallûk eden, onu temsil eden şahsiyetlerin üze
rinde tatbik edilmelidir. Eğer bu kadar şerait 
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ararsak, nahiye müdürlüğü için evsafı haiz 
adam bulunmaz diyorlar. Bunlarm vaziyetleri 
kâfi derecede terfih edilmiştir ve bu şerait al
tında pekâlâ nahiye müdürü bulmak mümkün 
olacaktır. İki sene meselesini mazbata muharri
ri pekâlâ izah ettiler. Evvelâ nahiye müdürü 
namzedi oluyor, ondan sonra bir sene kurs 
görüyor. Kurs sonunda yapılan imtihanda mu
vaffak olamazsa, imtihanı veremez diye nahiye 
müdürü olamazsa ne diye adamı evlendirmek 
mecburiyetinde bırakalım, işte bu bir buçuk, İM 
senenin hakikaten mantıki ve manalı bir ifadesi 
vardır. 

Sonra nahiye müdürlerinin, Dahiliye vekâle
tinin makul göreceği bir mazeret serdetmeden, 
ailesini yanmda bulundurması, ister nizamname, 
isterse talimatname yapmak suretiyle, bu husus 
temin edilsin. Bu maddei kanuniyenin kabulü 
pek muvafık olur kanaatindeyim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Arkadaşlar, bi
zim Bütçe encümeninin kabul ettiği madde met
ninde «Evlilik» kaydı mahfuz bırakılmıştı. Ben
deniz Bütçe encümenininde «evlilik» kaydınm 
lehinde rey vermiş olduğum için burada da «ev
lilik» kaydının mahfuz tutulması lehinde müta
lâalarımı arzedeceğim: 

Fakat evvelâ meselenin vazedilmiş tarzı üze
rinde durmak istiyorum. Maksat şudur: Tak
dir buyurursunuz M, iyi vazedilmiş bir mesele 
yarı halledilmiş demektir. Meseleyi nasıl va-
zetmeli? Bütün mütalâalardan şu çıkıyor, ki 
evvelâ halledilmesi lâzımgelen bir nokta vardır: 
«Devlet aile İKİne müdahale eder mi, etmez mi?» 
Meselemiz budur. Meseleyi bu yolda vazeder
sek içinden çıkmak kolaylaşır. Devletle aile ara
sındaki münasebetin safhalarını, hukuk tarihi ve 
sosyoloji açıkça göstermektedir. Devletin be
şeriyetin tekâmülüne muvazi olarak aile üzerin
deki müdahalesi gittikçe artmaktadır. Bu gün
kü hukuki vakiyette, vatandaş bir aile ku
rarken bir nevi Devlet teşekkülü olan belediye 
alâka göstermektedir. Bir nevi müdahale yap
maktadır, tescil etmektedir. Ayrılmağa gelin
ce, bu sahada Devletin müdahalesi daha şid
detlidir. Boşanma kazai bir meseledir. Demek-
ki, bugünkü sosyal tekâmül safhasında 
ailenin kuruluşunda Devletin müdahalesi 
vardır. Ailenin ayrılışında, dağılmasında 
da bu müdahale gayet geniş mikyas
ta ilerlemiştir. Bu nevi müdahaleler, za
ruretlerden doğmuştur. Bunlar, içtimai zaruret
lerdir. Şimdi, bu müdahale acaba evlenmeyi bir 
mükellefiyet haline koyabilir mi? Devletin mü
dahaleyi kanunlaştırması; şu veya bu fırsatı hâ
iz bir vatandaşı evlenmekle mükellef tutmağa 
kadar ileriye gidebilir mi, gidemez mi? îşte 
meselenin asıl çetin noktası burasıdır. 

Devlet evlenmeyi bir mükellefiyet haline koya
bilir mi, bunu tatbik edebilir mi? Arkadaşlar; 
kanunlar, mükellefiyetler, ihtiyaçlardan doğar. 

Bir cemiyette eğer aile tehlikeye girmiş ise, aile 
de inhilâle başgöstermiş ise Devletin aileyi ko
rumak için evlenmeyi bir mükellefiyet hâline 
getirmesi bir zaruret olur. Biz bu gün o vazi
yette değiliz. Şükranla kaydedelim ki, Devletin, 
evlenmeyi bir kanuni mükellefiyet hâline getir
mesini, vatandaşı evlenmekle mükellef tutma
sını zarurî kılacak bir aile inhilâli bizde yoktur. 
Fakat Devlet kendi teşkilâtı dahilinde idarî 
zaruretlerle ve Dahiliye vekilimizin bu kaydin 
müdafaası etrafındaki mütalâasında söylediği gi
bi inzibati zaruretlerle bir memurun örnek ol
ması düşüncesiyle evlenmesini taknin etmek is
terse bunda bir zarar mı vardır? Yani vatan
daşın hürriyetine bir zarar ve nakısa mı iras-
etmiş olur? Hayır, Ben öyle görmüyorum. 
Bilâkis Devlet, sosyal tekâmülle, evlenmeğe, aile 
müessesesinin mahfuziyetine karşı ve ailenin iç
timai bir unsuru asli olarak tanınmasını teyit 
eden bir temayülünü ifade etmiş olur. Bundan 
bizim memnun olmamız icabeder. 

Sonra nahiye müdürlerine biz ev de vermek 
istiyoruz. Türk cemiyeti « evlilik » le « ev » i 
birbirine tamamiyle bağlamıştır. Ev kelime
siyle evlilik mefhumu arasında gözetilen müna
sebet bize gösteriyor ki, ev sahibi olmak evli 
olmak demektir. Evle evlilik mefhumunu, Türk 
cemiyeti maşerî ve millî vicdanlarında birleş
tirmiştir. Biz nahiye müdürüne ev verince ev
lenmesini de istiyoruz. Lügat mânasiyle de ıstı
lahı mânası ile de - hulâsa tam mânası ile - evli 
olmasını istiyoruz. Kanun, içtimai ve millî 
vicdanımıza ancak bu takdirde tamamiyle uy
gun bir kanun olacaktır. Yüksek Heyetinizin 
tasvibini umarım. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir var, okutuyorum: 

Yüksek Riyasete 
Mesele tavazzuh etmiştir, müzakere kâfidir. 

Konya mebusu Sinob mebusu 
Galip Gültekin Cemal Atay 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 

müzakere kâfi değildir, tş bir az şiir vaziyetinde 
idare edildi, şiir şiir. Türk aile müessesesinde 
mevzuubahis olan yalnız evlilik bekârlık mese
lesinin halli değildir. Evlilik meselesi, Türk 
cemiyetinde baba ve ananm hayatında gördüğü 
en büyük mürüvvet olmaktadır, ölmeden çocu
ğumu evlendirebilsem cümlesi her ananın, her 
babanın ağzmdan daima çıkan bir cümledir. 
Bu cümle Türkün aile müessesesine ne kadar 
bağlı olduğunu gösteren bir cümledir. Dahiliye 
vekili biraz temas etmek istedi, fakat açık söy
lemedi. Bugünkü hayatın icapları, hâdiseler, 
vaziyetler vardır ki, ona cevap vermek lâzım-



î : 54 6.5,1942 C : 1 
dır. Arkadaşlar, biraz açık konuşalım, öyle 
valiler gördük ki, vazifesine bekâr gitmesi yü
zünden Devlet otoritesi o vilâyette ne kadar 
fena hale gelmiştir. Kaymakamlar gördük. 
Kazalarımızın hepsini bilirsiniz, çoğunda lo
kanta yoktur. Orada bekâr olan bir adam ye
mek pişirtmek için hizmetçi bulamıyacaktır, 
müşkülât çekecektir, idare âmirinin vaziyeti 
ne olacaktır? Memleketin ileri gelenlerinden ye
mek yemek mecburiyetinde kalacaktır. İdare 
âmirinin bu vaziyete düşmesini reva görür mü
sünüz? Nahiyenin başına koyacağımız adama, 
ilk kademeden başlıyoruz, hattâ vali ve kay
makam için de aynı şartı koymamız lâzımdır. 
tdare âmirlerini bu memleketin babası olarak, 
bu cemiyetin babası olarak telâkki edelim. Onun 
için gittikleri muhitte çok yüksek hürmet mev
kiinde bulunmaları lâzımdır. Onun için 20 - 30 
köyden teşekkül eden bir nahiyeye giden bir 
müdür düşününüz, kazada değil, vilâyette değil, 
nahiyededir, lokantası yoktur, yemek, 
için ne yapacaktır? Oraya giden bir genç nasıl 
hareket edecektir? Onun için yemek bir zaru
rettir. Gündüz çalışmış bir adam akşam evine 
gidince yemeğini yapacak birisini bulmalıdır. 

Arkadaşlar; her kanun, bilhassa vazife veren 
bir kanun bir mukavelei içtimaiyedir. 

Yani o vatandaşla Türk milleti bir muka
vele yapıyor. Arkadaş diyor, seni şuraya tâyin 
ediyorum amma evli olarak gideceksin veya 
gittikten iki sene sonra evleneceksin. Çünkü 
bir nahiye merkezinde lokanta yoktur, çama
şırhane yoktur, şu yoktur; bu yoktur. Hizmetçi 
götürsen muhit seni oturtmaz. 

Arkadaşlar; size bir hâdise de arzedeyim. 
Bitlis veya Siird kazalarından birinde kayma
kam bulunan bir arkadaş geçen sene bana gel
di. Bunu Dahiliye vekâleti vekâlet emrine almış. 
Bu vatandaş evime geldi ve anlattı. Kendisi 
yaşlı bir vatandaş, 55, 60 yaşlarında. Çocuk
ları lisede okuyormuş. Orada lise bulunmadığı 
için çocuklarını ailesiyle beraber burada bı
rakarak oraya yalnız gitmiş. Evinde yemeğini 
pişirmek için bulundurduğu hizmetçiyi vesile 
ittihaz ederek aralan açık bulunan müddeiumu
mi, doktor, kaymakamın emrinde bulunan jan
darma çavuşu da onlara iltihak ediyor, adamın 
evini basıyorlar, haysiyetini, Devletin haysiye
tini ihlâl ediyorlar. Dahiliye vekâleti de kay
makamı vekâlet emrine almak mecburiyetinde 
kalıyor. Arkadaşlar bu gibi hâdiseler ve zaru
retler, Dahiliye vekâletini bu idarî kanuna bu 
bakımdan bu kaydı koymağa icbar etmiştir. 
Onun için işin şiir cebhesinden vaz geçelim. 
Bugün hakikaten memlekette idare başına gele
cek arkadaşların bir baba hürmeti görmesi lâ
zımdır, onun için aileleriyle gitmeleri zarureti 
vardır. Şahsi ihtiyaçlarını görmek için lüzum 
vardır. Umumî içtimai bakımdan aile ile gitme
leri zarureti vardır. Heyeti celilenizden rica 

ederim, Encümen yaptığı bu tadil ile işi olduk
ça şekillendirmiştir, maddeyi bu tadil ile kabul 
edelim, idarenin de, memleketin de, tâyin edi
lecek memurların da lehindedir bu arkadaşlar. 

RElS — Müzakerenin kifayeti hakkında.... 
Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Bendeniz ki

fayet aleyhinde söyliyeceğim. (Gürültüler, kâfi 
kâfi sesleri). 

RElS — Kifayeti müzakereyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi takrirleri okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Maddedeki evlilik kaydının kaldırılmasını 
teklif ederiz. 

Bursa Manisa 
Dr. Sadi Konuk Refik ince 

Kayseri Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu Suat Hayri Ürgüblü 

Çorum 
M. Kayaalp 

(Ret, ret sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

Arzeylediğim sebeplere binaen evli olmak 
kaydınm maddeden çıkarılmasını arz ve teklif 
eylerim. 

Rize 
Fuad Sirmen 

Yüksek Reisliğe 
«Maddeye : Nahiye, müdürleri karılarını be

raberlerinde bulundurmağa mecburdurlar» fıkra
sının ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

REİS — Reye arzetmek üzere takrirleri tek
rar okutuyorum. 

(Bursa mebusu Dr. Sadi Konuk ve arkadaş
larının takriri tekrar okundu). 

RElS — Reye arzediyorum: Nazarı dikkate 
alanlar lütfen işaret buyursunlar... (Gürültüler, 
anlıyamadık, neyi reye koyuyorsunuz sesleri). 

Müsaade buyurun efendim. Evlilik kaydmm 
kaldırılmasını nazarı dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı dikkate alınmamıştır. (Alkışlar). 

(Tokad mebusu Sıtkı Atanç'm takriri tekrar 
okundu). 

RElS — Nazarı dikkate alanlar... Almryan-
lar... Alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin sonunda (Kursta muvaffak olan

lara bir derece yukarı derece maaşı verilir) 
ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Yozgad 
S. tçoz 

RElS — Nazarı dikkate alanlar... Almryan-
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lar... Alınmamıştır. 

O halde encümenin hazırlamış olduğu mad
deyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul eden-
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Nahiye meclisinin vazifeleri 

MADDE 16. — Nahiye meclisinin vazifeleri 
şunlardır : 

A) Nahiye sınırları içindeki kasaba, köy, 
çiftlik halkının ve hayvanlarının düzenini, sağ
lığını şenliğini ve kalkınıp ilerlemesini koruya
cak ve arttıracak tedbirleri bulup teklif etmek; 

B) Kasaba ve köyleri nahiyeye bağlıyan 
telefon şebekesini Köy kanununun 12 nci mad
desindeki usulü tatbik ederek tesis ve idare et
mek; 

C) Nahiye arazisini sulayabilecek suların 
akıtılma ve dağıtılmasını düzene koymak ve 
yeniden arklar ve bentler yaptırmak; 

D) Nahiyeye bağlı köyler bütçelerini tet
kik ederek köylerin müşterek hizmet ve masraf-
lariyle ilgili maddeleri hakkında karar ver
dikten sonra bütçeleri nahiye müdürünün tas-
dikma sevketmek; 

E) İhtiyar meclisince salınan salmalara 
vâki olacak itirazları ikinci derecede tetkik ede
rek bir ay zarfında karara bağlamak; 

F) İhtikâra mâni tedbir almak ve lüzumun
da ekmek, et, petrol ve tuza narh koymak ve 
müsait olan yerlerde istihlâk ve istihsal koope
ratifleri vücuda getirmek 

G) Hususi kanunlarına tevfikan küçük 
dere ve çayları temizlemek ve nahiye içinde 
havayı ifsat eden su birikintileriyle küçük batak
lıkları kurutmak; 

H) Köyleri nahiye merkezine ve birbirine 
ve iskele ve istasyonlara ve umumî yollara bağ
layan mevcut yolların ıslah ve muhafazası ve 
yeniden açılmasına ihtiyaç görülen köy yol
ları için lüzumlu programların tanzimi ve na
hiye yolları üzerindeki köprü, çeşme ve ku
yuların hüsnü halde muhafazası ve yukarıda 
zikredilen hususlara ait mükellefiyetlerin ka
saba ve köylerle müstakil çiftliklere tevzii; 

î) Orman kanununun emreylediği şekilde 
ağaçlandırma işlerini yapmak ve bunları koru
mak, orman ve koruma memurlarına vazifeleri
nin ifasında lâzımgelen yardımı göstermek; 

Bu meclislerin idare vazifelerinin yapılması 
tarzını gösteren bir nizamname alâkalı vekâ
letlerle birlikte tanzim olunur. 

KEMAL TURAN (İsparta) —• Nahiye ka
nununun en mühim maddesine gelmiş bulunu
yoruz. Evli olup olmamak meselesi daha ge
niş bir alâka uyandırdı amma nahiyelerin kal
kınması bakımından bu madde üzerinde daha 
fazla durulmak icabeder. Bu maddenin tertibi 
hakikaten bize nahiyelerin ne gibi şeylere muh-
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taç olduğu ve nelerin yapılması lâzımgeldiği 
üzerine sarih bir fikir olduğunu gösteriyor. 
Köyleri birbirine bağlamak. Keza köyleri iske
leye bağlamak, telefon hatları kurmak, köp
rüler yapmak, hulâsa bizim nahiyelerden bek
lediğimiz bütün iyi şeyler maddede derlenmiş, 
toplanmış bize verilmiş. Ancak kanunun bu mad
desinde ve gerek kanunun heyeti umumiyesinde 
bunlarm nasıl tahakkuk edeceğine ve ettirile
ceğine dair hiç bir sarih ve tatmin edici unsur 
yoktur. Kanunun bünyesine bakılırsa nahiye 
meclisleri bir istişare meclisi midir yoksa bü
tün bu salâhiyetleri kullanacak, meselâ bir 
meclisi umumî gibi, hattâ köy ihtiyar heyeti gi
bi bir şey yapmak kudretinde olan bir idarî 
meclis midir? Bu sarih olarak ifade edilme
miştir. Bir bakıma bu yalnız bir istişare mec
lisidir. Çünkü kanun diyor ki, köy bütçeleri 
gelir, tetkik eder, tasdik edilmek üzere mü
düre verir. Tetkik eder, bütçeleri tadil eder 
gibi bir hüküm yok. Daha doğrusu bu tamamen 
sâkit kalmıştır. Yani köy bütçeleri üzerinde 
meclisler ne dereceye kadar müessir olur, köy 
bütçelerini değiştirebilir mi, yalnız fikrini be
yan ederek müdüre vermekle mi mükelleftir?... 
Bunu nizamnameye bırakıyor. 

İkincisi; bu nahiye meclislerinin elinde her
hangi bir gelir dahi yoktur. Nahiyenin köy
ler arasında yapacağı müşterek işler için bir 
gelire de rastgelmiyoruz. Gerçi nahiye mecli
sinin bazı cezalar almak salâhiyeti vardır ve 
bu cezaların nahiyenin müşterek işlerine sar-
fedileceği gösteriliyor; fakat tasavvur buyuru
nuz ki bu, maddede sayılan şeylerin binde bi
rine bile karşılık olamaz. Şu halde nahiye mec
lisleri, başta nahiye müdürü olmak üzere, bü
tün bu işleri acaba nasıl tahakkuk ettirecekler? 

Köy bütçelerindeki masrafları mı tanzim et
mekle yapacaklardır. O zaman nahiye müdürle
rine bu işleri yapmak değil, köy bütçelerini 
bu işlerin yapılmasına göre tanzim etmek vazt-
fesi kalıyor ki istişari bir mahiyete iniyor. 

