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1 — SABIK ZABIT HULASASI
Kocaeli mebusluğuna seçilen İbrahim Dıblanm in»
tihab mazbatası tasdik edildikten ve mumaileyh and
içtikten sonra, bir şahsm, cezasmm affine mahal ol
madığına dair mazbata müzakere ve Arzuhal encüme
nine gönderildi.
Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz
bata ile
Sümerbank kanununun 15 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun lâyihası kabul edildi.
Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Hükümeti ara
sındaki afyon anlaşmasının tasdikma dair kanuna bir
madde eklenmesine,
öğretici ve teknik filimlere,
tskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanuna bazı maddeler eklenmesine,
Türkiye - Çekoslovakya ticaret anlaşmasının tas
dikma,

Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mu
kavelenamesinin tasdikma,
Türkiye - Finlandiya ticaret ve seyrisefain muahedenamesine müzeyyel itilâf ile yeni ticaret mukavele
sinin tasdikma,
Ceza kanununun mevkii meriyete vazma müteal
lik kanunun 27 nci maddesini değiştiren kanunun il
gasına ve o madde yerine bir madde konulmasına,
Üç şahsm cezasmm affine dair kanun lâyihaları
nın birinci müzakereleri yapıldı.
Ceza kanununun bazı maddelerile 3038 numaralı
kanundaki muvakkat maddeyi değiştiren kanun lâyi
hası da kabul edildikten sonra cuma günü toplanıl
mak üzere inikad bitirildi.
Başkan Vekili
Kâtib
Kâtib
Refet Canttez
Çanakkale
Kütahya
Ziya Gevher Etili
Naşid Uluğ

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK
Lâyihalar
1 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanu
nuna ek kanun lâyihası (1/690) (İktısad, Maliye ve
Bütçe encümenlerine)
Teklif
2 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi aza
sının tahsisat ve harcirahları hakkındaki kanunun
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
(2/47) (Bütçe encümenine)
Tezkereler
3 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
1933 yılı son hesabı hakkında mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi (3/329) (Divanı muhasebat encümenine)
4 — Kosta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü
1933 ydı ton hesabı hakkında mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti
tezkeresi |{3/330) (Divanı muhasebat encümenine)
5 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 yılı son
hesabı hakkmda mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi
(3/331) ({Divanı muhasebat encümenine)
6 — Tekaüd maaşile muallim ve müderrislik, dok
torluk, eczacı, baytar, mühendis ve kondüktörlük ma
aşlarının bir zat uhdesinde içtima edebileceğine dair
olan 900 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/328) (Bütçe encü
menine)
7 — Yüksek mühendis mektebi 1933 yılı son he
sabı hakkında mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair; Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/332)
(Divanı muhasebat encümenine)
Mazbatalar
8 — Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı
şirketleri mubayaa mukavelenamelerinin bazı madde
lerinin tadiline dair iki kıta mukavelenamenin tasdiki

hakkmda kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/681) (Ruznameye)
9 — Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa limanı
şirketi esham, tahvil ve mümessil senedlerinin Si
vas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile mübadelesi
hakkmda kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/682) (Ruznameye)
10 — 1936 malî yılı umumî muvazenesine dahil ba
zı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair
1/685 ve Nafıa ve Ziraat vekâletleri 1936 yılı büt
çelerinin sonunda açılacak fasıllara 17 659 liralık fev
kalâde tahsisat konulmasına dair 1/688 sayılı kanun
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye)
11 — Devlet memurları maaşatmm tevhid ve te
adülü hakkındaki kanunun 18 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/673) (Ruznameye)
12 — Eylül : ikinci teşrin 1936 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası
(3/316) (Ruznameye)
13 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi aza
sının tahsisat ve harcirahları hakkındaki kanunun
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
ve Bütçe encümeni mazbatası (2/47) (Ruznameye)
14 — Trabzon mebusu Hasan Sakanın, Devlet da
irelerinin vekâletlere tefriki ve siyasî müsteşarlıklar
teşkili hakkında kanun teklifi ve Teşkilâtı esasiye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/46) (Ruzname
ye)
15 — Zabıtan ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki 1453 sayılı kanunun 10 ncu maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/674)
(Ruznameye)
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Açılma saati : 15
BAŞKAN — Abdülhalik Renda
KÂTtBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), AU Zırh (Çoruh).
<•>

BAŞKAN — Celse açılmıştır.
3 — RÎYA&ET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi.
BAŞKAN — Saym üyelerden bazılarına izin
verilmesi hakkındaki tezkereyi okutuyorum.
Umumî Heyete
Aşağıda isimleri yazdı saym üyelere hizala
rındaki müddetlerle izin verilmesi Riyaset Diva
nınca tekarrür etmiştir. Umumî heyetin tasvibi
ne arzolunur.
B. M. M. Reisi
M. A. Renda
Amasya İsmail Hakkı Mumcu, bir ay. Hasta
lığını binaen.
Buıdur İbrahim Necmi Dilmen, iki ay. Has
talığına binaen.
Bursa Dr. Galib Kahraman, bir ay. Hasta
lığına binaen.
Bursa Dr. Refik GHiran, üç hafta. Hastalı
ğına binaen.
Diyarbekir Tevfik Bilge, iki ay. Hastalığına
binaen.
İzmir Halil Menteşe, bir ay. Mazeretine bi
naen.
Kırklareli Dr. Fuad Umay, 25 gün. Maze
retine binaen.
Kırklareli Zühtü Akm, bir ay. Hastalığına
binaen.
Konya Ali Rıza Türel, 15 gün. Mazeretine
binaen.
Kütahya Hüseyin Rahmi Gürpmar, iki ay.
Hastalığına binaen.
Manisa Kâzım Nami Duru, bir ay. Hastalılığına binaen.
Muş Naki Yücekök, iki ay. Hastalığına bi
naen.
BAŞKAN — Birer birer okuyorum.
Amasya İsmail Hakkı Mumcu, bir ay. Hasta
lığını, binaen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Burdur İbrahim Neemi Dilmen, iki ay. Has

talığına binaen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bursa Dr. Galib Kahraman, bir ay. Hasta
lığına binaen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bursa Dr. Refik Güran, üç hafta. Hastalı
ğına binaen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Diyarbekir Tevfik Bilge, iki ay. Hastalığına
binaen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
İzmir Halil Menteşe, bir ay. Mazeretine bi
naen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Kırklareli Dr. Fuad Umay, 25 gün. Maze
retine binaen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Kırklareli Zühtü Akm, bir ay. Hastalığına
binaen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Konya Ali Rıza Türel, 15 gün. Mazeretine
binaen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Kütahya Hüseyin Rahmi Gürpmar, iki ay.
Hastalığına binaen.
BAŞKAN — Kâimi edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
'
Manisa Kâzım Nami Duru, bir ay. Hastalılığma binaen.
BAŞKAN — Kaftul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Muş Naki Yücekök, iki ay. Hastalığına bi
naen.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
'
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
T — Martının Sarmaşık köyünden Mustafaoğlu Asımın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni
mazbatası (3/274) [1]
BAŞKAN — Mazbata hakkında bir mütalea
var mı? (Hayır sesleri).
Mazbatayı aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün
1936 malî yüı bütçesinde 43 100 liralık müna
kale yapılmasına dair kanun
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum
müdürlüğü 1936 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde gösterilen fasılları arasmda 43 100 liralık
münakale yapılmıştır.
OEVEL

2 — tnhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî
yılı bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni
mazbatası (1/687) [2]

Tenzil.

6 Merkez mefruşat ve de
mirbaşı
BAŞKAN — Kabul eden
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında
ler
... Kabul edilmiştir.
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri).
9
Vilâyetler
mefruşat ve
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
demirbaşı
yenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir.
İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı
12 İcar bedeli ve defatir ve
bütçesinde (10 000) liralık münakale yapılma
ve matbu evrak
sı hakkında kanun
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
13 Daimî memuriyet harcı
1936 majî yılı bütçesinin 3 ncü daimî memuri
rahı
yetler harcırahı faslından 10 000 lira tenzil
BAŞKAN — Kabul eden
edilerek Î2 nci faslın birinci idarehane ve satış
ler... Kabul edilmiştir.
depoları kirası maddesine nakledilmiştir.
14 Muvakkat memuriyet
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
harcırahı
Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2
Bu kanun neşri tarihinden mu15 Müfettişler harcırahı
teberdir*
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
20 Telgraf tesisatile telg
Kabul edilmiştir.
raf ve telefon tamirat
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
ve tevsiatında mubayaa
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur.
olunacak makina, alât,
edevat ve malzeme bede
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
li ve tamirleri
8 000
Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
21 Telsiz telgraf ve telefon
zediyorum. Lütfen reylerinizi veriniz.
tesisatile mevcudun ida
3 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
me ve işletilmesi için mu
lüğü 1936 malî yılı bütçesinde 43 100 liralık
bayaa olunacak makina,
rrvünalcafe yapılmasına dair kanun lâyihası ve
alât, edevat ve malzeme
Bütçe encümeni mazbatası (1/680) [3]
bedelile tamirleri ve ame
le yevmiyeleri
15 000
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
BAŞKAN — Kabul eden
mütalaal var mı? Maddelere geçilmesini kabul
ler ... Kabul edilmiştir.
buyurarjlar... Etmiyenler... Maddelere geçilmei
24 Bastırılacak pul ve kart
kabu edilmiştir.
ların müsabaka ve sair
masraflarile Bren kale
[1] 83 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.
minden celbedilecek ku
[2] 88 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.
pon ve pullar bedeli
15 000
[3] 87 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.
BAŞKAN — Kabul eden-

öe —

Zam.
1 200

12 000

12 000

10 000

1 500
2 000
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ler ... Kabul edilmiştir.
29 Amele yevmiyesi ve iş
letmesi
BAŞKAN — Kabı:Vedenler ... Kabul edilmiştir.
30 Kursa celbolunacak /%*»murlar yevmiyesi
5 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Kabul edilmiştir.
32 Tedavi ve yol masraflarile idarece tedavi etti
rilmekte iken vefat eden
lerin cenaze masrafı
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Kabul edilmiştir.
37 1935 senesinde tekaüdlükleri yapılmış olan me
murlara verilecek tekaüd ikramiyeleri karşılığı
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Kabul edilmiştir.
(Birinci madde tekrar okundu).

5-2-İ937
Zam.

3 000

500

900

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Birinci maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri
muteberdir.

tarihinden

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir.
Kanunu açık reyle reyinize arzediyorum.
Kutular gezdirilecektir.
Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz :
4 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun
5 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresile askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı
kanunun 5 nci maddesile bu maddeye bir fıkra
ilâvesi hakkındaki 2016 sayılı kanunun 3 ncü
maddesi hükmünün değiştirilmesine ve adı ge
çen 1455 numaralı kanuna iki muvakkat madde
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müda
faa ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/55,
1/651) [1].
BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi
hakkmda mütalea var mı?.
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
[1] - 85 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.
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Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanu
nun 5 nci maddesi ile zeylinin değiştirilmesine
ve bu kanuna iki muvakkat madde eklenmesine
dair kanun
MADDE 1 — Askerî memurlar hakkındaki
1455 sayılı kanunun 5 nci maddesi ve bu madde
ye 2016 sayılı kanunun üçüncü maddesile ilâve
edilen fıkra, aşağıda yazıldığı şekilde değişti
rilmiştir :
«Yüksek mekteblerden mezun olanlardan il
kin intisab edeceklerin yedinci sınıftaki memu
riyetlere ve yüksek tahsilli diğer Devlet daire
leri memurlarından askerî memurluğa geçmek
isteyenlerin hizmet müddetlenle yapılacak im
tihanda gösterecekleri muvaffakiyete göre daha
yüksek sınıflara alınmaları caizdir.
Yüksek tahsilli olsun olmasın askerî memur
luğa almacak bütün yedek subayların 1076 sa
yılı kanunun üçüncü maddesi mucibince okul
da ve filî hizmet mukabili kıtada geçirecekleri
müddetler sayılmamak üzere ordudaki diğer
hizmetleri de hesap edilerek sınıfları ve smıflarmdaki kıdemleri tesbit olunur.
Tahsilini muvaffakiyetle bitiren askerî mü
hendislerin memuriyetleri beşinci smrftan ve
askerî fen memurlarmmki altmcı ve tahsilini
muvaffakiyetle ikmal edemiyenlerin memuri
yetleri sekizinci sınıftan başlar».
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Muhterem Arka
daşlar; 1455 numaralı bir askerî memurlar ka
nunu vardır. Bu kanunun beşinci maddesini ta
dil için şimdi müzakere edeceğimiz kanunun
birinci maddesi teklif ediliyor. Bu tadilin se
bebi şudur: Beşinci maddede yüksek mekteb
mezunu olanlardan askerî memurluğa talib
olanlar varsa, 7 nci dereceye almıyor. İkinci
fıkrasında da; eğer Devlet memurlarından as
kerî memturluğa talib olanlar bulunursa Devlet
hizmetlerinde geçirdikleri müddetler ve askerî
memurluğa girerken yapılacak imtihanda gös
terecekleri muvaffakiyetlere göre bunlar da bu
derecenin fevkine alınabilir, diyor. Bu kanu
nun neşrinden sonra, tabiî, bu kanunun bah
şettiği salâhiyete, hakka istinaden Devlet memu
riyetinde müstahdem olan pek çok gençler,
lise mezunlan, zabitlik yapmış olanlar müra
caat ediyorlar. Devlet hizmetinde geçirdikleri
müddetleri ve imtihandaki muvaffakiyetleri
nazarı dikkate almıyor ve kendileri askerî me
mur olarak kursa gönderilerek staj görüyor
lar ve muvaffakiyetle imtihan veriyorlar. Bu
suretle yetişen askerî memurlar adedi çoğal
dıkça, öyle zannediyorum ki, çavuşluktan, on
başılıktan yetişen bir takım memurlar, sızlanryorlar, kaç senedir verilmiş emeklerimiz ol
duğu halde biz bekliyelim de onlar yükselsinler, bu, muvafıkı adalet değildir, diyorlar, ve
bu maddenin bu fıkrası ile alman memurlar
için de «Tahsili âlî» kaydi ile vekâlet mukay-
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yed midir, değil midir, deye bir tefsir isteni
yor.. 78jlnumaralı bir karar veriliyor. Ona
göre «amdem ki evvelce Devlet hizmetinde va
zife grŞftnüşlerdir, kurs görüyorlar, yüksek
tahsil l i y d ı ile mukayyed değildir» deniyor.
Tekrar p r tefsir isteniyor Bütçe ve Millî Mü
dafaa encümenleri eski kararı teyid eder ma
hiyette Inütalea yürütüyorlar ve o şekilde tef
sir y a p a r l a r . Bu sırada böyle bir kanun ge
lecektir,! onun müzakeresinde nazarı dikkate
almmak üzere, MÜH Müdafaa encümeni tefsiri
istiyor, ve veriliyor. Şimdi bu kanun, o kakajaundur. Şimdi bu kabul olunursa 5 - 10 gen
cin vaziyeti mevzubahs olacaktır. Gergi gelen
salâhiyetoar memur, bunlarm mahrum edilmiyecfikierini söylemiştir. Çünkü Meclisi
âlinin sebketmis bir karan var. Fa
kat bu söz yalnız zabıtta kalmaktadır.
Emsali de terfi etmiştir. Bunların hakkı mahfuz
dur diye ifade etmişse de bu bittabi encümen
zaptında kaldığı iğin bendenizi tatmin etmiyor.
Binaenaleyh on beş, yirmi memleket evlâdının
haklarının muhafazası için şu fıkranın ilâvesini
teklif ediyorum:
Büyük Meclisin Yüksek Reisliğine
Kanunî vaidlerle vazifelerinden almarak bu
güne kadar askerî memurluklarda istihdam edil
miş olan bir takım genç memleket evlâdmm
haklan gözetilmek ve kendilerile birlikte askerî
memuriıığa almmış olup ta terfi ettirilmiş olan
lar arasında müsavat gözetilmiş olmak üzere
aşağıdaki fıkranm bu birinci maddenin sonuna
eklenmesini teklif eylerim.
Yezgad mebusu
S. tçöz
Fıkra : Bu kanunun neşrine kadar, mezkûr
1455 numaralı kanunun beşinci maddesi muci
bince sair Devlet hizmetlerinden askerî memur
luğa almmış olanlardan henüz terfi edilmeyenle
rin terfi haklan mahfuzdur.
RASIH KAPLAN (Antalya) — Doğru, doğ
ru..
BAŞKAN — Encümenin mütaleası nedir?
H ± E. KATİBİ ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzu
rum) — Muvafıktır. Esasen mazbatamızda da
buau teyid etmişizdir. Binaenaleyh bunun maddesin aqwıına ilâvesine encümen muvafakat ediBAŞKAN — Hükümet te kabul ediyor mu?
Öerek encümen, gerek Hükümet bunun ilâ
vesine taraftardır.
Encümen, maddeyi yeni bir şekilde tanzim
etmek istiyor mu?
ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Teklifin ay
nen maddenin sonuna ilâvesi münasiptir.
BAŞKAN — O halde Sim îçözün verdiği
takrirdeki fıkranın ilâvesile maddeyi reyi âlini
ze arzeolyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
J
Madde bu fıkranm ilâvesile kabul edilmiştir.
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MADDE % — 1455 sayılı askerî memurlar
kanununa aşağıda yazılı iki muvakkat madde
eklenmiştir:
MUVAKKAT MADDE 1 — 1455 sayılı as
kerî memurlar kanununun neşrinden önce (Me
murlar ve askerî mensuplar) namı altında müs
tahdem olup halen orduda muvazzaf olarak kul
lanılan askerî men utların bulundukları sınıflarmdaki nasıbları bir defaya mahsus olmak üzere
dörder sene ileriletüir.
1455 sayılı kanunun tatbikinden sonra bir
evvelki nasıblarma göre terfileri yapılanlar
bundan istifade edemezler.
Son sınıflarında yukarıdaki fıkra hükmün
den istifade etmeden esas nasıblarma göre nor
mal olarak terfi edecek olanların yeni sınıfla
rında nasıbları ileriletüir.
Nasıbları dört sene ileri alınanlardan bir se
nesini kullanmak suretile terfi derecesine gire
cek olanların artan üç seneleri yeni rütbelerindeki nasıblarma verilir.
Nasıb düzeltmelerinden doğan üeriletmelerden ötürü muhassasat verilmez ve bu ileriletmeler tekaüd müddetinin hesabmda filî hizmetten
sayılmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Beyi âlinize arzediyorum: Kabul edenler . . .
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 2 — Alacakları kı
demleri üzerine nasıb tarihleri tashih edilecek
olan askerî memurların tahdidi sin muameleleri
1 kânunusani 1937 tarihinden itibaren bir sene
tecil olunur.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul
edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Kanunun ikinci müzakeresi vaktinde yapıla
caktır.
5 — Malatya mebusu İsmet İnönü ve 153
arkadaşının, teşkilâtı., esasiye kanununun 2, 44,
47, 48, 49, 50, 61, 74 ve 75 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Teşkilâtı
esasiye encümeni mazbatası (2/44) [1]
BAŞKAN — Encümen, mazbatasında müsta
celiyet karan istiyor. Evvelâ onu reyi âlinize
[1] 89 sayılı basmayazı zaptın sonundadır,
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milletini mahvolmaktan kurtardı. Şimdiye ka
dar Türk tarihi isbat eder ki Türkler için
esir olmak mahvolmak demektir. Atatürk;
Türk istiklâlini kurtarmakla beşeriyete de,
medeniyete de büyük hizmet etti.
Tarih Atatürkten bahsederken, Atatürkün
yüksek vasıflarından bahsederken hiç şüphe
D A H İ L Î Y E VEKÎLÎ Ş Ü K R Ü K A Y A ( M u ğ 
etmemeli ki en büyük vasfmı beşeriyete yap
l a ) — S a y m flrlrnri a ş l a r ; _ha,şt-a
Cumhuriyet
tığı bu hizmette görecektir. Türksüz bir tarih
TTfllk Partisinin Umumî Reis Vekili Büvük
ne kadar muzlim olurdu. Hele Türksüz kala
Başvekil İsmet İnönü olduğu halde Partinin
cak beşeriyet ne kadar sefil ve süflî bir man
mebuslarından 153 arkadasın imzası ile hazır
zara
irae eder, hepiniz tahmin ve tahayyül ede
lanan Teşkilâtı esasiye kanunu tadilleri huzu
runuza sunulmuş bulunuyor. Bu tadilleri icab_ bilirsiniz. Türkün olmadığı bir tarih karanlık
ve kaotik olur. Zaten Türk akıbetine bu kas
eaenjzaruretleri huzurunuzda arzetmeği btitı
yapanlar kendilerinin yaptığı fena niyetin,
~yuTE~şeflerim bana vazife olarak verdiler. Bu
kötü
kastın cezasmı az bir zamanda gördüler.
ödevimi yapmak için
—
içiı müsaadenizi rica edeceTürk kendi tarihini ve talihli kendi yaptığı
j i m . . Cumhuriyet HallT Partisinin prensibleri^
vakit ve kendi yaparken hiç bir kimsenin,
programında
vazıhmalûmdur.
bir suretteTatbikatı
tesbit edilmiş
hiç bir tarafm ne tesirine kapıldı ve ne de
tir.
Bu, cihanca
için de
yardımım
gördü. Ne buldu ise kendinde bul
"TnTgünkü Türklere ve Türkiyeye bakmak kâ
du
ve
kendi
elile yaptı ve yaptığı şey, tarih
fidir. İcra faaliyetinin ateşleri arasmda ha
ten aldığı, müsbet, muayyen tecrübelerden
yatın ve siyasî hayatm seri geçen sellerinin
edindiği kanaatler üzerine müessestir. Mad
cereyanları arasmda belki hakikat objektif
dî vesaiti kendi idrakine istinad ettirdi ve
olarak görünmeyebilir. Fakat önümüzde sasbu sayede istiklâlini kurtardı. Atatürk Türk
jnazjre yanılmaz acı da olsa, tatlı da olsa her
istiklâlini kurtardıktan sonra Türk bir daha
kese ve her zaman naKikat söyleyen pır xaböyle badirelere, tehlikelere dönmeyecek bir
"rih vardır. Onun mütalea, müşahede ve mu
Devlet sistemi kurdu. Bu Devlet sisteminde
kayesesinde herkes serbesttir. Biz, tarihi
tatbik edilecek olan prensibleri vazıh, açık
önümüze bimehaba açabilir ve bakabiliriz. Zave müsbet olarak program halinde tesbit etti.
jtenJnsanlık tarihi Türklerle başlamıştır. Türle. Bu programı ve bunun tatbikatı kendi kurdu
olmasaydı belki tarih olmazdı ve muhakkak ki
ğu Cumhuriyet Halk Partisi eline ve mesuliye
medeniyet te başlamazdı. (Bravo sesleri, alkış-' tine verdi. Cumhuriyet Halk Partisinin pren
~""lar)..
~
sibleri evvelemirde modern bir Devlet kurmak
İnsanlık tarihinin başlangıcından son gün
tır. Türkün tarihine, seciyesine, âlicenablığılere kadar beşeriyetin faaliyet dalgaları ara
na ve gururu millisine muvafık olarak bir Devsında bu kadar derin ve geniş hamlelerle mü
let yaratmaktır. Bu Devletin vasıflarını arar
essir olan Türkler son asırlarda ve son devir
ken hepsini ayrı, ayrı tarihten almmlş, haki
lerde büyük tehlikeler geçirdi. Türkler coğ
katten alınmış, icraattan almmış prensiblerle
rafyadan kaldırılmak ve istikbal tarihinden si
ayrı, ayrı vasıflarını tayin etti. Bunların
linmek istendi.
başında Devletçilik gelir. Türk milleti
Devletçidir. Asırların gösterdiği,
tarihin
Biz tarihe kaza ve kaderin bir neticesi naseyri isbat etmiştir ki modern tekniğin
zarile bakmadığımız gibi, tarihin böyle kaza
ve ekonominin, maliyenin teknik ve müs
ve kaderinden ve zarurî âkibetlerinden gelen
bet icablarma, gündelik hayatlarını ferdî
hükümlerine de boyun eğmeği bilmeyen bir
olarak ve cemiyet halinde uydurmayanlar da
milletiz. (Bravo sesleri, alkışlar). Bizim ka
ima geri kalmağa mahkûmdurlar. îlerilememek
naatimizce her millet kendi tarihini kendi ya
gerilemek; gerilemek, ezilmek demektir. Ha
par. O fena neticeler, o milletin kusurunun
eseri ve amelinin cezasıdır. Eğer bu gün iyi yat mübarezesinde, bahusus Devletler arasında
neticeler görüyorsak onu bu milletin yaptığı ki hayat mübarezesinde geri kalmak çiğnenmek
t
demektir. Çiğnenmemek için Türkün her gvm *
ve başardığı iyi işlere vermek zarurî olur.
daha fazla ileri adım atması lâzım ve şarttır.
Tarihin neticesinin zarurî ve mukadder olma
Biz yakm mazinin bıraktığı boşlukları doldur
dığı yine bir Türk tarafından, Türklerin elile
makla mükellef olduğumuz gibi atiyen de ço
ve Türklerin kanile isbat edilmiştir. Tarihin
cuklarımıza hiç bir fena miras bırakmamak mec
seyrim değiştirdik ve Türke atfedilen menhus
buriyetinde bulunan bir nesiliz. Mazide, zaman
tali bir defa daha yenildi. (Alkışlar)..
da ve mekânda yapılan hataları az zamanda te
Atatürk; bu millette mevcud olan bütün
lâfi
ederek istikbali ona göre hazırlamak lâ
yüksek seciyeleri ve âlicenab hasletleri nef
zımdır.
Yalnız mazinin kusurlarını itiraf etmek
sinde toplayarak milletin azmü iradesini bir
veyahud
örtmek kâfi gelmez. İstikbalin de icableştirdi ve kendi azmü iradesine katarak Türk
arzediyorum. Kanunun müstaceliyetle, encüme
nin teklifi veçhile, müzakeresini kabul buyuran
lar .... Kabul buyurmayanlar ... Kanunun müs
taceliyetle müzakeresi kabul buyurulmuştur.
Heyeti
umumiyesi
hakkmda
mütalea
var mı?