Sonra gene maddenin birinde «iş mükelle
fiyeti» vardır. Yani mükellefiyetlerin kasaba 
ve köylere tevzii. Şimdi bu, tasavvur ettiğimiz 
gibi alelade iş mükellefiyeti ise, meselâ köy ka
nunda vardır. Burada bu şekilde sayılmadan 
böyle bir mükellefiyet konulamaz ve Teşkilâtı 
esasiye de buna müsait değildir. Nitekim yol 
mükellefiyet kanununda; ya bedenen şu kadar 
gün çalışır veya şu kadar para verilir deniyor. 
Burada alelıtlak mükellefiyet konamaz. Burada 
acaba nahiye meclisleri nahiye muhitindeki halkı 
şu kadar gün çalışmağa, yahut köyün yolunu 
ve köprüsünü yaptırmağa mükellef mi tuta
caktır? Nahiye halkı için böyle bir mükelle
fiyet mi koyacaktır? Böyle bir mükellefiyet 
koyacaksa bu mükellefiyetin eşkâli kanunda 
tâyin edilmelidir. Teşkilâtı esasiye kanununa 
göre hudutları çizilmelidir ki, vatandaşlara tat-

— 46 — 



î : 54 6.5.1942 C : İ 
bik edilebilsin. Yoksa bu şekilde kaldıkça bu 
madde zannederim ki tatbik edilemez. 

Sonra para mükellefiyeti de, oda aynı vazi
yettedir. Binaenaleyh, bence bütün bu nahiye 
kanunundan beklediğimiz iyiliklerin tahakkuk 
edebilmesi için, eğer yalnız bu mükellefiyete gü
veniyorsak, gerek nakdî ve gerek bedeni olan 
cihetlerinde kanunun biraz daha sarih olması 
ve vatandaşların ne gibi mükellefiyetlere tabi 
tutulacağının daha vazıh gösterilmesi, Teşkilâtı 
esasiye kanununa göre de şarttır. Buradaki mü
kellefiyetten ben bunu anlıyorum, başka bir 
şey de kasdedildiğini zannetmiyorum. Çünkü 
nahiyelerin hükmi şahsiyetleri olmadığından 
bütçeleri yoktur Bütçe olmayınca kala kala bu 
mükellefiyetler cezalara münhasır kalıyor. O 
haide elde yalnız mükellefiyet kalıyor. Nahiye
nin bu müşterek işini yapmak için bunun üze
rinde gerek encümenin ve gerekse Vekil Be
yin mütalâalarını dinledikten sonra maruzatta 
bulunacağım. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
bu madde ile bir çok köy ve nahiyelerimizdeki 
işlerin yapılması nahiye meclislerine veriliyor. 
Bir kere «A» fıkrasında bir «şenlik» tâbiri 
vardır. 

Bundan ne kastediyorlar. Bunu lütfen izah 
buyursunlar. «Nahiye sınırları içindeki kasaba, 
köy, çiftlik halkmın ve hayvanlarının düzenini, 
sağlığını, şenliğini...» deniliyor. 

Sonra C fıkrasında «nahiye arazisini sulaya
cak suların akıtılma ve dağıtılmasını düzene 
koymak, ve yeniden arklar ve bentler yaptır
mak» deniyor. Bu da gayet sarih ve katî bir 
ifadedir. Malûmu âliniz bizim bir su mevzuu-
muz vardır. Bundan ne kastediyorlar? Benim 
anladığıma göre küçük sular olması lâzımdır. 
Büyük sular Nafia vekâletinin elindedir, ka
nunla yapılacaktır. Bizim bir küçük su mev-
zuumuz vardır. Şimdiye kadar bunun hakkın
da da henüz bir karar verilmemiştir. Halen ba
zı kanunlar mevcuttur, 331 numaralı kanu
numuz vardır, kura arazisini sulama kanunumuz 
vardır ve bunlar da arazinin sulanmasına ait bir 
çok kayıtlar vardır. İdare âmirlerine ait bir çok 
kayıtlar vardır. Buradaki kasıt, o kanunların tat
biki kasdı mıdır? Kanunları nahiye meclisleri mi 
tatbik ettirecektir? O kanunlardaki idare âmir
lerine ait olan kısmı ne olacak? Çünkü elde 
kanunlar mevcuttur. Kura arazisini sulamak 
kanununda olduğu gibi. Sonra ikinci bir nokta 
daha vardır, o da burada katiyetle ifade edilmesi
dir. Arklar ve bentler yapmak. Bunları yap
tırmak. Sulama, kanun mucibince bunların 
evvelâ projelerini yaptırmak, nihayet o proje
lerin Sıhhiye vekâletine tasdik ettirilmesi lâzım
dır. Bataklıklar da aynı vaziyettedir. Yani bun
lar hakkmda biraz daha izahat verilirse vaziyet 
aydınlanmış olur. Bendeniz de Kemal arkada

şımla aynı fikirdeyim. Sonra (G) fıkrasında 
hususi kanunlara tevfikan küçük dere ve çayları 
temizlemek ve nahiye içinde havayı ifsat eden 
su birikintilerini ve bataklıkları kurutmak 
deniyor. Elimizde Enharı sagire tathirat kanu
nu vardır. Orada ancak kaza idare heyetleri 
dört günlük mükellefiyetle bu işleri yapabilir 
diye bir kayıt vardır. Nahiye meclislerine ye
ni bir salâhiyet veriliyor. Bunu tasrih etmek, 
hususi kanunu açıkça zikretmek lâzımdır. Bu
radaki hususi kanun ifadesinden anladığım mak
sat bu Enharı sagire kanunudur. Daha doğrusu 
arkadaklar, bizim bir eksiğimiz vardır ve bunu 
Büyük kurultay da ve Parti programında da te
menni etmiştik. Küçük su mevzuu. Küçük su 
mevzuunu ele almak ve biranevvel bunu başar
mak lâzımdır. 3 senedenberi bunun hakkında 
hiç bir şey yapılmamıştır. Bu mevzuu mütema
diyen öteye beriye koyuyoruz. Memleketi ıslah 
edecekken projesiz, plânsız, hesapsız, kitapsız 
birtakım işler yaparak memleketteki nehirleri 
daha berbat bir hale koyuyoruz. Onun için ka
nundaki bu ifadeleri daha ziyade tasrih etmek 
faydalı, muvafık olacağı mütalâasmdayım. Çün
kü sarih yazılmadıkça anlaşılmaz ve bir fayda 
çıkmaz. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Efendim; bu kanun 
okununca, Avrupa'da tatbikatı olan ve komün 
denilen, şimdiye kadar bizde köy mukabili mi
dir, nahiye mukabili midir anlaşılamıyan, fakat 
bu münasebetle nahiye diye tercüme edilen, ko
mün salâhiyeti verilen teşkilâtın muhafaza edil
mesinde ve Köy kanununun haiz olduğu salâhi
yete göre komün denilmemesine rağmen bu va
ziyeti Avrupa 'daki komünlerin haiz olduğu sa
lâhiyeti nefsinde toplryan, hukuki ve idarî bir 
teşekkül olarak göze görünmektedir ve bu va
zifeler nahiyeyi hakikaten hususi mahiyette 
mütalâa ettiren işlerdir. Gerek Kemal Turan 
arkadaşın ve gerek Mühendis İzzet arkadaşın 
buyurdukları noktaları cevaplandırmak lâzım-
gelen hususlardır. Ben de buna üç nokta ilâve 
edeceğim; birincisi: Usule ait bir noktadır. 
Zannederim ki, encümen de bu noktai na
zarıma iştirak eder. Bu maddenin sonun
da « Bu meclislerin idarî vazifelerinin yapıl
ması tarzmı gösteren bir nizamname alâ
kalı vekâletlerle birlikte tanzim olunur» 
diye bir maddenin bulunması Teşkilâtı esasiye-
mize göre ve bu mecliste mevcut cereyan eden 
bir çok misallere göre fazladır. İstediği zaman 
istediği nizamnameyi yapmak salâhiyeti Hükü
mette vardır. Bilâkis biz buraya bu kaydi koy
duğumuz zaman idarî muamelâtın yapılması, 
nizamnamenin çıkmasına bağlı kalır ki Hükü
metin elini, ayağını bağlamış oluruz. Bunun 
için bu son fıkraya lüzum yoktur. Kanun yü
rürlüğe girdikten sonra bu kanundan anlaşı
lan mânalar tatbika geçer. Amma bu arada Da
hiliye vekâletinin bu nizamnameyi yapmakta 
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acele etmemesinde faidei ameliye ve idariye 
vardır. Aradan 6 - 8 ay geçince husule gelecek 
mahzurlar ve görülecek sakatlıklar ve tatbi
katta kendini gösteren noktalar yapılacak ni
zamnamenin mevzuunu teşkil eder. Bu nizam
name alâkalı vekaletlerce tanzim olunur dedi
ğimiz zaman o nizamnameler yapılmcrya kadar 
idarî faaliyet beklemeğe mecbur kain* demek
tir. Böyle bir mecburiyete ise lüzum yoktur. 
Bu kaydı koyunca, Teşkilâtı esasiye kanununa 
göre herhangi bir kanun için nizamname yap
mak salâhiyeti Heyeti VeMleye verilmiştir, bina
enaleyh buradaki kayit ile Teşkilâtı esasiyeye 
uygun hareket edilmemiştir. Zannederim ki bu 
fikrime karşı encümen ve vekâletle ihtilâfımız 
yoktur, usuli meseledir. 

İkinci mesele, Kemal Turan arkadaşım da 
ona dokundular, şimdi bu kanundan benim an
ladığıma göre artık nahiye tasavvuri şekilde 
etrafında bir çok kendisine bağlı köyler bulu
nan camianın medeniyet, idare, inzibat ve 
hayat merkezi olacaktır. Oranm nahiye müdü
rü mümkün olabildiği kadar bütün bunlarla 
mütemadiyen münasebette bulunacaktır. Çok 
güzel.. Ve bu köylerin yekdiğeri ile ve bu köy
lerin nahiye ile alâkalı bütün işlerini tanzim 
edecektir. Bu maddede gösterildiği gibi sıhhi, 
içtimai, coğrafi ve iktisadi ne kadar işleri var
sa bunlarla meşgul olacaktır. Amma bunlarm 
eski tâbirle... Bu faydayı söylemeyeyim, çok 
ağır gelecek, üzerinde tevakkuf edildiği gibi 
muhakkak ki köy ihtiyacına göre köylerin de 
tatmin yollan vardır. İratları vardır, iratları 
yoksa salmaları vardır, imeceleri vardır. Fa
kat nahiyenin nesi vardır? Nahiyelerin de üzer
lerinde köylerin şahsiyeti maneviyesi vardır. Bir 
köyün hayat membamı köylünün bedeni ve 
maddi yardımı teşkil ederken, köylerden te
şekkül eden nahiyenin de dileklerinin yerine 
getirilmesi, köylüyü değil, köylerin şahsiyeti 
mâneviyesini tatmin etmek lâzımdır. Onun 
içindir ki herhangi köyle nahiye arasında ve
ya iki köy arasmda alâkalı ve yapılması lâ-
zımgelen bir işi yapmak lâzımgelirse, meselâ 
burada olduğu gibi, bir köprü yapmak lâzım
dır veyahut iki köy arasındaki bataklığı ku
rutmak lâzımdır veyahut bütün nahiyeyi alâ
kadar eden bir yol yapılması lâzımdır, bunla
rın heyeti mecmuasının masrafına o köylerin 
şahsiyeti mâneviyelerinin, nasıl ki o nahiyeye 
yapılan konak için iştiraki lazımsa buna da 
iştirak etmesi lâzımdır. O şartla ki her köyün 
yapılan işteki derecei alâkasına göre. Ben na
hiyeye tabi bir köyün halkmdanım. Nahiye ile 
köy arasındaki çaym üzerinde yapılacak bir 
köprüde en çok benim mensup olduğum köy 
alâkadardır. Amma benim yanımda, önümde, 
arkamda bulunan halkın dahi alâkası, aşağı 
yukarı, bir nisbet dahilinde vardır. Şimdi bir 
fıkra ilâvesini teklif ediyorum ki, nahiyenin 

müşterek surette ilgilendiği işlerin parasını, o 
işte alâkası görülen köylerin alâkalarına gö
re taksim etmek... Bu, yapılacak işin istilzam 
ettiği nakdî ve bedenî işleri köylerin alâkası 
nisbetinde taksimdir, birinci ricam budur. 

İkinci ricam : Bundan daha ehemmiyetli ve 
daha hukukidir. Köy meclislerini topluyoruz, 
adamlara ceza vereceksiniz diyoruz, şu işleri 
yapacaksın diyoruz, filân filân diyoruz. Am
ma yanıbaşında aynı salâhiyeti haiz olan köylü
lerin haiz olduğu hakkı ve salâhiyeti vermiyo
ruz. Köy kanununda derki; köy, şahsiyeti hük-
miyeyi haizdir. Bunun mânası nedir? Şahsi
yeti hükmiyeyi haizdir demek, tıpkı bir şahıs 
gibi, alır, satar, teferruğ eder, hibe kabul eder, 
vasiyet kabul eder, sonra mukavele yapar, dâ
va ikame eder. Hulâsa bütün bunlarm heyeti 
mecmuasında bir şahıs gibi hareket eder. Şim
diye kadar nahiyelerde bu hakkm olmaması 
doğru idi. Çünkü bu vaziyette nahiyeler yok
tu. Halbuki biran muhakeme etmek lâzımge
lirse bütün bu salâhiyetler, tamamen Köy ka
nununda köy heyetinin haiz olduğu salâhi
yetlerdir, demin arzettiğimiz gibi, bir köprü 
yapmak lâzımgelirse bu köprüyü yaptırmak 
için bir mukavele yapılacak. Katiyen, hiç bir 
mütaahhit, şahsiyeti hükmiyeyi haiz bulunma
dığına göre nahiye müdürü ile bir mukavele 
yapmaz. Kanunda tasrih etmiş değiliz. Ten
sip buyurursa encümen, mahiyeti itibariyle 
köylerin heyeti mecmuasmm muhassalasmı teş
kil eden bu şahsiyete, bu salâhiyeti vermekte 
fiili, hukuki ve amelî noktadan çok fayda var
dır. Onu dahi teklif ediyorum. Artık takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Bu 
maddenin (g) fıkrasında «Hususi kanunlarına 
tevfikan küçük dere ve çayları temizlemek ve 
nahiye içinde havayı ifsat eden su birikinti-
leriyle küçük bataklıkları kurutmak» yazılıdır. 

Buradaki «Havayı ifsat eden» den maksat, bu
rada sivrisineğin üremesine müsait olarak sıtma 
yapabilecek olan su birikintileriyle, batak
lıklar olsa gerktir. Küçük su birikintileri ve 
bataklıkların her vakit havayi ifsat etmesi vâki 
değildir ve burada «Hususi kanunlarına tevfi
kan» bunları yapmakla sıtmaya taallûk eden 
husıısatı da Sıtma kanununa bırakmış olacak
tır. Sıtma kanununda ise bu havayı ifsat eder 
kaydı yoktur. Sıtma tevlidi noktasından, ora
da sıtmayı tevlit edebilecek olan su birikinti
leri ve bataklıklar kaydı vardır. Bunların 
ne suretle ıslah edilebileceği kanunda tâyin 
edilmiştir. Ne şekilde men'i ve ne suretle kal
dırılması lâzımdır, kaldırılması icabedenleri 
kimler kaldırır. Eşhas, müessesat ve köylü
nün heyeti umumiyesine taallûk eden mülk
lerde heyeti ihtiyariyeler vesaireler. Binaen
aleyh Sıtma kanununa taallûk eden bu hü
kümler buradaki havayı ifsat eden, kaydının 
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«Sivrisinek yetişmesine müsait olabilecek su j 
birikintileri» şeklinde ifade edilmesini ve 
bunların kurutulmasiyle beraber husulüne mâ
ni olmak için Sıtma kanununa göre köylülere 
ve diğer halkımıza verilmiş olan bir vazifedir. 
bunların husullerine mâni olmak ve mevcutla
rını da kurutmak fikrini ifade edebilecek bir 
şekilde yazılmasının muvafık olacağını zanne- ı 
diyorum ve bunun için de bir takrir takdim 
ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Usul hakkında söy-
liyeceğim; bu maddede çok fıkra vardır. Ten
sip buyurursanız fıkra fıkra müzakere edelim. 
Zaten nizamnameye de muvafıktır. 

REİS — Bu maddedeki fıkraların her biri 
müstakil bir hükmü ihtiva ediyor. Arkadaşı
mız Eefik İnce de fıkra fıkra müzakeresini tek
lif ediyor; Müsaade buyurursanız fıkraları ayrı, 
ayrı müzakere edelim. (Hay hay seseleri). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Usul hakkında söyliyeceğim. Umumî mevzuata 
taallûk eden noktalar var, şahsiyeti maneviyeye 
taallûk eden cephe var, müsaade ederseniz ar-
zedeyim. 

REİS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; Refik İnce arkadaşımız nahiyeye şah
siyeti maneviye verilmesinden bahsetti. Yani 
böyle bir mülâhazada bulundu. Halbu ki bu, 
malûmu âliniz idarî organlardan hangilerine 
şahsiyeti maneviye verileceği meselesini Teşki
lâtı esasiye kanunumuz halletmiştir. 

REİS — Umumî olarak söyliyeceğim buyur
dunuz, halbuki, sizden evvel söz söyliyecek 
iki kişi vardı. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Fıkra fıkra müzakere edeceğimiz mevzular var. 
Bazı arkadaşlarımızın da fıkra haricinde yü
rüttüğü mülâhazalar var. Binaenaleyh o mülâ
hazaları nerede zikredeceğiz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Fıkra fıkra okun
ması kabul edildi. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Müzakereyi takyit etmek doğru olmaz. Bir mad
denin heyeti umumiyesinde yer alacak hüküm
ler bulunabilir. Binaenaleyh bu kısımları takyit 
etmeğe imkân yoktur. 

REİS — Her fıkrayı ayrı, ayrı reye koyalım. 
Şimdi umumî olarak müzakere yapalım. 