— §9

-

t : 38

521937

O:1

eseri de değildir. Halkçılığımız doğrudan doğ
larmı ona göre hazırlamak iktiza eder. Bu vas
ruya bu memleketin kurtarılması, müstakil ola
fı haiz olmayan Devletlerin bilhassa Türk Dev
rak insanca yaşaması için bir şartı evveldir.
letinin istikbalinden dahi şüphe edilebilir. AtaBizimi halkçılığımız; halka doğru, halk için de
türkün kurduğu prensibin asliyeti bundadır.
ğil, halk tarafından ve halkla beraber siste
Eğer biz Atatürkün Türkleri kurtarmış olmak
midir. (Alkışlar) Bu sistem memleketin doğru
itibarile, Türklere yüksek medenî vasıf larmıtekdan doğruya halk tarafından idaresini istihdaf
j rar iade etmiş olmak itibarile, kendisine karşı
eder. Bizde ferd ve smıf imtiyazı yoktur. Bütün
<^L şükran hissediyorsak bunun ifasını ve ifadesini
vatandaşlar üzerinde kanunlarımız tamamile
kurduğu prensibleri sadakatle, feragatle ve sa
müsavi olarak meri ve caridir, tttılaımıza vâsıl
mimiyetle takibde aramak icab eder. Türk mil
olacakda cezasını görmiyecek hiç bir kanunî
letinin bu prensiblere ne kadar bağlı olduğunu
kabahat yoktur.
her gün (bir misalile görmekteyiz.
Arzettiğim prensiplerin başlıcalarmm Teşki
Halkçılığımızın tatbikatta ve teşriî hayatta
lâtı esasiyemize geçmesi, Atatürkün prensiple
yeni yeni elemanlar olarak cihana numune ola
rine milletçe beraber bağlılığımızın ve samimî
cak kadar ileriye varmış hukukî eserleri var
ilgimizin hukukî ifadesidir. Biz istiyoruz ki, si
dır. Partimizin her sene toplanan ocak kon
yaset ve icraat sahalarında yaptığımız işler ir
greleri, iki senede bir toplanan vilâyet kongre
fan ve vicdanı hukukilerde yer bulsun ve hu
leri, dört senede bir toplanan büyük kurultay;
kukî bjayatm mebdei, menşei ve istinadgâhı
Avrupa hukukunda insiyatif, lejislatif ve re
olsun. O itibarladır ki, Devletçilik vasfmı Teş
ferandum denilen esasların amelî tatbikin
kilâtı etogiyeye koymak kararını verdik.
den başka bir şey değildir. Biz yaptığımız iş
Atatprkün vazettiği prensipler Türktür. Ya
leri her sene bu kongrelerde gözden geçiriyo
ni asliyiti ve menşei itibarile tamamile milletin
ruz ve oradan alman neticeleri huzuru âlinize
kendi seciyesinden alınmış ve onun bütün ihti
arzetmekteyiz. Büyük Meclisin kanunlarındaki
yaç ve zaruretlerine uygun olarak seçilmiştir.
isabetin en büyük âmili de halkm fikirlerini
Bu preıjsipler aynı zamanda türkcüdür de.. Bu
almak ve mütalealarma lâyik olduğu ehemmiye
itibarladır ki jmillieilik vasfı kendiliğinden çı
ti vererek kanunların hazırlanmasında müessir
kan bir zaruret olur. (Bravo sesleri). Bu millekılmaktadır. Binaenaleyh, bu kadar lüzumlu ve
I tin son asırlarda, gerek ekonomik hayatta geönemli bir prensibin teşkilâtı esasiyeye girerek
I rek sosyal hayatta çektiği elemleri burada tekâmmenin vicdanında bir hukuk esası olarak te
/ rar etmek istemem. O son safhaların hazin sahlâkki edilmesi elbette çok iyi ve zarurî bir şey
/ nelerini; Atatürkün nutuklarında açık olarak
dir.
i
görmek| mümkündür. Eeğer tekrar bu acı hatıArkadaşlar; bu memleket kâhinlerin ve gayri
\
ralara Sönmemek, bu elîm hayatı yaşamamak ve
mesullerin vicdanlara âmil olmasından ve
t
beşeriyete de böyle bir felâket hazırlamak isteDevlet ve Millet işlerini görmesinden çok zarar
• miyors% Türk milleti, behemehal Türkçü ve
görmüştür. Eğer Türkün yolu başka yerlerden
1 millici olmak lâzımdır. (Bravo çok. yasa sesleri), geçseydi ve orta asırlardaki zamanlarda kendi
(Maşlah).
'
bildiği, kendi yaptığı kanunlarla idare etseydi
Türk milletini beşeriyet içerisinde medeniye
Devlet ve millet idaresini mistik ve dogmatik
te yaraj*, sulhe hadim mümtaz bir camia yapesaslara bağlamasaydı ilk zamanlarda ve Os
) m a k için evvel emirde Türk milletini istikbal
manlıların ilk devirlerinde olduğu gibi kendini
tarihin4e de lâyik olduğu medeniyet seviyesine
kendi kanunları ile ve usulleri ile idare etseydi
çıkarmak lâzımdır.
bugünkü bulunduğundan daha çok ileri ve ge
,
Bu İtibarla millici olmak bizim zarurî şıarıniş olur ve medeniyete daha çok hizmet ederdi.
mjzdîrJFakat bizim mıuıcı şiarımız dar ve in
Türk milletinin son asırlarda gördüğü felâket
hisarcı gdegildir. Bizim miUıçiligimiz medenî
lerin, çektiği sıkıntıların sebepleri, aslı bir ta
beşeriyet içinde onun esaslı bir unsuru olarak"" kım gayri mesullerin ve gayri merî menba ve va
ınsanlîlm ilâ ve tealisine ve bütün 4ifoyn.yr ma. , sıtaların yaptıkları kanunların altmda zebun
sud ve müreffeh yaşatmrya matuf bir jnillid.^ olarak iş görmek mecburiyetinde kalmasıdır.
liktir. ._/
~
Mademki tarihte deterministiz, mademki icra
Diğîr bir vasfımız da halkçı olmaktır. Halk
atta pragmatik maddiyetciyiz, o halde kendi
çı olmak âlicenablığmuzm nazarı bir eseri değil
kanunlarımızı kendimiz yapmalıyız. Kendi ce
dir. Zaten biz prensiplerimizi koyarken geçmiş
maatımızı maverayı dünyaya taallûk eden her
zamanlara aid veyahud insanların yüksek his
türlü endişelerden her türlü lahutî hayallerden
lerinden mütevellid mücerred mefhumlara kamüberra olarak kanunlarımızı bu günün ioabpılarak koymadık. Biz doğrudan doğruya sulh
larmı, maddî zaruetlerini göz önünde tutarak
ve medeniyet âmili olarak bir Türk istiklâlini
yapmalıyız. Memleketin maddî hayatı ancak bu
ebediyeti korumak için ne gibi şartlar daire
suretle kurtulur. Maneviyatı için Türkün temiz
sinde yapılacağını arıyarak ve icabeden şartları
ahlâkmı inkişaf ettirmek kâfidir. Onun içindir
tesbit ederek aldığımız halkçılık bir merhamet
M, biz her şeyden evvel lâikliğimizi ilân ettik.
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Kamralanmızı ona göre yaptık, şimdi de Teş
kilâtı esasiye kanunumuza koymak istiyoruz.
Eşhasm vicdan hürriyetlerine ve istedikleri din
lere intisabına zerre kadar müdahalemiz yoktur.
Herkesin vicdanı hürdür. Bizim istediğimiz hür
riyet, lâiklikten maksadımız dinin memleket iş
lerinde müessir ve âmil olmamasını temin et
mektir. Bizde lâikciliğin çerçevesi ve hududu
budur. Arkadaşlar biz şerayii salifenin geçmiş
hükümlerinden çok zarar gören bir milletiz.
Onun fena göreneklerinden yine en çok zararı
biz Türkler görmüşüzdür. Çünkü Türklerin has
leti ve karakteri, inandığı şeye sadıkane raptı
kalb etmek ve onun uğrunda kanmı dökmeği
ve hayatmı feda etmeği emreder. Ferd ve aile
hayatmda beğendiğimiz ve inandığımız ahlâk
esaslarına bağlılığımız da bundan gelir.
LÛTFÎ MÜFÎD ÖZDEŞ (Kırşehir) — Yiğit
millettir.
Da. V. ŞÜKRÜ KAYA (Devamla) — Hiç bir
din kendisini müdafaa için Türkler kadar azim
kar, Türkler kadar fedakâr bir millet bulama
mıştır (Bravo sesleri, alkışlar).
Eğer, dünyada İslâmiyet yaşıyorsa, 10 asırdanberi kendisini....
RASIH KAPLAN (Antalya) — Tam 12 asırdanberi.
Da. V. ŞÜKRÜ KAYA (Devamla) — 10, 12
asırdanberi kendisini müdafaa eden Türklerin
koluna, kanma ve kafasına medyundur (Bravo
sesleri, alkışlar).
Bizim davamız bu hakikatin de çok fevkinde
bir davadır. Biz diyoruz ki, dinler, vicdanlarda
ve mabedlerde kalsm, maddî hayat ve dünya
işine karışmasın. Karıştırmıyoruz ve karıştırmıyacağız (Bravo sesleri, alkışlar).
Türklerin fena miras olarak diğer bir şeyi
de bir takım tarikatlara salik olmasıdır. Bizim
bildiğimiz, Türk için yegâne doğru yol ve tari
kat müsbet ilimlere dayanan milliyetçiliktir. Bu
yolu tutmak Türkün maddî ve manevî hayatı
için en büyük kuvvettir (Bravo sesleri, alkışlar).
Bunun içindir ki eğer şurada burada vatan
daşlarımızın kalbinde bu yanlış gidişlere küçük
bir rabıta kalmışsa o rabıtayı B. M. Meclisinin
kararile kökünden silerek bu tarikatlardan
uzaklaştırmak istiyoruz (Barvo sesleri). Koydu
ğumuz prensiblerden biri de budur.
Diğer prensiblerimizden maddelerde tesadüf
edeceğiniz bir iki nokta daha vardır. Bunlardan
biri; çiftçiyi toprak sahibi yapmaktır. Arkadaş; 1ar 18 milyon Türkün 15 milyonu çiftçidir. Bu
15 milyonun bir çoğu kendi toprağında çalışmaz.
! Çiftçiyi, Türk çiftçisini toprak sahibi yapmak
; demek, Türk çiftçisini yani Türk ekseriyetini
kendi ekonomik mukadderatına sahib kılarak bu
memleketı_ j[g|n.. hgyırh. ve aktif bir eleman yap
mak demekjir. Bu büyük kütleden eğer büyük
bîr menfaat bekleyorsak, ötekinin, berikinin
toprağında çalışmaktan kurtarmalı; kendisini