O halde lütfen siz teşrif buyurun. 
ARİF BAYTIN (Ankara) — Arkadaşlar; bu 

maddede nahiye meclisine, Nafia noktasından, 
bir takım vazifeler veriliyor. Birisi, sularm 
ıslahı, dağıtılması, bent, ark yapılması; diğeri, 
ufak derelerin temizlenmesi ve zarar veren su
ların kurutulması ve saire. Bir fıkra da ana 
yollara raptedilecek köylere bağlanacak ikin
ci derecede yolların yapılması... Tabii bir nahi
ye, mıntakası itibariyle, bu hesaba göre, en aşa- | 

i ğı 20 - 25 köyden ibaret bulunacaktır. Böyle 
bir saha dahilinde yapılacak olan bu üç iş de 
oldukça mühim olmak lâzımgelir. Bilhâsas su 
işleri Nafianm en esaslı işleri arasına girmiştir. 
Bu itibarla naihyenin üzerinde işliyeceği iş, her 
halde Nafianm işlediği işlerden bir cüzüdür. 
Pek iyi biliriz ki, en ufak su daima büyük su
lara iltihak eder. Böylece memleket dahilinde 
bir su manzumesi vücude gelmiş bulunur. O 
halde birinin yapmak istediği iş diğeriyle alâ
kadardır. Eğer su idaresi herhangi bir nahi
yenin işlerine yetişemeyip de nahiye buna kud
ret ve vesait bularak yapmak isterse o halde 
hiç olmazsa ana işlere de zarar vermiyecek su
rette bir esas kurmaları için bir merci bulmala
rı çok muvafık olur. Ayni zamanda şu da mu
hakkak ki, nahiye meclisleri içerisinde bu gibi 
işleri başaracak fennî bilgiye sahip insanlara 
pek nadir tesadüf edilir. Su işlerinde arzetti-
ğim gibi herhangi bir işi ıslâh etmek, ark, kanal 
yapmak ve zarar veren yerlerde su birikintile
rini, bataklıkları kurutmak nasıl su manzumesi
nin esasında bir cüzü teşkil ediyorsa yollar me
selesi de öyledir. Bir zaman gelir ki, herhangi 
bir köyde ana şebekeye raptolunan bir yol, yeni
den kurulacak esas yolların bir cüzü olabilir. 
O halde bu işte her suretle bir vukufa ve bilgiye 
sahip bir merciin delâlet ve murakabesine lü
zum olduğunu görüyorum. Bu itibarla (C) ve 
(Ot) fıkralariyle ki, ikisi birbirine yakındır, 
bunları birleştirmelidir. C ile G fıkraları bir
leştirmen, A fıkrasından sonra; işbu işlerin plan
lanması ve inşat ve murakabeleri için vilâyet 
nafia ve sıhhiye dairelerinin delâletini temin et
mek gibi bir cümle ilâvesiyle bunu temin et
mek faydalı olur zannmdayım. Nasıl takdir 
buyurursanız. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Ufak iki ricada 
bulunacağım. Bu maddenin A fıkrasında (çift
lik) tâbiri vardır, bir de H fıkrasında. (İşitmi
yoruz sesleri). Efendim, bu maddenin H fıkra
sında bir de A fıkrasında (çiftlik) diye bir tâ
bir var, onların kaldırılmasını rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; Refik İnce arkadaşımız demin şahsi
yeti hükmiyeden bahsetti. Nahiyeye niçin şah
siyeti hükmiye verilmiyor diye bir mütalâada 
bulundu, halbuki bu mevzu Teşkilâtı esasiye ka
nunu ile hallolunmuştur. Yani hangi idarî organ
ların hükmi şahsiyeti haiz oldukları ve hangile
rinin bunu haiz bulunmadıklarını gösteren Teş
kilâtı esasiye kanununda, bir madde yardır. 
Teşkilâtı esasiye kanununun 90ncı maddesinde 
«Vilâyetlerle şehir, kasaba ve köyler hükmi 
şahsiyeti haizdir.» denilmektedir. Demek ki vi
lâyet hükmi şahsiyeti haizdir. Şehir haizdir, 
köy haizdir. Kasaba haiz değildir, nahiye haiz 
değildir, Çünkü Teşkilâtı esasiye kanunu nahi
yeyi derpiş etmiştir, kasabayı derpiş etmiştir. 

I fakat bunlara hükmi şahsiyet vermemiştir. Bi-
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haenaleyh bunlara hükmi şahsiyet vermek mev
zuu bahis olamaz. 

İkinci nokta, nizamname meselesi. Nizamna
meden bahsettiler. Filhakika Teşkilâtı esasiye 
kanunun 52 nci maddesi, «îcra Vekilleri Heye
ti, kanunların suveri tatbikıyesini irae veya-
hud kanunun emrettiği hususatı tesbit için, 
ahkâmı cedideyi muhtevi olmamak ve Şûrayi 
devletin nazarı dikkatinden geçirilmek şartiyle 
nizamnameler tedvin eder» dediğine göre, mü
zakere ettiğiniz maddenin yazılış tarzı buna 
uygun değildir. Madde, vekil tarafından nizam
name yapılacak gibi bir hükmü ifade etmek
tedir. Teşkilâtı esasiye kanunumuzun yalnız 
îcra Vekilleri heyetine vermiş olduğu bu salâ
hiyeti, vekâletler aralarında bir nizamname 
tanzim eder gibi bir şey hasıl oluyor. Onun 
arzettiğim şekle ifrağ edilmesi lâzımdır. Arka
daşımız Refik İnce de bu tarzda bir mütalâa 
yürüttüler. Evet madde şöyle yazılmıştır. Şu 
suretle yazılmıştır: «Bu meclislerin idarî vazi
felerinin yapılması tarzını gösteren bir nizam
name alâkalı vekâletlerle birlikte tanzim olu
nur.» Bu Teşkilâtı esasiyenin metnine uygun 
bir yazılış değildir. Onun o şekilde ıslahı lâ
zımdır. 

Sonra, Kemal Turan arkadaşımızın temas 
ettiği mevzu var. O da şudur; «H» fıkrasının 
son kısmının yukarısında zikredilen hususata 
ait mükellefiyetler kasaba ve köylerle müsta
kil çiftliklere tevzii ... Bir kere müstakil çift
liklerin çkarılması lâzmıgelir. Çünkü Köy ka
nunu onu kaldırmıştır. Sonra burada öyle bir 
manzara hâsıl oluyor M, nahiye meclislerinin 
yapacakları bu işlerin istilzam ettikleri mükelle
fiyetleri, para tarhı vesaireyi köylere tahmil 
edebileceklermiş, âdeta vergi tahmil edecekler
miş gibi bir mâna çıkıyor. Kemal Turan arka
daşımın ve diğer arkadaşlarımın çıkardığı bu 
mâna görüyorum ki bana da öyle gibi geliyor. 
Onun için rica ederim, muhterem encümen o 
noktayı lütfen izah buyursun da yanlış bir isti
kamete gitmiyeHm, mâruzâtım bundan ibarettir. 

KÂZIM KARABEKlR (İstanbul) — Arka
daşlar, bu maddenin verdiği vazifeler hep mad
didir. Bendeniz bir nokta hakkmda muhterem 
encümenin noktai nazarını celbetmek istiyorum. 
Köylere kadar müthiş bir kumar ve sarhoşluk 
salgını fena halde saldırmaktadır. Bunlarla 
kim mücadele edecek. Bu saf halkm içlerine 
doğru bunları sokan elleri kim tutacaktır. 
Onun için bendeniz diyorum M seciye bakımın
dan, mânevi balamdan da bir fıkra eklensin: 
«Kumar ve sarhoşluk gibi tereddi âmilleriyle 
mücadele ve bunları önleyici tedbirler almak 
vazifesi». Bu noktayi çok mühim görüyorum. 
Bu milletin asırlardanberi fena idarelere rağ
men müstevlilerin karşısında ordu içinde köy
lülerimizin ne dehşetli bir varlık olduğunu yal
nız bir değil, dünyanın her tarafı tasdik etmek

tedir. Arkadaşlar bu varlık, köylülerimizin 
temiz ahlâkmaan Heri geliyordu, hepimiz oku^ 
yoruz ve şanıt oluyoruz JO, artık o genç köylü
ler üugünıerde ve aığer zamanlarda bıimiyerek 
öyle iena halde saruoş oluyorlar ve elıerme ge
çeni öyle iena halde sarıedıyorlar ki, bu, köy
leri bataklıktan, en İena mikroplardan dana 
ziyade tahrip ediyor. Şehirlerde, Kasabalarda 
bunlarla mucadeıe edecek unsurlar vardır ve 
daha da takviye edilebilir. İ'akat nahiyelere, 
köyıere gelince hiç bir kuvvet ve kudretimiz 
yoktur, unun için bu maddeye böyle bir fıkra 
ilavesi her halae laydaiı olur kanaatmdaynn. 

DAHİLÎYE En. NAMİNA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
lar; Kemal Turan arKadaşımız köyler arası 
hizmetlerin nahiye meclisine verildiğinden ve 
nahiyelerden beklediğimiz faydaların tahakkuk 
ettirilmesi için lâzım olan kayıtların bulunma
dığından ve nahiye meclisinin ıstişari meclis mi, 
yoiisa idari meclis midir, bunun tasrih edilme 
miş olmasından ve (H) fıkrasının sonundaki mü-
keııeıiyet tevzii meselesinden bahsettiler. 16 
ncx maddenin son fıkrası, zannederim, buna 
kail cevabı vermektedir. Orada diyor ki «Bu 
meclislerin idarî vazifelerinin yapılması tarzını 
gösteren bir nizamname alâkalı vekaletlerle bir
likte tanzim olunur.» Bu da gösteriyor ki tevdi 
olunan vazifeler idarî vazifelerdir. 

Nahiye meclislerinin bütçesi mevcut olmama
sından dolayı köylerin müşterek işlerine ait 
masrafların ne suretle yapılabileceğini de ayrıca 
sordular. Bütün bunlar Köy kanununun hüküm
leriyle, her köye, kanunun tevdi ve tahmil et
miş olduğu vazııeleri iıa edebilmek için köy büt
çesinin tanzimini emretmiştir. Köy bütçesinde 
esaslı iki kayıt mevcuttur, birisi nakdi, diğeri 
bedenî mükellefiyet. Esasen köylerin yapacağı 
yollar, kendi huhutlarına kadar olan yollar
dır. tfakat nihayet bu köyün yolu, köyü diğer 
bir köy veya pazar yerine veya nahiye merkezi
ne birleşmezse, misal olarak arzedıyorum, bu 
yol tam bir mâna ifade etmez. O yolun nihayet 
gideceği yer bir, kaza bir nahiye, bir pazar yeri 
olması lâzımdır, yoksa lâalettayin bir yol ya
parsak bir menfaat temin etmez. Şu misali 
arzetmekten makstdım, bütün köylerdeki yollar 
ve diğer işler, bütün köyler arasmda müşterek 
hizmetlerdir. Bunlar ayrı ayrı yapılacak işler 
değildir. Bütün köyler arasındaki mesai ve 
muKellefiyet ahengini temin etmekledir ki, asıl 
semere hâsıl olsun. Nahiye meclisi bunların tan
zimini üzerine almış olmakla bütün köylerde, 
gerek yollar üzerinde, gerek arklar işinde ve 
gerekse küçük nehirlerin tathiri hususunda 
muvazeneli bir iş birliğini temin etmiş olur. 
Muhitteki köylerin menfaati bu noktalara taal
lûk edeceği için masraflara taallûk eden nokta
larda köy bütçelerini tetkik eder ve bir karara 
varır, ondan sonra nahiye müdürüne sevkeder, 
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Bununla anlaşılıyor ki nahiye meclisi doğrudan 
doğruya bir bütçeye sahip değildir. Fakat köy
lerin sahip ve malik oldukları bütçeleri seme
re verecek şekilde, faydalı olabilecek şekilde 
tanzim ettirmek salâhiyetini haizdir. Bu suret
le karar verdikten sonra bütçe nahiye müdürü
nün tasdikma gidecek ve nahiye müdürünün tas
dikiyle de tekemmül etmiş olacaktır. Zannedi
yorum ki Kemal Turan arkadaşımızın sualine 
kısa ve kâfi bir cevap verdim. 

İzzet Arukan arkadaşımız (C) fıkrasındaki 
«şenlik» tâbirinden ne kastedildiğini sordular. 
Güzelleştirmek, imar edilmek kastedilmiştir. Hü
kümet bu tâbiri teklif etmiş, encümenler de 
muvafık görmüşlerdir. Daha güzel bir kelime 
bulunursa değiştirmekte bir mahzur yoktur. 

ABDÜRRAHMAN NACt DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — Bu tâbir o mânayı ifade etmez. 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT ( Devamla ) — tfade etmezse zatı 
âlinin daha iyisini teklif edersiniz. 

Sonra (0) fıkrasındaki sularm akıtılması 
ve dağıtılması husulariyle yeniden arklar ve 
bendler yaptırmak hususuna gelince, bizim 
burada kastettiğimiz arklar ve.bentler oldukça 
büyük projelerin yapılmasını istilzam ettire
cek ark ve bentler değildir. Köylünün müşte
rek olarak ve bir takım köyleri alâkadar eden 
sularda alelade kürek ve kazma ile yapılan 
küçük arklar ve bentlerdir ki bu da hiç şüp
hesiz kendi arazileri üzerinde böylecek çalışmak 
suretiyle daha ziyade istifade temin etmiş olur
lar. Bunu da kanunun icabettirdiği büyük su
lar gibi bir takım proje ve formalitelere tabi 
tutmak bunların yapılmasına engel teşkil ede
cektir. Yalnız bu ark ve bentler yapılırken her 
vilâyette bir nafia müdürü, mühendisi vardır, 
vali de nahiye ve köy işleriyle alâkadar bu
lunmak itibariyle nafia müdürünü veya bir 
mühendisi oraya gönderebilir ve esasları tesbit 
ettirebilir. Binaenaleyh bunun için bunları ay
rıca .bir merasime ve diğer kanunlara tabi tut
mağa lüzum görmedik ve zannederim siz de lü
zum görmezsiniz. 

ABDÜRRAHMAN NACt DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Mazbata muharriri arkadaşımızın sözleri tef
sir gibi bir mâna ifade ettiğine göre buradaki 
şenlik kelimesinin tamamen imar veya bayın
dırlık karşılığı olduğunu tasrih etmesi lâzım
dır. Kendileri bunu ifade ettiğine kani midir
ler? Çünkü şenlik demek neşe demektir veya 
muayyen günlerde yapılan şeylerdir. 

DAHİLÎYE En. N. ÎBRAHÎM ETEM BOZ
KURT (Devamla) — Efendim; arzettiğim gi
bi Hükümetten böyle gelmiştir, encümenler böy* 
le kabul etmiştir, biz de aynen kabul ettik. 
Amma zatı âliniz imar diyorsunuz, Heyeti celi-
le kabul ederse mesele yoktur. Üzerinde dura
cak değiliz. 

Sonra, Îzzet Beyefendi G fıkrasından bah
settiler. G fıkrası da şudur : «Hususi kanunla
ra tevfikan küçük dere ve çayları temizleme 
ve nahiye içinde havayı ifsat eden su birikin-
tileriyle küçük bataklıkları kurutmak.» Arif 
Beyefendi arkadaşımız da bu noktaya temas et
tiler. Bundan, 2 şubat 1330 tarihli seylâptan 
dolayı hasar iras eden gayri memlûk enharı 
sagirenin sureti tathiri hakkında bir kanun var
dır. Bu kanunu kastediyoruz. Bu kanun bu 
gibi küçük derelerin kazma ve kürekle temiz
lenmesi kabil olan, mecralarında husule gele
cek bataklıkların, kabil olan kısımlarının te
mizlenmesi için halka bir takım mükellefiyet
ler tahmil etmiştir. Köy veya kasabada, şehir
lerde 4 günlük bir mükellefiyet doğrudan doğ
ruya para ve beden mükellefiyeti olarak tah
mil etmektedir. Daha fazla icabederse validen 
mezuniyet almak suretiyle yapar. Bu dairede 
nahiye müdür ve meclisine salâhiyet verilmiş
tir. Nahiye müdür ve meclisi temizleme hak
kındaki kanunda mevcut olan küçük derelerin 
mecralarım temizlemek için lâzımgelen müsaa
deyi almak kaydma tabidir diyoruz. 

Sonra fıkradaki hususi kanunlarına tabirin
den çıkan mâna yani bu kanunlar tâbirinden 
çıkan mâna müfret değil cemi kullanlımış ol
duğu için, Sıtma kanununun mefhumu da 
buna girmektedir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Burada 
Mazbata muharririnin sorduğum suallere verdi
ği cevaptan anladığıma göre, nahiye meclis
leri mevcut kanunlara riayet ederek müsaade 
almak ve ondan sonra o işe teşebbüs etmek mâ
nasını ifade eder. 

DAHİLÎYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Nahiye meclisleri bozul
muş dere mecraları ve saire varsa evvelâ kaza 
heyeti idarelerinden lâzımgelen müsaadeyi ala
cak ve bundan sonra tatbik edecek. 

Refik İnce arkadaşım usule ait bir teklifte 
bulundular. Maddenin nihayetindeki nizamna
me salâhiyetine aid fıkrayı kaldıralım dediler. 
Kanunlar esasen Vekiller Heyetine böyle bir 
salâhiyeti verdiğinden dolayı encümen bu fıkra

nın kalkmasında herhangi bir mahzur görmemek
tedir. Eğer kalırsa yani kalkmasını Heyeti edile
niz tasvibederse o vakit maddenin nihayetim şu 
suretle tashih etmemiz lâzımdır: «... ve alâkalı 
vekâletlerin mütalâasiyle Vekiller Heyetince 
tanzim edilir» 

Feridun Fikri Beye bu suretle cevap vermiş 
oldum. 

Sonra Refik Şevket Beyin müşterek işlerin 
yapılabilmesi için nakdî ve bedenî mükellefi
yetler köylerin alâkası nisbetinde tanzim edi
lir demek istediler galiba. Fakat ne demek iste
diklerini sarih olarak doğrusu anlıyamadım. 
Bu ifadesiyle... Refik Şevket Bey de burada yok 
galiba. • _ • & ; 

51 



t : 54 6 .5 . 
Sonra bir de nahiye meclisinin hükmi şahsi- * 

yeti haiz olmasını ifade buyurdular. Feridun 
Fikri Bey arkadaşımız Teşkilâtı esasiye kanu
nunun maddesini okudular, buna Teşkilâtı esa
siye kanunu cevaz vermez, binaenaleyh nahiye
ler hükmi şahsiyeti haiz olamaz. 