kendinin olacak olan topraklara hâkim kılmah-y
yız (Kurtaracağız sesleri).
Asırlardan ve asırlardanberi canlan ile, kan
lan ile müdafaa ettikleri topraklardan elinde \
kalan kısımdan olsun kendisine hür ve efen-j
dice yaşayabileceği kadar bir parça vermek j
hiç bir kimseye çok görülmez zannederimi
!
(Bravo sesleri, alkışlar).
Bunun tatbikini kolaylaştırmak için teşkilâtı
esasiye kanununa bir kayid koyduk. Bu kayid
Büyük Başvekilimin de bilvesile söylediği gi
bi, hiç kimsenin hukuku tasarrufiyesine bir t a %
arruz teşkil etmez. Biz işlemeyen toprakları iş- }
letmek için, işsiz kalan topraksız köylüyü top- /
raklandırmak için kanun yapıyoruz. Elbette^
toprağını işleyen ve işletebilen çiftçi bizim en
büyük yardımımıza ve himayemize mazhar ola
cak bir elemandır (Barvo sesleri). Gümrük ka
nunlarımızın, ekonomik kanunlarimızın hedefle
ri hep budur. Eğer biz çiftçinin yüksek istihsal
kabiliyetinden istifade ederek onu ayni zaman
da müstehlik bir vaziyete koymazsak ekonomi
de yaptığımız işler dahilî pazarda müşterisiz
kalır. Bizde köylünün ocağı tütmezse fab-^f
rikanm bacası söner. Yaptığımız ekono- /
mik hareketlerin
verimli olabilmesi için
behemehal Türk köylüsünü ve Türk çift
çisini müstahsil olduğu kadar müsteh
lik vaziyete koyacağız. Bu gün ancak kendini
geçindirir vaziyetten kurtararak, medeniyetin
insanlara verdiği saadetten; zevkten hissedar et
mek istiyoruz (Alkışlar). Medeniyetin bu günkü
yüksek huzur ve refahından Türk milletini mah
rum bırakmak bizim için zül ve şin olur. Elbet
te ki mahrum bırakmayacağız. Elbette ki
Türk milleti kendini umumî refah ve saadet
seviyesine çıkaracaktır. Bu da istihsal kabiliyeti
ni arttırmak sayesinde olacaktır. Koyduğumuz
kayid bundan ibarettir. Diğer kayid yine Büyük
Başvekilin sırasında söylediği gibi Hükümet teş
kilâtında görülen bir lüzum üzerine yapılmıştır.
Hükümette siyasî müsteşarlar ihdası düşünül
müş ve bunun zarureti görülmüştür ve icabı his
sedilmiştir. Bunun tatbiki için teşkilâtı esasiye
kanununda formaliteye aid bazı maddelerin de
ğişmesi icab etmiştir. Son olarak getirilen tadil
teklifi de ondan ibarettir.
Arkadaşlar; tadili icab eden zaruretleri ve
Cumhuriyet Halk Partisinin prensiblerini yük
sek huzurunuzda muhtasaran arzetmiş oluyo
rum. Eğer bana verilen vazifeyi kısmen olsun
yapabilmişsem benim için büyük bir şereftir.
Şunu da arzetmek isterim ki bizim bütün mütalealanmız ve tekliflerimiz, ancak tasvibinize ik
tiran ettikten sonra tatbik olunur. Unutmamalı
dır ki bizim kurduğumuz büyük esaslardan biri
de memleketin ve milletin- mukadderatına yalnız
ve yalnız Büyük Millet Meclisinin hâkim olma
sıdır, hâkimiyet milletindir (Alkışlar).
BAŞKAN — Söz Sadrı Maksudi Arsalındır.
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SADRI MAKSUDt ARSAL (Giresun) —
Bazı şeyler soracaktım. Suallerime cevah aldım.
BAŞKAN — Söz Hakkı Kılıçmdır.
Evvelki kanunlara rey vermeyen var mı? Rey
toplama muamelesi bitmiştir.
HAKKI KILIOOĞLU (Muş) — Saym arka
daşlarım, Ulu önderin, Atatürkün güneş dima
ğından nur alan tsmet tnönüne, bu teşkilâtı esa
siye kanununun bazı maddelerinde değişiklik ya
pılmasına dair teklifi, bilhassa ikinci maddesi
nin değişmesi dolayısile, bütün hür Türk cami
ası namına kendisine şükranlarımı arzederim.
tkinöi maddenin değiştirilmesi hakikaten hür fi
kirlerin uzun zamandanberi hasretle beklediği
bir şeydir. Bu kanunda Cumhuriyetimiz, Par
timizin 6 büyük temel taşı üzerine oturtulmuş
tur. Artık hiç bir zelzele onu sarsamaz, ne da
hilî, ne haricî... Değişen diğer maddeler hakkın
da Şükrji Kaya arkadaşımın söylediklerine tamamile iştirak ederim. Bunlar hakikaten bu
günkü ihtivaclardan doğmuş ve yerinde yapıl
mış değişikliklerdir. Sizi fazla yormamak için
sözümü uzatmayacağım. Yalnız kendi kanaa
timce. bilhassa ikinci maddeye biraz yan ba
kan, hattâ kafa tutan bir teşekkül var. Diya
net işleri (Gülmeler). Ben bu teşekkülün aleyhin
de değiUsa. Dinlerin ve dindarların hasmı da
değilim. Ancak bütün dinî işleri vicdanlara bı
raktıktan sonra bir devletin resmî bütçesinde,
bilhassa teşkilâtı esasiyemizin bu yeni ikinci
maddesi karşısında, yeri olmayacağı kanaatin
deyim.
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Seni oraya
reis vanalmı.
LÛTFt MÜFÎD ÖZDEŞ (Kırşehir) — Bunu
bütçede ssöylersin.
HAKKI KILIOOĞLU (Muş) — Bütçede ay
rıca söylerim. Sırası gelince yine söylerim.
ölünceve kadar her vakit söylerim.
RECİİB PEKER (Kütahya) — Hafız İbra
him hasta!..
HAKİKİ KILIOOĞLU (Mus) — Belki bu iki
şekli telif eden formül vardır. Ben bu formülden
malûmaftar demlim. Ya Şükrü Kaya arkada
şım,- yahud Teşkilâtı esasiye encümeni bana ve
her kese kanaat verecek surette bir anlaşma for
mülü söylerlerse mesele kalmaz. Tekrar ediyo
rum. Devlet teşkilâtı içinde, teşkilâtı esasiye
kanunu karşısında bunların yeri olmaması lâzrmgelir. Evet mabetlerimiz vardır, onlara hiz
met edenler vardır. Bunlara bakılmasın demi
yorum. Fakat doğrudan doğruya ayrı bir fasıl
olarak evkaf kanununda bunlar için hükümler
gösterilebilir.
,
Arkadaşlar, bunu yalnız ben söylemiyorum.
Bu güne kadar dışarıdan da ayni davayı dinle
dim. Lâikız diyorsunuz, amma hâlâ müftüle
riniz var, diyorlar. Arzettiğim gibi düşüncele
rimin bu mesele hakkındaki hulâsası bundan iba
rettir. İsterim ki, beni tenvir etsinler, ben de
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rahat edeyim, siz de rahat edesiniz (Güzel, güzel sesleri)
HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşla
rım, teşkilâtı esasiyede bir taknn tadilât bu gün
mevzubahs oluyor. Bir milletin hayatmda bu
gibi esaslı tedbirler alınırken halk içinde bir
takım sui tefehhümlere meydan kalmamak için,
mesele tamamile, sarahatle millet kürüsünde
izah edilmek lâzımgelir. Ben, arzedeceğim bazı
mülâhazalarla tahrik edeceğim cevablar vasrtasile bu gibi sui tefehhümleri kamilen bertaraf
edebilirsem çok bahtiyar olacağım. 0. H. Par
tisinin umdelerinin teşkilâtı esasiyeye geçebil
mesi için gösterilen esbabı mucibeyi ben, varid
görmüyorum. Çünkü esbabı mucibede denili
yor ki, teşkilâtı esasiyede Devletin tarzı siyaset
ve idaresine aid esas hükümler dercedilmek lâ
zımgelir.
Teşkilâti esasiye kanunu, hepiniz bilirsiniz
ki, Hükümet fonksiyonlarını tanzim eder ve
Devlet otoriteleri arasındaki münasebetleri tesbit eder ve amme hukuku denilen ferdin huku
kunu ve buna müteallik prensibleri tesbit ettiktenn sonra onları teşkilâtı esasiye kanunu
nun teminat ve tekeffülü altma kor. Hüküme
tin tarzı siyaset ve idaresi Teşkilâtı esasiye ka
nununda tesbit edilince, ben hatırıma gelen
bazı sui tefehhümü tevlid edebilecek olan mülâ
hazaları arzetmek istiyorum.
Şimdi yapacağımız tadilâtla Cumhuriyetin;
Devletçi, milliyetçi, halkçı ve ilâh.... olduğunu
tesbit edeceğiz.