Muhterem Hüsameddin Beyefendi Sıtma mü
cadelesi kanunundan bahsettiler. Arkadaşımıza 
cevap verirken Sıtma kanunun da G fıkrasında
ki kanunlar tâbirinde dahil olduğunu keydet-
tim, ayrı bir kayıt ilâvesine lüzum görmüyoruz. ( 

Yine bir muhterem arkadaşımız gerek (C) 
fıkrasındaki arklar ve bentlerin yaptırılması 
ve sularm mecralarının ıslah etmek ve bir de 
(G) fıkrasındaki ayrıca kanunlarına müsteniden 
çayları temizlemek noktasından bu işlere bir 
merci göstermenin lüzumundan bahsettiler. 
Bir merci göstermeğe lüzum görmüyoruz. De
min bunların elimizdeki mevzuat dahilinde 
yapılacağını ifade etmiştim. O kanunlar mev
zuatına göre yapılacağı için ayrıca Nahiye ka
nununda bir merci göstermeğe lüzum yoktur. 

Galib Bey arkadaşım; (A) fıkrasiyle (H) 
fıkrasındaîd çiftliklerin kaldırılmasını söyle
diler. Bunun kaldırılması lâzımdır. Biz de kabul 
ediyoruz. 

Sonra bir de (H) fıkrası sonundaki tevzi 
kelimesine temas edildi. Esasen (H) fıkrasın
daki ahkâmla maksadımız, nahiye meclisine 
herhangi bir yeni mükellefiyet tahmil edecek 
ve bu mükellefiyet erbabını çalıştıracak bir 
salâhiyet vermek değildir. Ve fıkra bu mânayı 
tazammun etmez. Yalnıs burada bir ifade nok
sanı vardır* Tevziinin tetkiki denilmesi lâ
zımdı. Yani mevcut Köy kanunundaki hü
kümlere göre yollar yapmak onları muha
faza etmek, onun üzerindeki köprüleri ve men
fezleri hüsnü suretle muhafaza etmek için 
Köy kanunun gösterdiği yollarla yapılmasını 
temin için mükellefiyetlerin icabederse tev
ziini tetkik ve tanzim edecek. Binaenaleyh 
buraya «Tevziinin tetkiki» kaydını ilâve ede
ceğiz. 

Paşa Hazretlerinin ifadelerine gelince ; köy
lerde kumar ve sarhoşluktan bahsettiler. Esa
sen Köy kanunun bir maddesinde, muhtarlara 
ve ihtiyar heyetlerinin köylerde kumar ve sar- , 
hoşlukla mücadele yapacaklarına dair bir hü
küm mevcuttur. Onun için ayrıca buraya 
bir hüküm koymağa lüzum yoktur. Şunu da 
ilâve edeyim ki; aynca fuhuş ve kumarla mü
cadele hakkında bir de nizamname mevcut
tur. Bunda da ayrı, ayrı hükümler olduğu 
için buraya ayrıca bir kayıt koymağa lüzum 
yoktur. Çünkü her iki kanunda fıkralar mev
cuttur. 

GL KÂZİM KARABEKÎR (İstanbul) — 3u 
kaydı koysak müeyyedeli, faideli olmaz mı 
efendim, bu kadar mühim bir şeyi, madem ki 
vazifeler sayılıyor. 
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DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 

BOZKURT (Devamla) — Efendim; esasen mer
kez nahiyesinde, hepsinde heyeti ihtiyariye teş
kilâtı vardır, hepsi bir kül halindedir. Nahiye 
merkezi olan kasaba ne ise orada da aynı ka
nun, Nahiye kanunu tatbik ediliyor. Binaen
aleyh orada mevcut olan bir hükmü teyit et
mekte faide görmüyoruz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Buyurduğunuz noktada mutabıkız. Yeniden bir 
mükellefiyet mi tahmil edilecektir? Bunu izah 
buyurmanızı rica edeceğim. Köy kanunu hüküm
leri dahilinde dediniz. Bunların ilâvesinde fa
ide olmaz mı? Bu cihetin de tavzihini rica ede
rim. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Bir mahzur yoktur, ilâ
ve edebiliriz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Köy kanunu, hükümlerine göre tevziin temini. 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Bu hususlara ait mü
kellefiyetler, Köy kanunu mükellefiyetlerine 
göre yapılacaktır. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
llâvei mükellefiyet ifade etmesin. Yapılan sal
malarla bir mükellefiyet vardır. O mükellefi
yetlerin tevzi şekli, bir nevi ilâvei mükellefiyet 
gibi bir mâna taşımaktadır. Bunu bertaraf ede
cek bir tasriha lüzum vardır. 

DAHİLÎYE En. NAMINA ÎBRAHÎM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Efendim; kısmen ilâ
vei mükellefiyeti de ifade eder. Şayet mütead
dit köylerden geçmek suretiyle nahiye merke
zine veya diğer bir merkeze getirilmesi lâzım 
gelen bir yol için köylülerin geçmiş yulara gö
re kendi bütçelerine konmuş olan tahsisatı tez
yit etmek icabederse bunu köy bütçelerine köy 
heyetleri marifetiyle ilâve ettirecektir. Bu iti
barla bir mükellefiyet ilâvesinde ifade edebilir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bu da nahiye sal
ması mı olacaktır? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bu ayrıca bir salma mı oluyor? 

DAHİLÎYE En. NAMINA ÎBRAHÎM ETEM 
BOZKURT (Devamla) — Efendim; bu ayrıca 
bir salma değildir. Zaten bütçelerinde köylerin 
bir takım tahsisatları vardır. Gerek bedenî 
gerek nakdî tahsisat. Bu köylerin bedenî ve 
nakdi koymuş oldukları tahsisatı kendi bütçe
lerini yapmadan evvel nahiye meclisi takip 
olunacak herhangi bir yolun yapılması için 
farzedelîm geçen sene beşer günlük bir mükel
lefiyet koymuşsa bu sene altışar günlük bir 
mükellefiyet koyarak arttırmasını istiyecektir. 
ve bunları köyler nahiye meclisinin direkti
fiyle yapacaktır ve bütçesine ilâve edecektir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Yani köy salmalarının muayyen olan hududu 
dahilinde kalacaktır. 
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DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 

BOZKURT (Devamla) — Evet, muayyen hudut 
dahilinde olacak. Nasıl teklif ediyorsanız, bu
yurun söylevin, yahut biz koyalım. 

REFİK İNCE (Manisa) — Fıkra fıkra mü
zakere edilecekti. Ka,bul buyurmuştunuz. 

REİS — Sonradan fıkra, fıkra müzakerenin: 
mümkün olmadıihnı gördük. Heyeti umumiye-
sini müzakere edip fıkra fıkra reye koyacağız. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde bir sey 
rica ediyorum. Bu (H) fıkrasında müstakil çift
likler, ne elemektir. (O kalktı sesleri). 

FERİDUN FÎKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
(H) fıkrasında: yukarıda 'zikredilen hususlara 
ait mükellefiyet ... demli vor. Bu yukarıdaMn-
den maksat, «yukarı» (H) fıkrasına mı aittir, 
yoksa üstteki di<rer maddelere de şâmil midir? 

DAHİLÎYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Hayır, yalnız (H) 
fıkrama matuftur. Oünkii (G) fıkrasında ar-
zettinim hususi kanun hükümleri mevcuttur. 
Küçük derelerin tathiri kanunu mucibincedir. 

FERİDUN FÎERİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bendeniz bir şey söylemiyorum, yalnız tasrihini 
rica ediyorum. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — 
Efendim, bu madde sırasiyle köy kanununda 
ve diğer kanunlarda olan hükümleri köy mec
lisine muntazam ve toplu bir halde verilmekte
dir. Benim teklif ettiğim şey de çok mühim bir 
meseledir. O kanunlarda mevcuttur diyorsunuz 
onu da burava koysak: faydalı olur. 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Eğer Heyeti Celile 
bu noktai nazarı tasvip ederse elbette muta 
olur. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FA YIK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Efendim; bu maddede zikredilen şey
ler zaten muhtelif kanunlarla vazife olarak ve
rilmiş olan islerdir. Burada nahiye meclisleri 
bunları tanzim ve murakabe gibi bir vazife alı
yor. Başka bir şey değildir. Mevcut kanunlar 
ne gibi şartlar ve usuller göstermişse onu ifa 
edeceklerdir. Tatbikatta yanlışlık olur diye tav
zihe lüzum gördüm. Bazı işler mezuniyet al
mağa bırakılmıştır. Bunlar ufak tefek şeylerdir. 
Muhterem Kâzım Karabeldr arkadaşımızın ar
zularına gelince: Bunlar suçtur. Fuhşu menet
mek, kuman menetmek adli vazifelerdendir. 
Nahiye zabıtası, nahiye karakolu bunu zaten 
yapacaklardır. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Mü
saade eder misiniz? Bu öyle bir marazdır M, bir 
suçtur diye buna caza vermekle önliyemez ve 
önüne duramazsınız. Yani onu yalnız kanuni 
bir müeyyide ile önlemek mümkün değildir. 0-
nun bir çok vasıtalarla önlenme tarzları var
dır. Bu tereddi esbabı kanunda zikredilir ve 
kanun müeyyidesi tekrar edilerek o heyete bir 
vazife olarak verilir ve heyet bunu ifa eder. Suç 

olarak da ayrı kanaldan yine uğraşılsın. Bu 
iîri kudretle muvaffakiyet daha büyük olur. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FA YIK ÖZTRAK (De
vamla) — Burada buna dair bir madde konacak 
olursa yalnız tenvir ve irşat mahiyetinde ola
caktır. Bunu yapmaktan zaten memnu değil
dirler. 

KEMAL TURAN ( İsparta ) — Efendim; 
muhterem mazbata muharriri izahlarında nahiye 
meclislerinin idare salâhiyetlerini nasıl kulla
nacaklarını az çok aydınlatmıştır. Fakat mad
denin içinde yazılmamış olarak kaldı. Madde 
o şekilde tanzim edilmiştir ki sanki hükmi şahsi
yeti haiz, bütçesi mevcut, vergi tarhma kadir 
bir nahiye meclisi varmış ve bu nahiye meclisi 
şu şu işleri yapabilecekmiş şeklinde yazılmış
tır. Meselâ 4 fıkra tamamen bu mahiyettedir. 
Araziyi sulayabilecek sular açmak, düzene koy
mak, yeniden arklar ve bentler yaptırmak, 
yollar yaptırmak, köy çeşmelerini, köprülerini 
yaptırmak, köyün dere ve çaylarını temizlemek, 
bataklıkları kurutmak filân... Bütün bunlar san
ki nahiye meclislerince müstakillen ele alınmış 
birer mevzu halinde maddede tasrih edilmiştir. 
Böyellikle madde, nahiye meclislerinin işlerini 
güçleştiren bir mahiyettedir. Gerek Vekil Be
yefendinin ve gerek Mazbata muharriri arkada
şımızın izahlarından anlıyoruz ki; nahiye mec
lisi bu kanunla kendisine verilen salâhiyetle köy 
bütçelerini tetkik edecek ve köy bütçelerini tet
kik ederken köy bütçesindeki yol faaliyetini, na
hiyenin umumî ihtiyacına göre tanzim edecek
tir. Köy bütçesindeki su işine ayrılan parala
rın hesabmı yalnız o köye değil, o köy de da
hil olduğu halde, nahiyenin ihtiyacına göre tan
zim edecek. Yol da öyle olacak, köprü işinde 
de bu şekilde olacak. Şu halde nahiye meclis
lerinin aldığı rol, ben de bunu sormuştum, köy 
bütçeleri üzerinde nahiyenin menfaatleri bakı
mından bir vahdet temin etmek, her köyü kendi 
kendini korur, kendi kendini düşünür bir vazi
yetten çıkarıp, nahiyenin birliği içinde umumî 
bir kalkmmıya doğru yürütmektedir. Bu çok lâ
zımdır ve doğrudur. Hepimiz buna gönülden 
iştirak ederiz. 

Maksat bu olunca maddenin ona göre yazıl
ması lâzımdır. Denebilirdi ki nahiye meclisleri, 
Köy kanununun 12 nci maddesindeki telefon işi 
de böyledir, nahiye meclisleri nahiyeler içinde-
ki köyler bakımından köy kanununda yollara 
ait işler yapılırken, ihtiyar meclisleri bunlar 
için bir karar verirken, bu kararları kendisi 
tasdik ederken, nahiyenin umumî yol ihtiyacı
nı gözönünde tutar, bu bir. Yahut yine köy 
kanununa göre köyce almacak kararların bütün 
nahiyede su işlerini tanzim edecek bir şekilde 
olmasını murakabe eder, kontrol eder, karar 
verir. 

Mükellefiyet bahsine gelince, buradaki fıkra 
müstakil okunduğu zaman, bendeniz çok dik-
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katli okudum ve anladım, bu adeta nahiye 
meclislerine ayrı bir mükellefiyet yükletmekte-
dir. Mükellefiyetlerin tevzii diyor. Mazbata 
muharirri arkadaşımız açıkça diyorlar ki; köy 
kanununa göre köylüye yükletilecek mükellefi
yettir, yeni bir mükellefiyet değildir. O halde 
biz burada ne yapıyoruz? Köy organlarının tat
bik edebileceği mükellefiyetleri nahiyenin 
umumî ihtiyacına göre, yine köy kanunundaki 
esaslar mahfuz kalmak şartiyle, tanzim edecek
tir demektir. Maddede diyeceğiz ki; köyler 
yol programlarını su işlerini, bütçelerini, salma
larını ve diğer her nevi mükellefiyetlerini bir 
programla nahiye meclisine bildirir. Nahiye 
meclisleri köylerden gelen bu programları, büt
çeleri nahiyenin şu, şu ihtiyaçlarına göre bir 
karara bağlar ve bu karara nahiye müdürünün 
itiraz hakkı vardır. Hattâ köyün bile itiraz 
hakkı olmalıdır. İtirazlar üst kademede tetkik 
edilmelidir. Nitekim bu, bütçeler için vardır. 
Bütçeler nahiye meclisine verildi mi, nahiye 
meclisi icabederse buna itiraz edebilirler. Bu 
itirazlara kaza. mercii hakem olur. Binaena
leyh, maddenin bence yeniden ele alınarak bura
daki müzakerelere tamamen mâkes olacak şekil
de gayet vazıh ve nahiyelerin kanundan başka 
bir mâna anlamayacak bir şekle sokulmasını ri
ca ederim. Bendeniz çok düşündüm. Bir fıkra
yı her hangi bir fıkraya ekliyerek veya bir iba
reyi kaldırarak, ilâve ederek düşündüm, niha
yet anladım ki bu, burada halledilecek bir me
sele değildir. Müsaade buyurulursa encümene 
verilsin. Çünkü bu kanunun en mühim ve en 
faydalı bir maddesidir. Bunu da açık ve daha 
kabili tatbik bir halde, anlaşılacak bir vaziyette 
yeniden yazalım. 

GALÎB PEKEL ( Tokat ) — Efendim, bu 
maddede yazılan vazifelerin bir çokları köy ka
nunu ile köylere verilmiştir. Şimdi burada na
hiye meclislerine verilmek istenen vazife yalnız 
köyler arasında müşterek olan kısımlar içindir. 
Fakat burada A, O, G, H, î fıkralarında köy
ler arasında müşterek, diye bir ibare kullanıl-
mıyacak olursa o zaman bir tedahül vukua ge
lecektir. Bir köyün içinde müstakil bulunan ve 
köy kanununa göre köy ihtiyar heyetlerine va
zife olarak verilen- bu tâbir kullanılmadığı 
takdirde, burada nahiye meclislerinin vazifesi 
meyanma girecektir, tedahül olacaktır. Bu lâyi
hanın Heyeti umumiye müzakeresinde encümen
de bulunamadım. Bittikten sonra bunun konma
sını rica etmiştim, konmamış olduğunu görü
yorum. Bu tedahüle mâni olmak için rica edi
yorum; (A) fıkrasında bir, sonra (O) fıkrasın
da, (G) fıkrasında (H) ve (I) fıkralarında, 
köyler arasındaki müşterek tabirini kullanma
lıyız. Aksi takdirde arzettiğim tedahül husule 
gelir. Bizim kastettiğimiz mâna, köylerin kendi 
hudutları dahilindeki işleri de nahiye meclisle
rine yaptırmak değildir. Zaten bu işlerin ayrı 

salahiyetlileri var. Burada kastedilen, köylerin 
müşterek olan işlerdir. Bunları tasrih edelim. 
O zaman tedahüle meydan kalmaz. 

REÎS — Encümene almak hususunda müta
lâa var mı? 

DAHİLİYE En. Na. ÎBRAHtM ETEM BOZ-
KUT (Zonguldak) — Efendim arkadaşımız 
maddede kâfi sarahat ve vuzuh olmadığını id
dia ediyorlar. Esasen maddede nahiye meclis
lerine ayrıca müstakil bir bütçe vermemiş ol
duğumuza göre kâfi vuzuhu ifade ettiği kana
atindeyiz. 

Onun için tekrar encümene gelmesinde bir 
fayda telâkki etmiyoruz. Yalnız Hüsamettin 
arkadaşımız G fıkrasında hususi kanunlarına 
tevfikan küçük dere ve çaylarm temizlenmesi ve 
nahiye içinde .... fıkrasındaki havayı ifsat eden 
tâbiri yerine, Sıtma kanununda mevcut bir tâbir 
olduğu için o tâbirin burada konulmasını istedi
ler. Biz de nahiye içinde havayı ifsat eden tâ
biri yerine sivrisinek üremesine ve sıtma tevlit 
edecek sineklerin üremesine mâni olacak «su 
birikintileri» kaydmı kabul ediyoruz. 

RElS — Reye koymak üzere fıkraları birer 
birer okutuyorum. 

GALÎB PEKEL fTokad) — O halde beyden 
sorayım: A, O, G, H ve I fıkralarına, köyler 
arasmda müşterek kaydınm konulmasında 
mahzur var mıdır? 