(Antalya) — Öbür dün*"
HALİL MENTEŞE (Devamla) — Şekli
Devleti tebdil cürmüne tasaddi etmiş diye aca
ba onu polis yakalayıp da mahkemeye verecek
midir?
Sonra esbabs mucibe de deniliyor M; milli
yetçiliği Devletin şekli meyanma koyarken,
beynelmilel cereyanlara karşı Hükümetin eline
bir silâh vermiş oluyoruz. Şimdi bir komünist
komünizim propagandası yapıyor ve komünizm
propagandası yaptığından dolayı, tabiî Devletin
şeklini tebdil ediyor diye, yakalayıp mah
kemeye verildikten sonra, hâkim huzu
runda bu komünist derseki; beni niçin
buraya getirdiniz ve niçin burada maznun
sandalyesinde oturuyorum? inkılâpçılık Devlet
şekline dahildir. Ben en geniş ve en esaslı bir
inkılab taraftarıyım. Vesaiti istihsaliyeyi kami
len komonize ederek Devletin eline veriyorum.
Binaenaleyh beni niçin muhakeme ediyorsunuz?
O zaman ne olacaktır? (Komünistlik istemiyo
ruz sesleri).
RAGIB ÖZDEMÎROĞLU (Zonguldak) — O,
EASÎSKAPLAN

>ı_vjiyjk^gitsjnide£İz.
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beynelmilelcilik olur.
HALÎL MENTEŞE (Devamla) — Bunlar ha
tıra gelebilen mülâhazalardır. Benim zihnimi
kurcaladığı gibi bir çok vatandaşların da ha
tırından geçebilecek sui tefehhümlerdir. İnşal
lah bunları silecek cevablarla karşılaşırım. Ne
bende ne de başkaların da bu sui tefehhümler
kalmaz. Bu hususlardaki mülâhazalarım aşağı,
yukarı budur.
İstimlâk meselesine gelince; ben zannetmiyo
rum ki Dahiliye vekilinin dediği gibi bizde mu
azzam bir question agraire olsun, yani çiftçinin
% 80 i başkasının hesabına çalışmış bulunsun.
Bu vaziyet çok izam edilmiştir. Ben çiftçiyim
ve ziraî hayatın içindeyim. Biliyorum. Evvelâ
şunu söylemek isterim ki, ben çiftçiyi, alelıtlak
vatandaşı, yuva sahibi yapmanın ve çalışma için
vesait sahibi yapmanın tamamile taraftarıyım
ve bunun iktisadî ve içtimaî faidelerini de ta
mamile müdrikim. Tabiî bilirsiniz. Nitekim ken
di arazimden 4000 dönümünü yani yarsını bu
gün kendi ortakçılarıma devretmiş bulunuyo
rum. Binaenaleyh toprak kanununu herkesten
evvel tatbik etmiş bulunuyorum. Bu işte tama
mile çiftçinin toprak sahibi olmasını, gerek ikti
sadî ve gerek içtimaî bakımdan, çok faydalı gö
rüyorum. Amma, arzettiğim gibi, bizde, diğer
memleketlerde olduğu gibi, hukuku medeniye
haricinde insanlar yoktur ve ötedenberi yoktur.
Müslümanlık, mülkiyeti bir akidei diniye olarak
kabul ettiği için bizde ve bütün müslüman mem
leketlerinde herkes mülk sahibi olabilir ve alıp
satabilir. Meselâ Rusyadaki mir usulü gibi bir
usul bizde yoktur. Orada muazzam bir kütle
mülk, sahibi olmaktan, alıp satmaktan mahrum
dur. Bizde halk az çok mal, mülk sahibidir. Şim
di çiftçiyi toprak sahibi yapmak istiyoruz. Çift
çi, bilirsiniz ki, esbabı mücibede de yazıldığı gi
bi, çift Ue meşgul olan halka derler. Çift sürer,
kendi arazisi yoktur, başkasının arazisinde ortak
olarak çalışır. Yahut ta az arazisi vardır. Zanediyorum ki, bu nevi çiftçileri toprak sahibi
yapmaktır. Zannetmiyorum ki bunlardan başka
kimseleri de ve çiftçi amelesini toprak sahibi
yapmak meselesi mevzubahs olsun. Böyle olursa
o zaman hayvanını, alâtı edevatını, evini, to
humunu ve mütedavil sermayesini de vermek
lâzım gelecektir (Vereceğiz sesleri).
Müsaade buyurunuz, zannediyorum M, buna
hiç bir Devletin Hazinesi tahammül edemez ve
bu, dünyanm hiç bir yerinde böyle halledilmiş
değildir. Fabrikaya amele lâzım olduğu gibi,
toprağı işlemeğe de amele lâzımdır. Bilhassa
ameleyi toprağa çivilemek ve onu toprakta tut
mak çok zor bir meseledir. Onun için bence,
bu verilse bile, dediğim gibi, onu toprağa bağ
lamak çok zor olacaktır ve gene, zannediyorum
ki; aradan seneler geçince gene bu topraklar
başka ellere devrolunacaktır. Binaenaleyh, hal
ledilmesi lâzrmgelen mesele, bu gün elinde sa
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banı olan, çift süren ve başkasının yanmda or
takçılık yapan veyahud arazisi az, kısmen var,
başkasmm yanmda ortakçılık yapan çiftçiyi
toprak sahibi yapmaktır. Bu mesele Cumhuri
yet Hükümetinin, zannederim, îzmirin istirda
dından sonra oralarda kalan metruk araziyi
muhtaçlara dağıtmasından başlar. Diğer taraf
tan Ziraat bankası da çiftçiyi arazi sahibi yap
mak için taksitlendirme usulünü ihdas etmiştir.
Ben zannediyorum ki, bu mesele teşkilâtı esasiyede yapılacak olan bu tadilât değer şeye,
parasmı peşin vermek cihetinden bir tadili is
tilzam edecek kadar büyük bir mesele değildir.
Bilhassa şimdi yapılan tadilâtta bedeli de, ya
pılacak kanunda tesbit edileceğine göre, va
tandaşlara değer bahası verilmeyecek demektir.
Muazzam bir mesele karşısında isek, halle
dilmesi lâzrmgelen iş, bazı memleketlerde oldu
ğu gibi, muazzam bir kütleyi birden bire arazi
sahibi yapacak isek, o vakit her tedbiri alalım.
amma ben böyle bir vaziyeti görmediğim için
tasarruf emniyetinin inkişaf etmesi çok lâzım
olan bu memlekette emniyetsizlik ve istikrarsız
lık tevlid edecek vaziyetleri düşünmek ve mezürayı da elden bırakmamak lâzımdır. Onun
için bir taraftan Hükümet kendi cephesinden,
meselâ 20 senede ödenmek üzere ufak faizli bir
Hazine bonosu çıkarmak suretile, diğer taraftan
Ziraat bankası büyük toprak sahiblerile köylü
arasmda mutavassıttık rolünü yapmak suretile
bu iş halledilir. Arzettiğim gibi terakki yolun
da hızlı yürümeğe mecbur olan bir milletiz.
Tasarruf ve mülkiyette emniyetsizlik ve istik
rarsızlık verebilecek işlerden tevakki etmek lâ
zımdır. Zira bu emniyet her terakkiniA hem
kaynağı, hem de temelidir zannmdayım. i
HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Bendeniz de
lâyiha hükümlerini okuyarak edindiğim ihtisa
sı yüksek huzurunuzda arzetmek üzere çıkıyo
rum. Kısaca arzedeceğim, kıymetli vakitlerinizi
suiistimal etmiyeceğjm.
İkinci maddeye ilâve edilen vasıflar şu de
mektir ki; mevkii ifrtida,rT eljHe bulunduran Ç.
E P , şimdiye kadar programında umde olarâET
"esas olarak kabul ettiği bu vasıflan millete maf
Atatürk gibi yüksek bir deha ve onun kıy
metli arkadaşları, kanuna, teşkilâtı esasiye ka
nununa girmemiş olsaydı dahi, bu işi yürütmek
kudret ve kabiliyette olduklarını şimdiye kadarki filiyatlarile göstermişlerdir. Binaenaleyh
bu noktai nazardan bir faidei amiliyesi yok gibi
görünüyorsa da, Türk milletinin - ki ebed müd
dettir- gelecek nesillerimizin en iyi bir tarzda
bir millet ve Hükümet teşkil edebilmesi için lâzımgelen vasıflarla mücehhez olmasmı göster
mek ve bu vazifeleri kendilerine emanet etmek
itibarile bu vasıfların ve bu umdelerin teşkilâtı
esasiyeye girmesini bendeniz muvafık görüyo
rum.
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Şimdi yurddaşlarımıza kalacak iş, bu mevzu vatandaşların, yüksek atasmm sözünü, tutacak
şekilde feragati his ve feragati nefisle işe sarıl
lar üzerinde münakaşa etmek, imali fikretmek
değil, bilâkis bu umdeleri en iyi tecelli ve ta maları ve memleketi bu şekilde müstefid etme
leri gerektir.
hakkuk ettirebilecek ve bu suretle de Atatürkün
ilâve edilen 5 vasıftan biri de, inkilâbcılıktır.
istediği gibi, milletimizi, muasır medeniyet, mua
sır milletlerin seviyesine ve hatta onların fevki Muhterem arkadaşımız Bay Halil burada kendi
ne çıkaracak tedbirleri alarak bu neticeye var lerine arız olan bir tereddüdün izah edilmesini
istediler. Hakikatejn sureti zahirede görülüyor ki
maktan ibaret olacaktır. Biz Atatürkü ilk defa
memleket siyasî inkilâbmı yapmış ve en mü
muzaffer bir kumandan olarak kendini tarihe
kemmel bir şekli Hükümet kabul etmiştir. Şu
yazdırdığını görüyoruz. Ondan sonra Türk Dev
halde burada, yani inkilâbcılık sahasında yapı
letini kurup başına geçtikten sonra hiç yanıllacak olan nedir? İçtimaî inkilâbları yapmış
maksızm idarî, siyasî bir çok kararlar alarak ve
memlekette bunun üzerinde de söz söylemeğe
bir çok inkılâblar vücude getirerek millet ve
mahal kalmamıştır. Memleket, İktisadî inkilâbı
memleketi vardırdığı saadet derecesini yakmen
da bir kanun ile ikmal etmek üzere bulunmuş
görüyoruz ve bu itibarla da kendisini, tarih bü
tur. Şu halde inkilâpçılık ne şekilde tecelli ede
yük bir siyaset dahisi olarak kaydetmek zaru
cektir. Daha ne istenebilir? Ben Öyle zannederim
retindedir. Bu kadar isabetli kararlarını uzun
zaman görerek, onun filiyat vadisinde, filiyat sa ki, bu, teceddüd ve terakkinin bir remzidir. Zihayat olan her şey daima ilerlemeğe muhtaç ve
hasında tahakkuk eden neticelerine baktıktan
mecburdur. Tevakkuf ettiği takdirde
inhitat
sonra bize düşen iş, bu işaret ettiği noktalarda
yek vücud olarak birleşmek ve onun gösterdiği başlar. Şu halde onu inhitattan kurtarmak için
mütemadiven ümran yaramak, ileriye gitmek za
umdeleri hirzican edecek şekilde kabullenmek
tir (Alkışlar). Bu noktadan da zannetmem ki ruretindedir. Buradaki inkilâbcılıktan alaca
ğımız mana bu olacaktır.
yurddaşlarımız başka türlü düşünsün. Yalnız bu
umdeler üzerinde tevakkuf etmeği ben zaid
Diğer kayidler hakkında söyleyecek bir sö
bulurum. Çünkü kıymetli Dahiliye bakanımız
züm yoktur. Tabiatile madamki Devlet işleri
çok salahiyetli bir lisanla, vâkıfane bir şekilde
gittikçe çoğalıyor, eski Devlet mefhumu yerine
bunu izah buyurdular. Ben yalnız bütün bu um
bu günkü Hükümete düşen bir çok vazifeler
delerin bizden istediği bir noktayi işaret etmek
vardır;. Elbette teşkilâtı bu vazaifi yapabilecek
isterim. Atatürk bütün icraatında hedef olarak
şekilde çoğaltmak doğru olur. Hulâsa itibarile
bunu kabul etmiştir. Bu da, kendi rahatına baksöyliyeceğim şudur: Atatürkün işaretini bu
mıyarak yalnız millet ve memleket için çalışma
memleketin hüsnüniyetle kabul etmesi bu mem
leketin ve bu milletin menfaatmadır. (Bravo
yı gaye bilmek ve bunun için de gayet feragat
sesleri, alkışlar).
idir ve fedakâr olmak. Şimdi her hangi bir vasfı
ele alsak, meselâ Devletçilik vasfını alalım: Bu
TEŞKİLÂTI ESASİYE En. R. ŞEMSETTİN
vasfa istinaden, Devlet gerek nâzrmlığmı ve ge
GÜNALTAY (Sivas) — Arkadaşlar; Halil
rekse bagarıcılığını üzerine aldığı bir işte kul Menteşe arkadaşımız çok ince ve esaslı bir nok