ÎBRAHtM ETEM BOZKURT (Devamla) — 
Zaten nahiyenin müstakil köyü yoktur, nahiye 
dediğimiz şey bir köy değildir. Nahiyeyi teşkil 
eden bütün kövlerin işlerini tanzime yarayacak 
bir uzvudur. Onun için «köyler arasmda müşte
rek» kavdım koymaca lüzum görmüyoruz. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Maddenin en
cümene gitmesi için takrir veriyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin encümene verilmesini teklif ede

rim, 
İsparta 

Kemâl Turan 
RElS — Evvelâ bu takriri reye koymak mec

buriyetindeyim. 
FUAD SÎRMEN (Rize) — Hangi esas üzeri

ne encümen çalışacaktır? Meclise evvelâ bir nok-
tai nazar arzedilir, meclis o noktai nazarı kabul 
ederse o madde encümene gider ve encümen o-
nun üzerinde işler. 

RElS — Takriri reye koyacağım. 
KEMAL AURAN (îsparta) —Efendim; ben

deniz maddenin hemen hemen ana hatları üze
rinde her şeyin söylendiğini tahmin ederek tak
ririmi verdim. O halde takririm reye konmaz, 
daha bazı mütalâada bulunacak arkadaşlar var
sa söylerler ondan sonra reye koyarsınız. 

REÎS — Başka söz alan yoktur. Takriri re
ye koyacağım. Çünkü fıkralan ayrı ayn rey© 
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koyup kabul edildikten sonra encümene gide
mez. Takririn reye konulmasında ısrar ediyor
sanız şimdi reye koymak mecburiyetindeyim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bütün takrirler okunsun. 

REİS — Fıkralar ayrı ayrı reye konduktan 
sonra maddenin encümene gitmesi manasız kalır. 
Eğer takrir sahipleri ısrar ediyorsa okutup re
ye koyacağım, 

KEMAL TURAN (İsparta) — O halde di
ğer takrirler okunsun, bilâhare benimki okunur. 

REİS — Takrirleri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

16 ncı maddenin (A) fıkrasındaki şenlik ke
limesinin (imar) olarak tadilini rica ederim. 

Sivas mebusu 
A. N. Demirağ 

Yüksek Reisliğe 
C. ve G fıkralarını birleştirmek ve bu fıkra

larla yollar hakkındaki H. fıkrasından sonra : 
« İşbu işlerin planlanması ile inşa ve murakabe
leri için vilâyet Nafia ve Sıhhiye idarelerinin 
delâlet ve yardımlarını temin etmek, » şeklinde 
bir fıkra ilâve edilmesini teklif ederim. 

Ankara mebusu 
Arif Baytın 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebepten dolayı 16 ncı 

maddenin (G) fıkrasındaki (Havayı ifsat eden-
su birikintileriyle) ibaresinin kaldırılarak : 
yerine : 

< Sivrisinek üremesine ve sıtma tevlidine mü
sait olabilecek su birikintilerine mâni olmak ve 
mevcutlarını izale etmek » ibaresinin konulma
sını teklif eylerim. 

Ağrı 
Dr. H. Kural 

Yüksek Reisliğe 
Arzetitğim sebeplere binaen maddeye aşağı

daki fıkranın ilâvesini teklif ederim. 
(Nahiyenin müşterek surette ilgilendiği işle

rin parasını veya işlerini o işte alâkalı köylerin 
alâkalarına göre köylere taksim etmek. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen son fıkranın 

tayyini teklif ederim. 
Manisa mebusu 

Refik İnce 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen madde sonuna 
« Nahiye meclisleri hükmî şahsiyeti haizdir » 

fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 
Manisa mebusu 

Refik ince ' 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 16 ncı 
maddeye şöyle bir fıkra ilâvesini teklif eylerim. 

«Kumar ve sarhoşluk gibi tereddi âmillerini 
önlemek ». 

İstanbul mebusu 
K. Karaberik 

Yüksek Reisliğe 
H. fıkrasının sonundan ikinci satırındaki 

(ait) kelimesinden sonra (ve köy kanununun 
tâyin ettiği hadler dahilinde konulacak) keli
melerinin ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Trabzon Rize 
Faik Ahmed Barutçu Fuad Sirmen 

Bingöl 
Feridun F. Düşünsel 
(İsparta mebusu Kemal Turan'm takriri tek

rar okundu). 
(Takrirlerle beraber sesleri). 
REİS — Kabul edenler lütfen işaret buyur

sun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde encümende müzakere edilirken tak

rir sahibi arkadaşlar da encümende hazır bu
lunarak noktai nazarlarını izah ederlerse, 
Heyeti Umumiyedeki müzakeremiz daha kolay 
olur. Onun için bu arkadaşların encümenle 
temaslarını rica ediyorum. 

Takrirle birlikte maddeyi encümene ve
riyoruz. 

MADDE 17. — Nahiye meclislerinin verdik
leri idarî kararlar aleyhine nahiye müdürü ve
ya alâkalılar ıttıla tarihinden itibaren 15 gün 
içinde vilâyete bağlı nahiyelerde vilâyet, ka
zaya bağlı nahiyelerde kaza idare heyetlerine 
itiraz edebilirler. 

Bu itiraz üzerine yapılacak tetkikat netice
sinde nahiye meclisinin kararı iptal olunabilece
ği gibi ayniyle veya tadil edilmek suretiyle ka
bul ve tasdik edilebilir. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Efendim bu mad
denin nihayetine bir fıkra ilâvesi lâzımgeliyor. 
Bu fıkra şu şekilde olacaktır. Yani kanun ve 
nizamname hükümlerine aykırı olarak nahiye 
meclislerinin verdiği kararları bittabi nahiye 
müdürü infaz etmekle mükellef değildir. Bun
ları yüksek kademeye sevkeder ve orada iptal 
ettirir. Fakat böyle bir karan iptal et
tirmez de tatbik edecek olursa, bu da müfet
tiş tahkikatiyle sabit olursa, bu yolda yapıla
cak muameleyi tavzih etmek için konulmuş 
bir fıkradır. 

Teftiş neticesinde kanunlara ve nizamlara 
aykırı bulunduğu anlaşılan nahiye meclisleri 
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kararları da müfettişler tarafından derhal 
nahiyenin bağlı bulunduğu vilâyet veya kaza 
idare heyetine sevkedilerek hükümleri iptal 
ettirilir. Fıkra bundan ibarettir. 

REİS — Encümen bir fıkra ilâve ediyor. 
Onun için maddeyi tekrar okuyacağız. 

MADDE 17. — Nahiye meclislerinin verdik
leri idarî kararlar aleyhine nahiye müdürü ve
ya alâkalılar ıttıla tarihinden itibaren 15 gün 
içinde vilâyete bağlı nahiyelerde vilâyet, ka
zaya bağlı nahiyelerde kaza idare heyetlerine 
itiraz edebilirler. 

Bu itiraz üzerine yapılacak tetkikat netice
sinde nahiye meclisinin karan iptal olunabile
ceği gibi ayniyle veya tadil edilmek suretiyle 
kabul ve tasdik edilebilir. 

Teftiş neticesinde kanunlara ve nizamname
lere aykırı bulunduğu anlaşılacak nahiye mec
lisi kararları da müfettiş tarafından derhal na
hiyenin bağlı bulunduğu vilâyet veya kaza 
idare heyetine sevkedilerek hükümleri iptal et
tirilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Kazai vazifeler 
MADDE 18. — Nahiye meclisleri, bu meclis 

veya nahiye müdürü tarafından ittihaz ve 
usulen tebliğ veya ilân olunan kararların tatbik 
ve icrasına mümanaat ve muhalefet edenlerle 
bu kararlara göre tâyin olunan vazife ve mü
kellefiyetlerini yapmıyanlar hakkında hususi ka
nunlarında muayyen cezalar bulunmadığı tak
dirde bir liradan 10 liraya kadar para cezası 
hükmederler. 

Bu cezalar merkezin ve köylerin müşterek 
ihtiyaçlarına nahiye meclisleri karariyle sarfe-
dilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19. — Nahiye meclisleri, hukuk iş
lerinde : 

A) Miktar ve kıymeti 50 liraya kadar (50 
lira dahil) ödünç para, menkul alım ve satımı, 
icar, ücret ve saireden mütevellit alacak dâ
valarına bakmak; 

B) Miktar ve kıymeti 150 liraya kadar (150 
lira dahil) ve gayrimenkule müteallik bulunmı-
yan ihtilâflarda müracaat halinde tarafları 
uzlaştırmak; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 
GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, Köy kanunu köy ihtiyar meclislerine 
10 liraya kadar alacak dâvalariyle alım satım 
dâvalarında adli hüküm vermek salâhiyetini 
vermiş bulunuyor. On liradan fazla 50 liraya 
kadar alacak ve alım satımlarda 10 liradan 
fazlası için iki tarafa müracaat ederse 

bu işin sulhan hallini, sulhan halletmediği tak
dirde kendisini hakem yaptırmak suretiyle hal
lini bırakmaktadır. Bu, köylüler arasında çıkan 
muhtelif küçük ihtilâfların hallinde en büyük 
rol oynıyan âmillerden biri bulunuyormuş. Va
kıa bütün maddeleriyle köy kanununu her ta
rafta tam olarak tatbik edilememektedir. Bir 
çok köyler vardır İd bunlar bu kanunun hü
kümlerini çok iyi olarak tatbik etmektedirler 
ve şüphesiz köyler arasında huzur temin etmek, 
nifakı kaldırmak hususlarında en büyük âmil 
oluyor. 60 kuruşluk bir ihtilâf için bir köylü
nün üç beş saatlik uzağa gidip davasını hallet-
tirmekte fayda olabilir mi? bunda feydadan 
ziyade zarar görüldüğü içindir ki on liraya ka
dar oan dâvaların köylerde halledilmesini köy 

kanunu muvafık bulmuş. Dâva paraca büyü
yünce belki mahkemelere de gidilir diye onlar
da da sadece sulh şeklinde veya tabirim şeklin
de hüküm vermelerine muvafakat etmiş bulu
nuyor. Şimdi bu madde köylerdeki bu salâhi
yeti kaldırmaktadır. Köy kanununun ihtiyar 
meclislerine verdiği 10 liraya kadar katî hü
küm, vermek, 50 liraya kadar olanları da sul
han hal şeklinde verdiği salâhiyeti bu kanun 
kaldırmaktadır. Nahiye meclislerine gidecekler, 
orada hallettireceklerdir. Ben bunu köylü he
sabına doğru bulmuyorum. Demin arzettiğim 
gibi 60.kuruşluk bir dava için 3 saat uzaktaki 
nahiye meclisine gidip bunu hallettirmekte köy
lü için hiç bir menfaat mutasavver değildir. 
Bunda fayda telâkki etmediğim için. köy ka
nunu ile verilmiş olan adli salâhiyetlerin ay
nen bırakılmasını rica ediyorum. Yalnıa 10 li
raya kadar olan dâvaların hallini kendilerine 
bıxake,bra, 10 liradan yukarısı için hangi taraf 
itiraz ederse bu itiraz üserine nahiye meclisine 
gitsin. Nahiye meclisleri ikinci derecede tetkik 
etsinler. Nahiye meclisleri 50 liraya kadar olan
ları katiyetle halletsinler. 50 liradan fasla olur
sa sulh mahkemesine gidilsin ve sulh mahke
meleri üçüncü derecede bunları katiyetle hal
letsin. Bu maksatla bir de takrir takdim edi
yorum. 

BÎEEÎ ÎOÖS (Yozgad) — Efendim; 50 liraya 
kadar olan dâvaları nahiye meclisleri, görecek
lerdir, salâhiyet veriyoruz. Köy ihtiyar heyeti
nin salâhiyeti baki kalıyor mu?' 

DAHİLÎYE En. Na. İBRAHİM ETİM BOE-
KURT (Zonguldak) — Hayır, kaldırıyoruz. Bu
nun kaldırıldığı kanunun nihayetinde zikredil
miştir. 

SIRRI ÎÖÖZ (Yozgad) —- Sonra halledilir 
ibaresi vardır. Bu kabili istinaf ve temyiz de
mek midir? 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOEKURT (Zonguldak) — Efendim; esasen en 
son maddelerin birinde bir fıkra vardır. Elli 
lira dahil olduğu halde nahiye meclislerinin - ki 
dört kişiden mürekkeptir - verecekleri kazai 
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kararlar 15 liraya kadar katidiı*. On beş lira ! 
dan yukarısı, yani yirmi beş lirası, sulh mahke-
melerine kabili itirazdır. Fakat bunun için de 
temyize gitmek yolu yoktur. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Köylerde bugün 
en çok görülen dâvalar gayri menkul dâvalar
dır. Tapusuz tasarruf, hudut, ve saire ... Son 
çıkan bir kanunla arazi vergisi idarei hususiye -
ye intikal etmiştir, bu gayri menkul dâvaları da 
buraya girmiş midir? 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Hayır girmemiştir. 
Bu gibi ihtilâfların halli için arazi kaydınm 
tetkik edilmesi lâzımdır. Halbuki nahiyelerde 
bu kayıtlar mevcut değildir. Kazalardan kayıt 
getirmek lâzımdır. Onun için koymadık. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Yaptığınız bu na
hiyeler tam teşkilâtlı nahiye dağil midir? Tam 
teşkilâtlı nahiye olduğuna göre bunlarm da 
konulması iyi olurdu. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Böyle tapu kayıt
larına taallûk eden işlerde şimdilik kazaya git
mek zarureti vardır. 

Galib Bey arkadaşımız, Dahiliye encümenin
de şimdi dermeyan ettikleri mütalâayı ifade 
buyurdular ve uzun uzadıya cereyan eden mü
zakere neticesinde arkadaşımızın mütalâası ek
seriyetle kabul edilmedi. Takdir şüphesiz Hey
eti Celilenize ait bir meseledir. Dahiliye encü
meni bu salâhiyeti nahiye meclislerine verdik
ten sonra köylerde ayrıca kazai bir salâhiyet 
kalmasına lüzum görmedi. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; bendeniz de Galib Pekel arkadaşımı
zın mütalâasına iştirak edeceğim. Çünkü malû
mu ihsanınız Köy kanunu köylerimizin umumî 
hayatını düzenlemek maksadiyle Cumhuriyetin 
ilânı akebinde tanzim edilmiş bir ana kanun 
hükmündedir. O ana kanunun 49 ncu madde
siyle ihtiyar meclislerine bir kaza hakkı kabul 
olunmuştur. 

Altıncı faslm 49 ncu maddesi «İhtiyar mec
lisi aşağıdaki dâvalara katî surette bakar ve 
kararları derhal yapılır.» İstinaf ve temyiz 
yoktur: 

1 On liradan yukarı elli liraya kadar olan 
ödünç paraları; 

2. On liradan yukarı alım, satım, icar, üc
ret ve saireden alacak dâvaları. 

Sonra ellinci madde : 
«Aşağıdaki dâvalarda köy ihtiyar meclisi iki 

tarafı uzlaştırmağa (sulh etmeğe) çalışırlar. 
Uzlaştıkları surette bir kâğıda yazıp altmı uz
laşanlarla kendileri mühürler, mühürleri yoksa 
adlarını yazarlar ve parmak basarlar...» 

Madde aşağı doğru devam ediyor. 51 nci 
maddede «49 ve 50 nci maddelerde gösterilen ve 
elli liraya kadar olan dâvalarda (50 lira dahil
dir) evvelâ ihtiyar meclisine müracaat edilme- I 

| dikçe hiç bir mahkemeye gidilemez» deniliyor. 
- Sonra yedinci fasılda dâvaların nasıl görülece

ği şekli de 57 nci maddeden 67 nci maddeye 
kadar kendine göre bir usulü muhakeme ve icra 
usulü tesis etmiş hükümler vardır. Bu mevzu
at bu bakımdan Köy kanununa, köyün bünye
sinde ihtiyar meclisleri uhdesine verilen vazi
felerin tamamiyle ifa edilmeleri ve köylüyü uzak 
kaza mercilerine gitmekten kurtarmak için 
konulmuş ve kendi kendisini idare esasınm tak
viyesi yolunda Cumhuriyet ve demokrasi pren
siplerinin hüviyetini alması bakımından ihtiyar 
meclislerine verilen bu kaza hakkını bundan 18 
sene evvel kabul etmiş ve kullanmağa başlamış
tık. Olabilir ki bu bazı yerlerde işlememiştir. 
Fakat gidilecek bir istikamettir. Şimdi biz na
hiye meclislerini vücude getirirken onlara birta
kım kazai salâhiyetler veriyoruz ve kabul ettik. 
Fakat bunlarm 10 liradan başlamasında isabet 
vardır. Nitekim kanunlarımızın umumî meyli, 
Köy kanununun bu istikameti üzerindedir. 
Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanu
nun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası «50 liraya 
kadar olan zarar ve ziyan işlerine 26 nci madde
de yazılı hükümler dairesinde bakmak» deniyor. 
26 nci madde de şudur: «Birinci maddede yazılı 
çiftçi mallarına iras edilen ve miktarı 50 lirayı 
geçmiyen zararlar tazminine müteallik işleri ko
ruma ve ihtiyar meclisleri Köy kanunundaki usu
le göre tetkik ve hallederek bir karara bağlar...» 
Bu böyle olduğu gibi Köy enstitüleri kanunu da 

yapılmaktadır. Onda da ihtiyar meclislerinin kaza 
salâhiyeti zayıflatılmamış bulunmaktadır. Yani 
ihtiyar meclislerinin kazai fonksiyonu kabul 
edilmiştir. Şimdi biz on liradan fazlasını vermi
yoruz. Biz de bu muhtarların kazai fonksiyon
larının mümkün olduğu kadar kuvvetli tutul
ması ve kazai hürriyetlerinin kuvvetli bulundu
rulmasına şahsan taraftarım. Galib Pekel arka
daşımızla hemfikir olarak atılmış bir adımın 
mahfuz tutulmasını muvafık buluyorum. Bu ar
kadaşımızın takririnin kabulünü rica ediyorum. 

ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Efen
dim ; bu madde ile 40 nci maddede verilen karar
ların ne miktarı kabili itiraz olup olmadığı hu
susları encümende epey münakaşa ve müzakereyi 
mucip olmuştur. Şimdi burada 50 liraya kadar 
nahiye birliklerine dâvaları görmek salâhiyeti ka
bul olunuyor. On beş liraya kadar da katî olarak 
karar vereceklerdir. Arkadaşlarımızın bir kısmı 
encümende, ancak on liraya kadar Köy kanu
nunda katî olarak bakılması kabul edilmiş oldu
ğundan bu suretle tesbit edilmesi caiz olmakla 
beraber nihayet on beş lira olarak ekseriyetle 
katî olarak kabul edilmiştir. Fakat maddenin 
40 nci madde ile bağlılığı vardır. Şimdi 40 nci 
maddede, 50 liraya kadar olan dâvalar için 
sulh mahkemesine itiraz olunuyor ve sulh mah
kemesi bunu katî olarak hükme bağlıyor. Hal-

I buki Hukuk mahkemeleri usulü kanununda, 
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sulh mahkemeleri 25 liraya kadar olan dâvaları 
katî olarak görürler denir. 
26 lira oldu mu, 25 i biraz geçti mi bunun tem

yizi kabildir. Şimdi bu umumî hükümler mey
danda dururken 50 liraya kadar nahiye mec
lisinde görülen dâvalar, sulh mahkemesi tasdik 
etmek şartiyle katileşmiş oluyor. Yani burada 
umumî hükümlerden gayri bir hüküm konul
muş oluyor. Bu vaziyet karşısında köylü di
yebilir ki; şehirlinin dâvası 26 lira olarak sulh 
mahkemesinde tasdik gördüğü zaman kabili 
temyiz oluyor da bizim 50 liraya kadar olan dâ
valarımızı sulh mahkemesi tasdik etse de kabili 
temyiz olmuyor. Bu neden olmuyor diyebilecek
tir. Umumî hükümlerde 25 liradan yukarı olan 
dâvalarda sulh mahkemesinin kararı temyize 
tabi tutulmuştur. Halbuki sulh mahkemesi 
köyde görülen bir dâvanın 50 lirasına kada
rını tasdik ettiği gibi, katileşmiş oluyor. Halbu 
M, Hukuk mahkemeleri usulü kanununda, ka
nunun nef'i için 25 lira temyiz edilebiliyor. 
Burada 50 lira tasdik edildiği gibi sulh mah
kemesince katileşiyor. Bu vaziyet karşısında 
sulh hâkimi hata ettiği zaman ne olacaktır? Bu
rada nef'an lilkanun vaziyeti de mevcut değil
dir. Binaenaleyh temas etmek istediğim nokta 
şudur: Bu maddenin müzakeresini, alâkası do-
layısiyle, 40 ncı maddenin müzakeresine talik 
edelim. Aynı zamanda Adliye vekâletinin bu 
husustaki noktai nazarmı öğrenmek istiyorum. 
Bunu kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bun
dan başka 15 lira katî olabilsin. Fakat nahiye 
meclisleri 25 liraya kadar olan dâvaları gör
sünler. îtiraz olursa sulh mahkemesi tasdik 
etsin. Bunlarm esasen 25 liraya kadar gördüğü 
dâva katidir. Bunu da tasdik etmekle katileş
miş olur ve umumî hükümlere muvazi olarak bu 
hüküm de yürümüş olur. Onun için bendeniz 
bu mütalâada bulunuyorum ve aynı zamanda ay
rıca vekâletin noktai nazarını öğrenmek isti
yorum, lütuf buyursunlar. 

ADLİYE En. NAMINA M. M. ŞÎNASt DEV-
KÎN (Zonguldak) — Efendim; Adliye encüme
ninde tesbit edilmiş olan bu madde Dahiliye 
encümenince aynen kabul edilmiştir. Bu itibarla 
bendeniz de Dahiliye encümeni mazbata muhar
riri arkadaşımızı teyit sadedinde maruzatta bu
lunacağım. 

Galib Bey arkadaşımız üç hususa temas bu
yurdular. Bunların birinsisinde, Köy kanunu
nun kazai salâhiyete taallûk eden kısımların 
devamı üzerine, zannederim ki; Feridun Fikri 
arkadaşımla birleşiyorlar. (150) liraya kadar 
olan dâvalarm rüyet edilmesi ve 50 liraya kadar 
olanlarının da rüyeti ve katî olarak karara bağ
lanması hususunda ayrılıyorlar. Şimdi Köy ka
nunun ihtiyar meclislerine tevdi ettiği kazai va
zifeler, filhakika bu kanunla kaldırılmıştır. Fa
kat zannederim ki, maddesi bu değildir. Köy 
kanununun, Feridun Bey tarafından zikredilen 
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49, 50, 51 ve 57 ve diğer maddeleri ilgaya mü
tedair olan 49 ncu maddedir. Bu itibarla eğer 
arkadaşımız tensip buyurursa 49 ncu madde, bu 
maddelerin devamı veyahut ilgası hususu ayrı
ca müzakere edilir. Çünkü, bu maddenin müta
lâasından da anlaşılacağı üzere, nahiye meclisle
rinin bu dâvaya bakacağından bahistir. Bu 
madde köy kanununun kaza salâhiyetlerini sel-
betmez. Şu kadar ki, 49 ncu maddedeki ilga
nın olveçhile tasrihi lâzımgelir. Bu bakımdan 
Galib Pekel arkadaşımın, 50 liraya kadar olan 
dâvalarm katiyetle görülmesi ve 150 liraya ka
dar da kaza salâhiyeti verilmesi, hususlarına te
mas/edeceğim. Malûmu âliniz Devlet teşkilâ
tında vazife taksimi vardır. îcra kuvvetinin 
yanında bir de kaza kuvveti teşkil edilmiştir. 
Bazı hususlar tanınmıştır ve kaza kuv
vetine de icra kuvvetinden ayrı bir ta
kım teminatlar, bir takım usuller vazedilmiştir. 
Nitekim bir zatin hâkim olabilmesi için hukuk 
mezunu olması, iki sene bir staj devresi geçirmesi, 
hâkim namzetliği yapması, ondan sonra hâ
kimliğe ehliyet kazanması icabeder ki, bu vasıf
ları hâiz olmıyan bir vatandaşın dâvaları rüyet 
etmesi haddi zatinde teminatı münselip kılar. 
Şimdi, nahiye meclislerinin tarzı teşekkülüne ba
kacak olursa nahiye müdürü, ki âzami lise me
zunu veya orta mektep mezunudur ve onun 
yanında da belki okuyup yazmak bile bilmiyen 
- bu şart yoktur - iki âza vardır. Böyle elli li
raya kadar mühim dâvalarda, hemen hemen köy
lünün bir serveti mahiyetinde olan bir dâvada, 
böyle kavanine vukufu tam olmıyan bir heyetin 
kazai küvette aranılan teminatı hâiz olmaması, 
fikri âcizaneme göre vatandaşların lehine değil, 
aleyhine bir hüküm olarak tecelli eder. Bu iti
barla bu gibi istisna teşkil eden kazai kuvvet
lere verilecek böyle bir salâhiyetin miktarının 
asgari bir hadde tutulmasında fayda vardır. 
Binaenaleyh, Adliye encümeninde ittifakla ve 
Dahiliye encümeninde bir muhalif reye karşı ek
seriyetle 15 lira muvafık bir had olarak telâkki 
edilmiştir. Sonra., malûmu âliniz bu nahiye ve 
köy muhitleri dar muhitlerdir. Aşağı yukarı 
birbirlerine akrabalık husumet, dostluk ve sai 
releri vardır. Bu vaziyet karşısında bunlar 50 
liraya kadar hüküm salâhiyetini hâiz olunca bu 
önüne geçilemiyecek bir takını teşevvüşata sebe
biyet verir. 

Bu itibarla maddenin 15 liraya kadar olan 
kısmmm katî olarak görülmesi ve bunun 50 li-
rays aşanıamasındaki hükmü yerindedir. 150 lira 
köyler için büyük bir kıymet ifade eder ve zan
nederim ki köydeki dâvalarm % 99 u 150 lirayı 
aşmaz. 

Abidin Bey arkadaşımızın buyurdukları key
fiyet 41 nci maddeye taallûk eder. O madde 
geldiği zaman temyiz yolunun açık kalıp kal
maması ayrıca Yüksek Heyetin nazarı takdirine 
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arzedilir. Ve verilecek karara göre aynen ipka 
veya tadil kılınır. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Bu madde hak
kında karar vermek demek, doğrudan doğruya 
köy ihtiyar meclislerine verilmiş olan kazai sa
lâhiyetleri zımnen kaldırmak demek olacaktır. 
Onun için prensip olarak evvelbeevvel köy mec
lislerinde adli salâhiyet kalmalı mı kalmamalı 
mı? Bu halledilmeli ki bu madde hakkında müs-
bet menfi kanaat izharı kabil olsun. Onun için 
bendeniz takririmi üç bend olarak yazdım. Ev
velâ bu salâhiyetlerin olduğu gibi kalmasını 
teklif ediyorum. Arkadaşımız 50 liraya kadar 
hattâ nahiye meclislerine katı salâhiyetle karar 
hakkı vermek, teşevvüşü mucip olur dediler. 
Köy kanunu, 50 liraya kadar olan bir ihtilâfın 
dahi hal salâhiyetini köy meclislerine verdiği 
halde, şimdiye kadar kaç şikâyet olmuştur ve 
nerede bir teşevvüş husule gelmiştir? Halbuki 
biz burada kabul ediyoruz ki, sureti hususiyede 
yetiştirilmiş, köy meclislerinin başında, nahiye 
müdürü bulunacak. Arkadaşlar köylüleri din
lediğimiz zaman en çok şikâyetlerinden birinin 
mahkemeye gitmek olduğunu arzetmeyi zait 
görürüm. Bırakalım köylü kendi yarasını ken
di sarsm. Köylü bundan huzur duyar. Kanun 
on liraya kadar katı hüküm vermek salâhiyetini 
kabul ediyor. Bununla iktifa edelim, 50 liraya 
kadar olan kısmı için köy meclisi karar verecek 
olursa ve buna da itiraz vâki olursa nahiye 
meclisleri bu dâvaya bakacak ve karara bağla
yacaktır, ikinci bir elden geçecektir ve yine bu 
işin başında sureti mahsusada yetiştirilmiş bir 
adam da bulunacaktır. 50 liradan yukarı dâ
valara da bakarlar. Fakat itiraz vukubulduğu 
zaman sulh mahkemesine gideceklerdir. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — On li
raya kadar olan dâvalar Köy kanunu mucibince 
görülmüş, sıkıntıya meydan verilmemiştir di
yorlar. Bendeniz köylerde 10 liraya kadar dâva 
görüldüğüne hiç rastlamadım. Sulh mahkeme
leri 3 - 5 liraya kadar olan dâvalarla dolu idi. 
Vazife dolayısiyle bunlara şahit oldum. 10 lira
ya kadar olan dâvalardan ne kadarı köylerde 
görülmüştür, kim biliyorsa buna dair malûmat 
lütfederler mi? 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Efendim; Abidin Binkaya arkada
şımızın suallerine cevap vermek için kürsüye 
geldim. Mazbata muharriri arkadaşımız nahi- I 
ye meclislerine kaza vazifesini ve sulh hâ- I 
kimlerinin itiraz tarikiyle tetkik etmek sala- | 
hiyetini evvelce izah ettiler. Abidin Binkaya I 
arkadaşımız diyorlar ki; sulh hâkimlerinin 25 
liraya kadar verdikleri hükümler katidir üst 
tarafı kabili temyizdir. Halbuki, burada 50 li
raya kadar nahiye meclislerinin hükmettik
leri dâvaları itirazen tetkik edecekler ve bu 
katî olacak, bu doğru mudur ve Adliye vekâleti | 

I buna muvafakat ediyor mu? buyurdular. 
Sulh hâkimlerinin iptidaen rüyet. ettikleri 

dâvalarda 25 liraya kadarı katidir. Üst tara
fı kabili temyizdir. Buradaki salâhiyetle eski 
kanundaki salâhiyet arasında bir fark vardır. 

I Burada üst mevki olarak tetkik edecektir, îp-
î tidaen nahiye meclisleri hükmedecek ve bunu 

itirazen ikinci derecede tetkik edecektir. Böy
le bir fark vardır. Biz de böyle bir farkı dik
kate alarak tasvip etmekteyiz. (Güzel seseleri). 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bir sual, hükmü 
verecek olan kimse aynı adam olacağına göre 
köy, nahiye dahilinde oturan bir vatandaşa 
aynı sulh hâkimi 50 liraya kadar katî hüküm 
verecek. Nahiye dışmda bulunan, kasaba ha
ricinde bulunan bir vatandaş hakkmda o hük
mü veren aynı hâkim, ancak 25 liraya kadar 
bir hüküm verecektir. İkisinin telifi mümkün 
olmıyan bir şeydir. Buyurdukları gibi nahiye 
meclisinden geçtikten sonra üst bir heyet sı-
fatiyle işi tetkik edecek. Fakat nahiye mecli
sinin teşekkül tarzını, mazbata muharriri ar
kadaşımız tamamen izah ettiler. Hükmü ve
ren adam yine aynı adam olacağına göre ipti
daen veya üst merci sıfatiyle bendeniz böyle 
bir farkı kabule müsait görmedim. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — İptidaen tesis edilen bir dâvanm 
müşkülâtı meydandadır. Halbuki nahiye mec
lisi davacıyı yakından dinleyecektir, şahit
leri yakından dinleyecektir, müddeialeyhi din
leyecektir. Ondan sonra sulh hâkimine gele
cektir. Sulh hâkimi dosya üzerinde, evrak üze
rinde tarafları dinleyecektir. 

ATIF AKGÜÇ (Bursa) — Sulh hâkimi hata 
yapamaz mı? 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Devamla) — Hata yapabilir. Hata her derece
de mevzuubahistir, Temyizde de hata olabilir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Vekil Beyefendi
nin buyurdukları izahata göre kabul ettikleri 
şeklin aksini iltizam eden bir şekli kabul etmek 
daha doğru olur. Çünkü sulh hâkimi iptida
en tarafları huzurunda dinleyerek ileri sür
dükleri delaile göre hüküm verir. Bunu iptida
en hazırlryan mahkeme, malûm olduğuna göre 
ve Vekil Beyefendinin şimdi verdikleri izahata 
nazaran hatta tarafları dinlemeksizin, evrak 
üzerinde karar verebileceklerine göre bu ikinci 
şekilde karar verecek aynı adam olduğu halde 
bilâkis teminat daha az olur. Bu itibarla mik-
darı 25 liradan 50 liraya çıkarmanın caiz olmı-
yacağı kanaatindeyim. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Zaten kast olarak nahiye meclisle
rinin bir karar vermeleri şöyle kabul edilmiştir. 
Buna sulh hâkimliğinin itirazen yapacağı tet-
kikat bir teminattan ibarettir. 

ABtDÎN BİNKAYA (Kastamonu) — Sulh 
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mahkemesi elli liraya kadar olan dâvaları ken- I 
dişi görecek. Buna temyizen mi bakılacak? 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Temyizen değil, itirazen tetkik ede
cek. 

ÂBÎDÎN BİNKAYA (Kastamonu) — 25 li
raya kadar olan dâvaları sulh mahkemesi iti
razen, diğerlerini de Temyiz mahkemesi tet
kik ederse o zaman âdeta iki derece tesis edil
miş olur. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Şimdi adalette ve kaza işlerinde 
kemal hali, temyizden geçmekle olacaktır. Fa
kat bu alacak verecek dâvaları ve mikdarı az 
olduğu için bu yol ihtiyar ediliyor. Yoksa hep
sinin temyizden geçmesi sayanı arzudur tabii... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; malûmu âlileri bu madde tıpkı çiftçi 
mallarını koruma kanununda olduğu gibi, çiftçi 
mallarını koruma kanununun ana maddesinde ol
duğu gibi, prensip ihtiva ediyor. 41 nci mad
dede tatbikatı ne şekilde olacağını ihtiva edi
yor. Onun için zannederim, temyiz veya itiraz 
dâvaları için vâki olacak münakaşanın yeri 41 
nci maddedir. Onun için bu müzakereyi orada 
yapalım? Yalnız burada hallolunacak nokta şu
dur: Şimdi 19 ncu maddede : 

« Nahiye meclisleri, hukuk işlerinde : 
A) Miktar ve kıymeti 50 liraya kadar (50) 

lira dahil) ödünç para, menkul alım ve satımı, 
icar, ücret ve saireden mütevellit alacak dâ
valarına bakmak; 

B) Miktar ve kıymeti 150 liraya kadar (150 ı 
lira dahil) ve gayrimenkule müteallik bulunmı-
yan ihtilâflarda müracat hâlinde tarafları uz
laştırmak; 

Vazifeleriyle mükelelftir » denmektedir. 
Buradaki ana hüküm, 50 liraya kadar olan 

kazai hakka riayet olunarak diğerlerini nahiye 
meclislerine bırakacaktır. Amma bunlar belki ı 
katidir, belki katı değildir. Temyiz hakkı var 
mı, yok mu? Bu meselenin hallinin yeri 41 nci ı 
maddedir. 

Burada hallolunacak mesele şudur : Haddi as- | 
gari ile haddi âzaminin tâyini. Şimdi A bendin- j 
de miktar ve kıymet 50 liraya kadar demekle 
bir paradan 50 liraya kadar olan işlere, ihti- | 
lâflara bakacak. Madde bu şekilde kabul edile- I 
cek olursa köy kanununun kazai ana hükümle- | 
rini ihtiva eden beşinci faslı, ki, 49 ncu madde- j 
den başlıyan bu beşinci fasih ortadan kalkmış I 
olur. 

ABDURRAHMAN NAOÎ »EMÎAĞ (Sivas) 
— Tedahül olur ortadan kalkmaz. 

ŞÎNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Siz nahi
ye meclislerinin bakmasını kabul ediyor musu
nuz? ! 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Fikrim şudur: On liradan yukarısı için, binaen
aleyh bizim burada halledeceğimiz birinci şey; 10 | 
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liraya kadar köy ihtiyar heyetleri bakacak mı, 
bakmıyacak mı? Bunu halletmektir. 10 liraya 
kadar köy ihtiyar heyetlerinin bakması lâzım
dır ve bunun hal noktası da budur. Binaen
aleyh köy ihtiyar heyetlerini bu salâhiyetten 
tecrid etmek doğru olmaz. Biz ana bir istika
mette yürüyoruz ve bu salâhiyeti Çiftçi malla
rını koruma kanununda Meclis genişletmiştir. 
Çiftçinin mallarını zarar ve saireden vikaye 
için hükümler koymuştur. Binaenaleyh 10 lira
lık alacak için köylüyü nahiyeye yollamak 
doğru değildir. Atılmış bir adımdır. İşleyen 
kısmı vardır, işlemiyen kısmı vardır. Am
ma bizim gayemiz köy kanununu yaşatmak
tır, köy ihtiyar heyetlerinin salâhiyetle
rini genişletmek ve mümkünse köyün içinde 
çalınacak bir kaza kapısı bulundurmaktır. Onun 
için köy kanununun bu hükmünün masun tutul
masını istirham ediyorum. Bu sebeple bendeniz 
Galib Pekel arkadaşımla mutabık olduğum şu 
nokta için ayrıca bir takrir takdim ediyorum. 
Çünkü muhterem arkadaşımın takrirleri muh
telif fıkraları ihtiva ediyor. Olabilir ki bazıları 
kabul edilmez. Onun için ayrıca takrir takdim 
ettim. 

Şimdi işin esasına geliyorum.: Elli liraya ka
dar olmasını Adliye encümeninde uzun uzadıya 
münakaşa ettik. Hakikaten yeni bir adım atı
yoruz. Bendenizce bu nahiye meclisleri bu işi 
yapabilirler. Arkadaşlar da bunu kabul etmiş
lerdir. Yani Adliye encümeni 50 liraya kadar 
bakmasını kabul etmişlerdir. Şu kadarı katî, 
şu kadarı gayri katî. Bu ayrı mevzudur. Adliye 
encümeni cesaretle bu miktarı nahiye meclis
lerine vermiştir. Fakat 50 liradan yukarısı çok 
cesaretli olur ve fa,zla bir tecrübe olur. Onun 
için zannederim ki Galib Pekel arkadaşım da 
bu noktada ısrar buyurmazlar. Bunu bir 
deneyelim On liraya kadar köy ihtiyar he
yetleri baksm, 10 liradan 50 liraya kadar 
nahiye meclisleri on liradan elli liraya kadar, 
yani kırk liralık bir kısım için nahiye meclisle
rine bu salâhiyeti verelim, fazlası için cesaret 
cihetine gitmiyelim. 

Yalnız Abidin Binkaya arkadaşımız sulh 
hâkimi temyizen bakıyor, ikinci kademede. Ve
kil Beyefendiye tevcih buyurdukları suale gelin
ce; orada bazı maruzatımız olabilir. Onu da 
41 nci maddede söyleriz. Binaenaleyh buna da
ir mülâhazam on liradan elli liraya kadar olan 
haddin kabulüdür. 

FAİK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Efendim; Koy kanununun köy ihtiyar meclis
lerine vermiş olduğu kazai salâhiyeti mahfuz 
bulundurmanın lâzımgelip gelmeyeceğinin ha
kikaten bu madde vesilesiyle tesbit edilmesi 
lâzımgelir. Binaenaleyh bendeniz; işin burada 
müzakeresi faydalı olur mütalâasmdayım. Bu 
tesbit edildikten sonra ona göre madde üze-
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rinde lâzımgelen tashihat yapılır. Kanunun, 
Nahiye kanununun İ9 ncu maddesi, Köy kanu
nunun ihtiyar meclislerine vermekte olduğu 
kazai salâhiyetleri kaldırmaktadır. Mucip se
bepler şu: Hükümetin esbabı mucibe mazbatasın
da sarahaten yazılı olduğu üzere, esasen köy ida
relerinin tatbik edilmemekte bulundukları bir 
mekanizma olduğu için. Galib Pekel arkada
şımız buyurdular ki; bu Köy kanununun ihtiyar 
meclislerine vermiş olduğu kaza salâhiyetinin 
istimalinden dolayı şimdiye kadar hiç bir şikâ
yet işitilmemiştir. Binaenaleyh neden şikâyet 
işitilmemiş olan bir şeyi kaldırıyoruz? 

ŞÎNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Elli lira
ya kadar var dediler, halbuki yoktur. 

FAÎK AHMED BARUTÇU ( Devamla ) — 
Şikâyet işitilmemiştir, çünkü tatbik edilmemiş
tir. Hiç tatbik edilmemiş olan bir şeyin mahalli 
şikâyeti olamıyacağı aşikârdır. Muhterem ar
kadaşlar, bendenizin dairei intihabiyemde köy 
ihtiyar meclislerinin bu kaza salâhiyetlerini isti
mal ettiklerine dair ne meşhudatım vardır, ne 
mesmuatım vardır. Hattâ Abidin Binkaya ar
kadaşımız bu maddenin Adliye encümeninde 
müzakeresinde söylemişlerdi. Uzun adliye mü
fettişliği hayatında tesadüf etmişler, bir çok 3 
ve 5 liralık dâvalar sulh mahkemesinde rüyet 
ediliyor. Teftiş ettiği evrak arasmda bunlara 
çok tesadüf etmiş. Köylü gitmiyor. Üç lira için 
dahi ihtiyar meclislerine müracaat etmiyor. 
60 kuruşluk ihtilâf zuhurunda ihtimalki mah
kemeye de gitmek istemiyor. Fakat gitmesi lâ-
zımgelirse mutlaka mahkemeye gidiyor. 3 lira 
için de masraf ediyor ve mahkemeye gidiyor. 
Niçin gitmiyor? Esbabını araştırmak lâzımdır. 
Şimdi biz de köy ihtiyar meclislerinin ve bilhas
sa muhtarların intihapları hepimizce malûm
dur. Köylerde intihap, ihtiyar meclisi, bilhassa 
muhtar intihabı aileler arasında bir rakabet ve 
mücadele mevzuudur. Şu aileden olacak, bu aile
den olacak. Köyde filân aileye mensup olanlar 
neticede galebe çalmışlardır denir. Yani köy
lü, muhtar ve ihtiyar heyetini de, hâkimde ara-
'dığı bitaraflık vasıflarını hakkiyle görmediği 
için, kendisini bu teminattan mahrum addetti
ği bir teşekküle müracaat etmemektedir. Muh
tar ve ihtiyar heyetinin cümlei salâhiyetinden 

* olduğuna göre onlar da bu iş üzerine düşmemek
tedirler. O da şayanı nazardır. 

Onun salâhiyeti dairesinde olan bir şeye, az 
çok kazai bir otorite ifade ettiği halde dahi 
muhtar pek yanaşmıyor. Bendeniz meslek ha
yatımda tesadüf ettim, arzedeyim; bir gün 
keşif için bir hukuk hâkimiyle beraber bir kö
ye gitmiştik. Köy uzaktı. Köyde yüzbaşılık
tan mütekait bir zata tesadüf ettik. Efendi bir 
adam, hâkim kendisini vukuf ehli yapmak iste
di. Hâkime dedi ki, rica ederim, beni mazur 
görün. Vukuf ehli olmayı kabul etmedi. Sonra 
bize anlattı, efendim rahatlılık bu gibi işlere 

I girmemektir dedi. Ne şahit olacaksın, ne vu
kuf ehli, herhangi bir tarafm infialini çekme
mek için. Vukuf ehli olunca; hudut şuradan 
geçiyor, buradan geçiyor diye bir mütalâa der-
meyan edecek, bu da bir tarafm aleyhine ola
cağı için, asgari ifade ile, o tarafm infialini 
üzerine celbedecektir. Tam bitaraf, rahat; yaşa
mak için köylünün işine karışmamak lâzımdır 
dedi. Efendim, köylünün infialini herhangi bir 
tarafm ö dâvanın şekli hallinden memnun olma
ması neticesinde husumetini üzerine bedava 
celbetmemek için muhtar dahi bu iş üzerinde 
salâhiyetlerini kullanmak lüzum ve meylini duy
muş değildir. Tatbikat bunu göstermektedir. 
Evet efendim bu heyetlere bu salâhiyetin veril
mesi ve katî olarak istimal edilmesine arzettiğim 
gibi muhtarın da, âzasmın da pek temayül gös
termemesinin sebepleri vardır. Hakikat ve va
kalardan bazı misaller arzetmeyi yerinde bulu
yorum. Yani bilmek lâzımdır. Bu bakımdan ar-
zedeceğim. Geçen yaz intihap dairemizde bir 
kazada bize bir vaka naklettiler. Bir köyde 
iki kişi kavga etmiş, biri diğerini yaralamış, 
muhtar suçluyu yakalamış, bekçi ile karakola 
götürüyor. Suçlunun akrabasından birisi, muh
tarın önüne yolda çıkıyor, bırak diyor. Muh
tar, niçin bırakayım? Suçludur, karakola «götü
rüyorum diyor. Hayn* bırakacaksın. Nihayet 
bırakmadığı için silâhını çekiyor, muhtarı vu
ruyor. Bu hâdiseyi bize naklettikleri zaman 
muhtar ölmemişti. înşaallah ölmemiştir. Bu, 
mazlum muhtar. 

Bir misal daha arzedeyim. Geçenlerde tas
dik buyurduğunuz bir idam evrakmı bendeniz 
tetkik etmiştim. O işte hâdisenin canlı şahidi 
muhtardı. Bu hâdise şark vilâyetlerinde, Sil
van taraflarında cereyan etmiş. Muhtarın ifa
desi şu: Diyor ki, ben bu suçluların kapıları
nın Önünden geçiyordum, içeride bir ses işit
tim. Sesin ifadesi şu idi, cürüm tertip ediyorlar, 
şurada pusu kuracağız, falan adam mutlaka 
oradan geçecektir, hukuk mahkemesine mi, ka
za merkezine mi gidecekmiş, öyle bir şey; pusuya 
düşürürüz ve icabma bakarız diyorlardı, işit
tim... îdamma hükmedilen suçlu diyor ki, ara
mızda aile husumeti vardır, esasen böyle söyli-
yecektir. Şimdi muhtar oranm sulh hâkimi, ka
zai salâhiyeti haiz, hiç bir zaman öyle bir hu
sumeti taşıdığını söyliyen beriki taraftakiler 
dâvalarını o muhtara imkânı yoktur götürmez
ler. Gitmez götürülemez. Bunu varit görmenin 
imkânı yoktur. Gitmez, gidemez. Hususiyle 
vermiş olduğu hükümler katî olacaktır. Feri
dun Fikri arkadaşım çiftçi mallarının korun
masına ait olan kanundan misal aldılar ve dedi
ler M, biz bu salâhiyeti orada vermişizdir. Ver
mişizdir amma kazai murakabeye tabi tutmak 
şartiyle ve bunun için çok çrrpmdık, arkadaşla
rın hatırı âlilerinde olacaktır. Bu işe hayatiyet 
vermek için mutlaka kazai murakabeye tabi 

— 61 — 
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tutmak lâzımdır. Nitekim bugün köyde bu me
kanizma işlemiyor. Şimdi muhtar hiç değilse 
ihtiyar meclisiyle kendisine arzedilen bir dâ
vaya ikinci bir itiraz yoluyla kazai murakabeye 
tabi olacağını bilerek hükmederse emniyet hâsıl 
edebilir. O zaman husumeti kendi üzerine cel-
betmemek bakımından beğenmezsen arkadaş 
sulh mahkemesine gidebilirsin, demelidir. Yani 
muhtarlardan azaları da çekiniyorlar ve çeki
neceklerdir. Bu bakımdan Dahiliye vekâletinin ve 
Hükümetin de ifade ettiği veçhile tatbik edilme
mekte olan bir usul ve mekanizmayı kanunun 
bünyesinde yaşatmakta bendeniz fayda görmü
yorum. 

Arkadaşımız demokrasiye uygunluktan ba
his buyurdular. Doğrudur amma bendenizce 
demokrasiye uygunluk halkın menfaatına uy
gun, kabiliyeti tatbikiyesi olan şeylere yer ver
mek suretiyle olur, Hiç kabiliyeti tatbikiyesi 
olmıyan kitap üzerinde kalan, nazariye halin
deki bir mekanizmaya demokrasiye uygun de
menin ameli bir faydası yoktur. Halkın men
faatına uygun olmak ve tatbik kabiliyeti olmak 
lâzımdır, asıl şart budur. Bendeniz şunu arze-
deyim Feridun Fikri arkadaşımla şu noktada 
birleşmek imkânı vardır. Eğer köy ihtiyar mec
lislerine Köy kanunu mucibince verilmiş salâ
hiyeti mahfuz tutmak icabederse onu mutla
ka kazai murakabeye tabi tutmak lâzımdır. 
Çiftçi mallarını koruma kanununda olduğu 
gibi. Yok eğer halen mevcut olmıyan ve tatbik 
edilmediği müşahedelerimizle ve Hükümetin 
ifadei sarihasiyle bilmem bir hükmü kanunun 
bünyesinde mühmel bir halde yaşatmakta 
bendeniz bir fayda görmüyorum. Şimdi bu 
mekanizmaya hayatiyet vermek için Nahiye 
kanununa yeni bir hüküm konarak deniliyor ki, 
bu işler nahiye meclisinde rüyet edilsin. Biz 
efendim murakabe bakımından ikinci bir kazai 
murakabeye tabi tutulması bakımından Adliye 
encümeninde bu işin müzakeresi sırasında 
ekalliyette kalmış olan arkadaşlar arasındayız. 

Biz bunu dahi kazai bir murakabeye tabi tutulma
sında faide mülâhaza etmişizdir. Ekseriyet 
on beş liraya kadar kati olsun dedi. Bir dere
ceye kadar farklıdır köy heyetinden hiç değilse 
orada köylünün bitaraflığına itimat edebile
ceği başta bir nahiye müdürü vardır. Köy ih
tiyar meclisleriyle nahiye meclisleri arasındaki 
fark budur. Binaenaleyh o heyetin on beş lira
ya kadar görecek olduğu dâvalara ait hükmün 
katî olmasında bu itibarla daha az mahzur gö
rebilir. 

Şimdi Galib Pekel arkadaşımın ikinci bir 
noktai nazarı vardır. O da şudur : Diyorlar M, 
on liraya kadar ihtiyar meclisleri katî olarak 
hüküm versinler, 50 liraya kadar da yine hüküm 
versinler, üst tarafını nahiye meclisi yapsın. 
Bendenizin kanaatimce arkadaşlar bunların 
salâhiyetleri bizim istisnaen kabul ettiğimiz şey

lerdir. Aslolan herkesi tabii hâkimin huzu
runa sevketmektir. Yani kaza salâhiyetinin 
müstakil hâkimlere verilmesidir. Esasen pren-
sipimiz budur. Usulümüz budur. Hiç şüphe yok 
ki, en faydalısı da budur. Nihayet bizim için 
hedef ve gaye köylere kadar sulh hâkimleri
mizi göndermek imkânını bulmaktır. O gayeye 
varıncaya kadar istisnaen, zaruretin şevkiyle 
tecviz etmekte olduğumuz bu usullerde zaruret
lerin miktarına göre hareket etmek ve bu za
ruretleri miktarlarına göre tesbit ve takdir et
mek lâzımdır. O bakımdan bendeniz Galib 
Pekel arkadaşımızın tevsie matuf olan mütalâala
rına kıymetli mazbata muharriri arkadaşımızın 
vermiş olduğu cevaplara iştirak ederek maale
sef taraftar olamıyacağım. Bu kıymetli arka
daşımdan da rica ediyorum, bu yerinde bir şey 
olmaz. 

Hülâsai maruzatım şudur : Bu makanizma-
ya hayatiyet vermek istiyorsak, köylünün dâ
vası şehre gelmesin diyorsak, köyde halledil
sin, bunu istiyorsak mutlaka tatbika kabili
yetli usulleri kabul etmek lâzımdır. Mesele 
budur. 

EKEEM ERGUN (Ankara) — Efendim; bu 
madde hakkında gerek Şinasi Devrin, gerek Abi-
din Binkaya ve Faik Barutçu arkadaşlarımız 
lâzımgelen izahatı verdiler. Yalnız bendeniz 

buna bir iki şey ilâve etmek istiyorum. Malûmu 
âliniz her kanun ihtiyaçtan doğar. Köy kanunu
nun tatbikatında Hükümet, Galib Pekel arka
daşımızın kanaatma ve görüşü hilâfına olarak, 
bil fayda görmediğine kani olmuş ve bir ihti
yaç halinde bugünkü nahiye kanununu Yük
sek Meclise sunmuştur. Galib Pekel arkâdaşımı-
zm köylerde de bu kanun tatbik edildiği hak
kındaki ifadesine iştirak edecek pek az arkadaş 
görürüm ve hattâ bendeniz şunu ilâve edeyim 
ki bunun tatbik edildiği herhangi bir köydür, 
derlerse bendeniz o köye kadar gidip görmek 
istiyorum. Balib Bey arkadaşımız fikirlerini ve 
kanaatlarmı Dahiliye encümeninde de izah bu
yurdular. Fakat kendileri gibi senelerce vali
likte bulunmuş bir arkadaşın kanaatına, encü
mendeki diğer arkadaşlarımız bu kanaatlarınm 
kabiliyeti tatbikiyesi olamadığına kani oldular 
ve kendilerinin muhalif reyile bu madde yük
sek Meclise arzedilmiştir. Bugün köylerde ih
tiyar heyetlerinin, değil kazai vazife görme
leri, hattâ en basit olarak köyde yaptıkları 
nikâh muamelâtını bile kayit ve tesbit ettikle
rini görmedik. Nitekim son defa Adliye vekâ
leti bunun üzerinde durdu» bir çok tamimler 
yaptı. Yapılmıyacak ve yapılmasına imkân ol
mıyan herhangi bir şeyi yapılacak diye ısrar 
etmekte bir fayda yoktur. Sonra, Şinasi Dev
rin arkadaşımızın dediği gibi bir hâkim nasıl 
yetişir. Evvelce bir mektebi mülkiye mezunu 
bugünkü tabiriyle Siyasal bilgiler okulundan 
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çıkan bir zat maiyet memurluğu yapar, sonra 
kaymakam olur idi. Fakat bu günün ihtiyacı 
bunu bile kâfi görmedi. Mektebi mülkiyeden 
çıkacak muayyen stajları yapacak, tatbikat ya
pacak, imtihanları olacak, bir çok şeyler geçi
recek, ondan sonra kaymakam olabilecek. De
mek, zamanın icabatı bunları istiyor. Nitekim 
bu kanunda da nahiye müdürü yapacağımız 
adamlara bir çok şeyler tatbik edeceğiz, im
tihan edeceğiz, staj gösterilecek, hakikaten bun
lara ihtiyaç vardır. Bu kanun bu gün derhal 
tatbik edilecek değil. Köy kanununun tatbik 
edildiği sahalarda bu tatbik edilecektir. Esasen 
bu günkü gibi bir nahiye 70 - 80 değil; bu ka
nunun heyeti umumiyesinin müzakeresi sırasın
da muhterem Dahiliye vekilimiz de izah ettik
leri gibi nahiyeler on beş kilomerelik muhitin
de dar sahalara intikal edecek. Bu, halkın her 
türlü ihtiyacını gözönüne alan esaslı bir mad
dedir. Çünkü bu ihtiyaçlar bu kanunda zikre
dilen esaslara uygun şekilde halledilecektir. 
Demokrasi nazariyesinin icabları üzerinde 
Galib Pekel arkadaşımız duruyorar fakat 
bunun pek faidei ameliyesi olmıyacaktır. 
Çok temenni ederiz ki, yakın bir zamanda köy
lerde de kendi arzularını tatmin edecek kud
rette ihtiyar heyetleri teşkiline imkân görülsün. 
O vakit Hükümet yeni bir kanun lâyihası geti
rebilir. Binaenaleyh, bendeniz maddenin aynen 
reye konulmasını teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; halledilecek muhtelif meseleler var
dır. Bir tanesi köy kanununun 51 nci maddesi
dir. Bu madde ortada mevcut iken bu kadar 
zamandır bu memlekette 10 liraya kadar olan 
işler ne oluyor. Müsaade buyurursanız köy ka
nununun 51 nci maddesini okuyayım: « 49 ve 50 
nci maddelerde gösterilen ve 50 liraya kadar 
olan dâvalarda (50 lira dahildir) evvelâ ihti
yar meclislerine müracaat edilmedikçe hiç bir 
mahkemeye gidilemez ». 

Bu sarahat karşısında bu memlekette nasıl 
olur da şimdiye kadar sulh mahkemesi 10 liraya 
kadar olan dâvalara bakmıştır? Bakabilmesine 
imkân var mıdır? 10 liraya kadar olan dâva
ya, ben iddia ediyorum ki, bu memlekette hiç 
bir sulh mahkemesi bakmamıştır. Bakmışsa ka
nuna muhalif hareket etmiştir. Sarahati kanu
niye vardır. Bu kanunlar, kanun diye yapılı
yor. Köy kanunu, kanun değil midir? Eğer bir 
sulh hâkimi 9 liralık bir dâvaya bakmışsa cürüm 
ika etmiştir, o kanuna sarahaten muhalefet et
miştir. Cumhuriyetin kanunlarına aykırı hare
ket etmiştir. Böyle bir şey olamaz. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Öbürüne gitmeğe 
kanun menediyor mu? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Ona bakar diyor. Malûmu âliniz vazife me
selesi hâkimin resen hallettiği mesaildendir. 
Taraflar bunu dermeyan etmezse indettemyiz 

mucibi nakızdır. Vazife meselesidir. Vazifem 
dahilinde ohnıyan 10 liralık, 9 liralık bir dâva
ya. bir sulh hâkimi sıfatiyle bakarsam vazifedar 
olmadığım bu işi rüyet etmiş olurum. Yani va
zifem olmryan bir işe bakmış olmakla vazifemi 
tecavüz etmiş olurum. Bu böyle midir, değil 
midir? Başka türlü olmasına imkân var mıdır, 
söyle Salâhattin Bey, Sekiz liralık bir dâvaya 
bu makam bakabilir mi? bakamaz; bakmamalı-
dır. Hiç bir sulh mahkemesi Abidin Binkaya 
arkadaşımızın teftişleri esnasında görmüş oldu
ğu hâdise ve saire beni kanaatimden caydıra
maz. Kanun sarihtir. Bu hak kanunen veril
miştir. 49 ncu maddeyi tekrar okuyorum : 

JVEadde 49 : İhtiyar meclisi aşağıdaki dâva
lara katı surette bakar ve kararları derhal ya
pılır. İstinaf ve temyizi yoktur. 

1. 10 liraya kadar ödünç para dâvaları; 
2. 10 liraya kadar alım, satım ve icar ve üc

ret ve saireden alacak dâvaları, 
İşte bakmız, fark o kısımda değildir. On 

liraya kadar olan kısım sureti katiyede bakılır. 
Buna dair bir de tamim okuyacağım. Dahiliye 
vekâletinin bu mevzu hakkında yapmış olduğu 
tamim. 

Yeni harflerle, 28 . III . 1932 tarihli tamim : 
«Vilâyetinize gönderilen ve yeni harflerle 

matbu Köy kanunu ile tadilât ve takibata ait 
yapılan tamimleri havi eserin 18 nci sahifesinde 
mevcut Köy kanununun 49 ve 50 nci maddele
rinde tertip hatası görülmekle aşağıda yazıldı
ğı şekilde tashihini ve keyfiyetten bütün idarî 
makamatm haberdar edilmesini ehemmiyetle ri
ca ederim: 

A) Köy kanununun 49 ncu maddesi: İhti
yar meclisi aşağıdaki dâvalara katî surette ba
kar ve kararları derhal yapılır. İstinaf ve tem
yizi yoktur: 

1. On liraya kadar ödünç para dâvaları; 
2. On liraya kadar alrm ve satım ve icar ve 

ücret ve saireden mütevellit alacak dâvaları; 
B) Köy kanununun 50 nci maddesi: 
Aşağıdaki dâvalarda köy ihtiyar meclisi iki 

tarafı uzlaştırmağa (sulh etmeğe) çalışır: 
Uzlaştıkları surette bir kâğıda yazıp altmı 

uzlaşanlara mühürletir ve kendi mühürler. M-
hürleri yoksa altlarını yazarlar veya parmak 
basarlar. 

Uzlaşmadıkları halde ihtiyar meclisi işi bi
tirmeği üzerine almak için iki tarafa sorar. 
(Tahkim); razı olurlarsa ihtiyar heyeti kendi 
örf ve âdetlerine ve maslahata göre bir karar ve
rir ve bu kararlar da yine yukarıda söylendiği 
üzere yazılır ve mühürlenir veya imza edilir 
veyahut parmak basılır. Bu kararlar dahi katî 
olup istinaf ve temyizi yoktur. 

1. 10 liradan yukan elli liraya kadar ödünç 
para dâvaları; 

2. 10 liradan yukarı alım ve satım icar üc
ret ve ve saireden alacak dâvaları.» 
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işte değil mi? Binaenaleyh bu memlekette 

4 000 küsur kanundayız. 442 numaralı olan ve 
18 mart 1340 tanberi Devletin kanunları içinde 
mer'i olan bu kanun nasıl mer'i olmıyabilir? 
On liraya kadar bakarnaz. Tekrar elttekrar so
ruyorum. Adliye vekilinden soruyorum, bun
dan evvelki Adliye vekillerinden soruyorum, 
Türkiye adliyesini bundan tenzih ederim. Hiç 
bir zaman Türkiye adliyesi Köy kanununun 49 
ve 51 nci maddelerini ihmal etmiş olamaz. Bu 
maddeler yaşamıştır, yaşıyor ve yaşıyacak. Bu 
memlekette İ8 senedenberi Köy kanunundan şi
kâyet olmamışsa bu tarzda olmuştur. Ekrem 
Ergun arkadaşımız bir köy göstermiştir, ben ona 
bütün Türkiye'yi gösteriyorum. 

EKREM ERGUN (Ankara) — Bugün bu, ih
tiyaca kâfi gelmez. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Cevabı vardır, cevap veriyorum. Bu mevzu bitti 
şimdi. Ekrem Bey arkadaşımızın buyurdukları 
noktaya gelince; frenkçede bir konsekan tâbiri . 
vardır, konsek değildir. Siz ne istiyorsunuz. Tam 
mânasiyle hukuktan mezun hâkimler mi? Bir li 
radan on liraya kadar dâva gören hâkimler mi? 
Bugün peki efendim, bugün koymakta olduğu
muz jıahiye meclisleri bu vasıfta mıdırlar? 

EKREM ERGUN (Ankara) — Ben öyle is
temiyorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devam
la) — Nasıl istediğinizi anladım. Siz ihtiyar 
meclisi olmasm da, ne olursa olsun diyorsunuz; 
fakat bugün koymakta olduğumuz nahiye mec
lisleri bu vasıftadır. Bir nahiyeye müdür gele
cek, onun yanma iki tane mahallî âza verile
cek. Karakter budur. Halk mahkemesi, halkın 
kendi kendine kazasını yapması, demokrasinin 
en mühim karakterlerinden biridir. İlk kade
mede bir halk hâkimi halkı kazai faaliyete teş
vik etmek. Ruh budur. Köy kanunu tanzim 
edilirken bu Mecliste neler söylendi. Ne ümit
lerle yapıldı. O zaman ben de burada idim. Bi
naenaleyh Köy kanunu bir ruhtur. O ruhu ya
şatmak lâzımdır. O ruhu yaşatmak lâzım. O 
ruh, köylünün kendi mukadderatı üzerinde faz
la bir külfete düşmeden kendi işini kendisi gör
mesi kuvvetli bir esasıdır. Bu esası yaşatmak 
istiyoruz. Köy kanununun kazai tarafını söker
sek, kanunun ciğerini sökmüş oluruz. Bina
enaleyh onu yaşatmak lâzımdır. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki; efendim köylü 
yetişmemiştir. Köylünün yetiştiği taraf vardır, 
yetişmediği taraf da. Yetiştirileceği taraf da 
vardır. On sekiz sene evvel köye kaza hakkmı 
vermek ve bu otoriteyi kullandırmak ruhunu 
taşıdığımız halde on sekiz senelik mesaiden son
ra bunu geri alabilir miyiz? Olur mu, nasıl di
yebiliriz? Çünkü bu kanunlar mevcuttur. Kü
tüphaneye naklolunuyor, bu zabıtlar tetkik olu
nur. 

Yalnız biz tetkik etmeyiz, başkaları da tet

kik ederler. Bunu nasıl geriye alırız efendim? 
Bakınız bir orta kademe yapıyoruz. Ne ka
demesi? Nahiye meclisi. Bizim Abidin binkaya 
gibi ve kendisiyle hemruh olan eski bir takım 
meslek adamları bunu zor anlıyorlar. Onlar mes
lekî esasa sıkı, sıkıya bağlıdırlar. Ben bu arka
daşlarıma hürmetle mütehassisim. Noktai na
zarları doğru, amma halkın gayesini nazarı 
itibara almalıyız. Kaza makanizmasının ruhu 
nedir? Yalnız meslek hâkim değildir. Bugün 
İngiltere'de yalnız ceza işlerine değil, hukuk 
işlerinde de jüri vardır. Yani kanunu tatbik 
etmeden evvel bir jüri heyeti, bu dâvada taraf
lar1 haklı mıdır, değil midir diye cemiyetin vic
danı namına söylerler. Demek ki, kazada yal
nız meslek hâkim değildir. Aynı zamanda 
halkın sesinin, halkın vicdanın bu adalet mev
kiinin içine girmesi bir lâzımedir. Bunu zayıflat
mak, geriletmek ve gevşetmek bence doğru de
ğildir. Nasıl doğru olabilir? Şimdi bakınız: 
Bu Meclis, Altıncı Büyük Millet Meclisi ne yap
tı? Bundan evvel böyle bir şeyin geçip geçme
diğini hatırlıyamıyorum. Fakat şu muhterem 
Meclisin âzasmdan bulunmak haysiyetiyle gü
zelce tahattur ediyorum ki bu Meclis köy ihti
yar heyetlerinin salâhiyetini artırdı, kuvvet
lendirdi. Ona bir hüviyet vardi, onun hüvi
yetini inkişaf ettirdi. 442 numaralı kanunla 
doğan çocuğu biraz daha gelişmiş bir vaziyette 
gördük. Ben bu çocuğun öldürülmesine rası 
değilim. Yani Cumhuriyetin bu yavrusunun 
ölmesine gönlüm razı değildir. Sonra 4081 nu
maralı kanunda bakınız ne diyor: 7 nci mad
desinde «Koruma ve ihtiyar meclislerinin, çiftçi 
mallarını koruma bakımından, vazife ve salâhi
yetleri şunlardır» dedikten sonra beşinci fıkra
sında şu salâhiyetler var: «50 liraya kadar 
olan zarar ve ziyan işlerine 26 nci maddede 
yazılı hükümler dairesinde bakmak» 10 lira de
ğil, elli liraya kadar. Şimdi bir de müsaade
nizle 26 nci maddeyi okuyalım : Şimdi bir de 
müsaadenizle 26 nci maddeyi okuyayım. Yani 
26 nci madde çiftçi malları için köy ihtiyar he
yetlerine ne salâhiyet vermiştir. 

«Madde 26. — Birinci maddede yazılı çiftçi 
mallarına iras edilen ve mikdarı elli lirayı geç-
miyen zararların tazminine müteallik işleri ko
ruma ve ihtiyar meclisleri Köy kanunundaki 
usule göre tetkik ve hallederek bir karara bağ
lar. 

Tazminat talebinin reddine ve yirmi liraya 
kadar olan kararlara karşı beş gün içinde sulh 
hâkimine itiraz edilebilir. Şu kadar ki, zararı 
yapan tarafından vuku bulan itirazlarda taz
minine karar verilen paranın korunma sandığına 
aynı müddet içinde depo edilmesi şarttır. Bu 
fıkraya taallûk eden işlerde mahkeme, tet-
kikatmı evrak üzerinde icra ve itiraz olunan ka
rarı tadil veya tasdik suretiyle işi bir hafta için
de intaceder. Maddi hata vukuu veya sahte-
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îik iddiası halinde mahkeme, lüzum görürse du
ruşma yapabilir. 

Yirmi liradan yukarı olan tazmin karar
larına karşı alâkalılar, yukarıki fıkrada yazılı 
depo şartı olmaksızın beş gün içinde sulh hâ
kimine itiraz edebilir. Bu fıkraya göre yapı
lan itirazların tetkim umumî hükümlere göre 
yapılır. 

İtirazlar mahkemeye veya koruma ve ihtiyar 
meclislerine de yapılabilir.» 

Arkadaşlar; demek ki biz, Çiftçi mallarını 
koruma kanunu ile ihtiyar meclislerine verdiğimiz 
salâhiyetleri artırdık, şimdi bunları geri almak 
mevzuubahis değildir, geriye gidecek değiliz. 
Yani biz bugün köy ihtiyar meclislerine, çiftçi 
malarını koruma kanunu ile daha ziyade salâ
hiyet vermişizdir. Bunu geri almak mevzuuba
his değildir. Binaenaleyh, bu bakımdan bu muh
tar böyledir, bu muhtar şöyledir, mevzuubahis 
olmaz. Köy ihtiyar heyetlerinin salâhiyetlerini 
ortadan kaldıracak değiliz. Amma bir muh
tar böyle demiş olabilir. Bir kaç muhtarm ye
tişmemiş olması mümkündür. Bu salâhiyetler 
muhtarlara değil, ihtiyar meclislerine verilmiş 
salâhiyetlerdir. Bu noktada düşünmek lâ
zımdır. Nahiye meclisleri hemen kurulacak 
mıdır, ne zaman kurulacaktır. Dahiliye vekili 
Bey, dün buyurdular ki, on sene zarfında ancak 
kurulabilir. On sene zarfında bir tarafta nahi
ye meclisleri kurulmıyan yerlerde ihtiyar he
yetleri on liraya kadar olan işlere bakabilecek
ler. Diğer tarafta bakamıyacaklar. Memlekette 
iki adalet ölçüsü olacaktır. Nahiye kanunu tatbik 
edilen yerlerde başka, tatbik edilmiyen yerlerde 
başka, iki ölçü olacaktır. 

Bundan başka bir mesele daha var, işin pra
tik tarafı, efendim; hakikate bakalım, köy nere
de, köy ihtiyar meclisi nerede, nahiye meclisi 
nerededir. Şimdi bir nahiye dediğimiz zaman , 
asgari olarak beş köy tasavvur buyurun. 15 
kilometre buyurdunuz, rica ederim, böyle bir 
yere gitmek için sekiz, dokuz saat ayrılmak lâ-
zımgelir. Böyle bir yere gitmektense kendi kö
yümün ihtiyar meclisi vardır, ona giderim. Onun 
için arkadaşlar herhangi bakımdan bakılırsa 
bakılsın bu Köy kanununun salâhiyetini muha
faza etmek lâzımdır. Bendenizce 10 liraya ka
dar köy ihtiyar heyetlerine salâhiyet verilsin. 

1942 C : İ 
Nahiye meclislerine da 10 liradan elli liraya ka
dar bu salâhiyet verilmelidir. Bendeniz bunun 
muhafazasının lüzumuna kaniim. 

NUMAN AKSOY (Antalya) — Reis Bey ek
seriyet yoktur. 

REİS •— Müsaade buyurun. 
ADLİYE V. HASAN MENMENClOĞLU 

(Mardin) — Efendim; Feridun Fikri arkadaşı
mızın bir noktasına cevap arzetmek istiyorum. 
Dediler ki; Köy kanuniyle verilen kazai salâhi
yete rağmen sulh mahkemeleri bu dâvaları nasıl 
rüyet ediyor, bu bir cürümdür, Adliye vekili ce
vap versin. 

Bugün sulh mahkemeleri on liradan aşağı dâ
vaları da görmektedir. Bunun sebebi; Köy ka
nunundan sonra intişar eden Hukuk muhakeme
leri usulü kanununun bir liradan 300 liraya ka
dar olan dâvaların rüyetini sulh mahkemelerine 
bırakmıştır ve Mahkemei temyizin içtihadı da 
köy kanununun o maddesinin mülga olduğu mer
kezindedir. Mahkemei temyiz içtihadına matuf 
olarak ve kanuna istinadederek sulh mahkeme
leri bu dâvaları rüyet etmektedir. (Gü
zel sesleri). İhtiyar heyetlerine kaza salâhiyeti 
verilmeliymiş, ilga edilmeliymiş o bahis başka
dır. Heyeti Celilenizin halledeceği bir mesele
dir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Usul hakkmda 
söz istiyorum. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurun. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Şahsıma taallûk ettiği için usul baklanda söyli-
yeceğim. 

REİS — Müsaade buyurun, Vekil Bey sözünü 
bitirsin de . . . . 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCİ-
OĞLU (Mardin) — Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkmda takrir 
var (Ekseriyet yok sesleri). 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Kifayet aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Esasen ekseriyet kalmamıştır. Cu
ma günü saat 15 de toplanmak üzere celseye ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati: 19,10 



T» B, M. M. Matbaası 