landığı elemanlar, eğer bir iş yapan şahsî teşeb
taya temas ettiler. Bu nokta da, bu gün tadili
büs sahibi kadar, o işe kendini bağlamazsa ve
teklif edilen ve Türkiyenin esas teşkilâtı hak
huzuru rahatının feda etmezse Devletçilik vas
kında umde olarak kalması tekarrür eden ikin
fına ihanet etmiş olur ve bu vasıf semeredar ol ci maddeye aiddir.
maz. Ayni zamanda Atatürkün Devletçilik vasfını
Arkadaşlar; bu madde Türkün haya
haiz bir ferdi olamaz. Binaenaleyh feragat şart tından, Türkün tarihinden, Türkün asır
tır. Yine bir misal olarak 74 ncü maddedeki de
lar içerisinde geçirmiş olduğu inkilâbğişikliği gösterelim: Orada belki vatandaşlardan
lardan mülhem olan kudsî esaslardır. Bu
şimdiye kadar elde ettikleri menfaatin bir cüzü
esaslar arzettiğim gibi, Türkün tarihinden çı
nü amme namına müsaid şartlarla vermesi iste karılmıştır: Türkün tarihini karıştırırsak, ma
necektir. Eğer bu adamlar tam feragatkâr ol
zinin karanlıklarına gömülen ve asırların en
mazsa matlub neticeye varılamaz. Fakat hiç
derinliklerinden kudsî bir varlık halinde beşe
şüphesiz ki, Halil Menteşe arkadaşımın da işa riyet üzerine yükselen Türk; ancak* o günden
ret ettiği veçhile, beşeri daima tekâmüle sevkebu güne kadar varlığmı, bu gün burada tesbit
den ve bu hususta dinamik bir kıymeti olan mül ettiğimiz esaslara istinaden muhafaza etmiştir.
kiyet hakkmı sarstığı hatırdan geçmez. Zaten
Türk yaşamıştır; milliyetçi olduğu müddetçe;
74 ncü maddenin kısmı evveli bunu sarahaten
Türk yaşamıştır, Devletçi olduğu müddetçe;
temin etmektedir.
Türk yaşamıştır. Ancak kendi varlığmm esas
larını kendi ruhundan çıkardığı müddetçe...
Binaenaleyh ileride yapılacak kanunlarda
(Bravo sesleri) .
amme menfaati ile, şahsm menfaatini telif etmek
için Yüksek Meclisin inceden inceye çalışaca
İşte Türk ölüm döşeğinde iken, varlık ru
ğına emin olmak nek tabiidir, işte görülüyor ki,
hunu, kendisine nefhedenler, Türkün tarihine
bütün bu vasıfların iyi netice verebilmesi için I gömülerek onun varlığmı esas seciyelerini bul-
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muş ve bu gün burada teklif edilmiştir. (Bra
vo sesleri)
Arkadaşlar; bir milletin ana kanunu yapı
lirken ilk evvel nazarı itibare almacak şey, o
milletin kendi hususiyeti, kendi ruhunun tecelliyatı olmalıdır. Ancak o yoldaki umdelere istinad eden bir millet, en büyük fırtınalar kar
şısında varlığını ve benliğini muhafaza eder.
Türk, Asyanm bir ucundan öbür ucuna ka
dar hakim olduğu devirlerde kendisini yıkan
âmil, ancak içinde yer alan harici milletlerin
telkinleri olmuştur. "
Büyük Tcikyu Devleti yıkıldı. Bunun âmili
o zamanki Çin siyasilerinin Türk benliğini yık
mak üzere, mütemadiyen yaptıkları telkin ve
fikirler olmuştur.
Hepiniz bilirsiniz ki bütün dünya Türkün
ölümünün, determinizm esaslarına göre, mukad
der olduğunu iddia ettikleri bir sırada, onun
büyükleri, ancak Türkün ruhundan aldığı ka
naatle, bu gün gördüğünüz, muazzam, bu canlı
ve hayatlı Devleti kurmağa muvaffak olmuş
lardır (Alkışlar, bravo sesleri). Şu halde bu gün
huzurunuza arzedilen tadilâtın esası olan Cum
huriyetçilik, Türkün kendi ruhunun ifadesi de
mektir; Milliyetçilik, o da kendi varlığının
idamesi için lâzmı olan esastır. Şu halde Tür
kün bu esasları, teşkilâtı esasiye kanunun
da yer bulunca, bunlara muhalif
olarak
fikirler serdedilmeyecek midir, diyorlar? Jgir-^,
esaslarını, bir komüv^liberaL-gıkıb liberalizm
nist^Sıb^omîmzmTlnu^âfaa edemeyecek mi~~dir diye sordular?
Hayır~etnîeyecektir, edemeyecektir. Teşkilâtı
esasiye kanununa muhalif her hangi bir hareket
nasıl bir cürüm ise, bu esaslara muhalefet te
ayni şekilde cürüm sayılacaktır (Bravo sesleri,
alkışlar).
Arazi meselesinde bir emniyetsizlik, bir itimatsmlık meselesi zannetmiyorum ki, olsun.
\ Mülkiyet hakkmın kutsiyeti teşkilâtı esasiye
\ kanunumuzda tasrih edilmiştir. Burada teklif
! edilen, bir adaletin icabının yerine getirilmesiI dir; memlekette çalışan ve bu milletin asırlardan
i ve asırlardanberi barmı çeken asıl halkm hakikî
| malma sahib olmasıdır. Bu iş yapılırken, bu
gün bir takım şerait altmda bu mallara malik
olanların hukuku payimal
edilecek değildir.
Burada teşkilâtı esasiyede yapılan iş, bu mal
ların çiftçilere tevzii için kanunî bir müsaade
vermektir. Bu kanun yapılarak buraya gele
cektir. O zaman mal sahibinin hukukunu te
min edecek esaslar tabiatile derpiş edilmiş ola
caktır.
RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar,
Halil Menteşe arkadaşınım üişmesile uyandırı
lan mevzu hakikaten bu kadar mühim bir işin
Yüce Kamutaydan çıktığı esnada üzerinde ko
nuşmak gibi büyük bir fayda temin edilmiş ola
caktır. Ben de Halil Menteşe arkadaşımın ta
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savvur ettiği bir faydanm şümulüne hizmet et
miş olmak için fikirlerimi arzetmek maksadı ile
bu kürsüye geldim. Arkadaşlar, iç rejim bakımın
dan yeryüzünün haline kısa bir görüş yapalım.
Bu görüşün hulâsası şudur: Yeryüzünde bir çok
çeşitli krizler yanmda her yerde ve kendi ka
naatime göre diğer krizlerden daha mühim bir
iç rejim krizi ve buhranı hüküm sürmektedir.
içinde yaşadığımız günün en önemli bir nok
tası olarak bizim gibi yeni ve modern hayata ye
ni çıkmış bir devlet için kendi rejimini daha
ileri bir dikkatle göz önünde tutmak ve kendi
ne yakışan kendi hayat ve ihtiyaçlarına uygun
şekilde kuvvetlendirmek ve tanzim etmek baş
işlerin en başındadır.
Müşterek inan :
Bizim şimdiye kadar rejimin esası olarak
Devlet kanununa geçmiş ve yurdun henüz ha
yata doğmuş en taze çocuğundan en yaşlısma
varıncaya kadar, hepsi için müşterek bir inan
mevzuu telâkki edilmiş olan mahiyeti Cumhu
riyetten ibarettir.
Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisinin
şuuru içinde beslenib büyümüş olan ve Partinin
kendi hususî ve profesyonel politika telakkisi
içinde kalan hayatî esasları biz bu madde ile
teşkilâtı esasiye kanununa eklemekle bütün
yurdun müşterek resmî ve kanunî bir rejimi ha
line sokmak istiyoruz. Bu hâdise, hakikaten
başlı basma büyük bir inkılâb sayılacak kadar
mühim bir meseledir. Bu esasların Kamutay ta
rafından kabul edilib resmiyet kesbettiği daki
kadan itibaren yurddaşlarm lâboratuvarmda ça
lışan profesörlerden günün politikası ile uğraş
mayanlara ve, işlerin başmda bulunan büyük
müdür arkadaşlardan meselâ Devlet demiryol
larının bir makasçısına kadar bütün vatandaş
lar bu esaslara inanacak, bunları sevecek ve
bunlara itaat mecburiyeti altma girmiş olacak
lardır ve bütün millî faaliyet ahengi bir man
zume halinde birbirini tamamlayan bu yüksek
esasların havası içinde akıb gidecektir.
Bu demektir ki, bizzat hayattan almarak
Cumhuriyet Halk Partisinin programının için
de yazılmış bulunan bu hükümler, bu Devletin
bundan sonraki varlığında bütün yurddaşları
bütünlük ve beraberlik ruhu ile besleyecek ve
millî birlik için daha sıkı bir tedbir alınmış ola
caktır. Temyiz mahkemesinin en büyük hâki
minden en küçük memurlarımıza kadar hüküm
veren, tedbir alan, emir veren ve tanzim eden
herkes günlük işini yaparken ve kararmı verir
ken kendini bu esasların çerçevesi içinde hisset
mek mecburiyeti altma girecektir.
Hulâsa arkadaşlar, bu kanun çıkmca resmî
hüviyeti olsun olmasm bütün vatandaşların tertib ettiği millî bünye müşterek ana esaslara be
raber inanan sarsılmaz büyük ve daha kuvvetli
bir kütle haline gelecektir (Bravo sesleri, alkış-
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laf). Bunun edebiyat kısmı üzerinde fazla dur ' Türkiyenin vaİnız Cumhuriyetle idare edildiğini
ve Türkiyenin yalnız Cumhuriyetçi olduğunu
maya lüzum yoktur.
ifade etmekle bu gün ilerlemiş ve inceleşmiş
Liberal propaganda:
Şimdi Halil Menteşenin teknik olarak bah- olan siyasal mefhumların anlaşılması alanmda
kâfi bir vuzuh yapmış olurmuyuz? (Hayır ses
settiklem noktalara gelelim, Liberal propaganda
Türkiyede yapılmayacak mı? Encümen Başkam leri).
O halde bunu herkesin müştereken ve de
benim de dahil olduğum encümen arkadaşları
rinden anlamasına imkân verecek bir vuzuhla
mız namına cevabımızı verdi. Ben bu izahata bir
belirtmek gerektir. İşte bu altı vasf m yanyana bi
az dahal şümul vermek isterim.
Yenit hükümler anayasaya geçerken bunla zim Cümhurivetimizin farik vasıf ve esasları ola
rak kanunda zikredilmesi elzemdir.
rın olan manalarını uzun uzun metne sokmaca
Sonra arkadaşımız bilhassa bir noktayı ifade
kanunun konstrüksiyonu itibarile imkân yoktu.
ettiler ve dediler ki,
Fakat bir nokta pek açıktır ki, şimdiye kadar
Inkilâbçryız diyoruz; Cumhuriyetçiyiz diyo
ana kanunun temelini teşkil etmiş olan Cumhu
ruz. Bazı insanlar komünizm faaliyetinde bulu
riyetçilik aleyhine yurd içinde hiç kimsenin
nurlar. Böyle bir adam hâkim huzuruna çıktı
hiç bir faaliyette bulunması caiz olmadığı gibi
şimdideıi sonra da Cumhuriyetçiliğin nakızı ğı zaman, evet ben inkılâbcıymı ve bilhassa Cum
olan saltanat lehine bir hareket; hiç bir kimse huriyetçiyim der ve inkılâbcı olduğu için komü
den bir [hareket sadir olmayacağı gibi, Teşki nizm yaptığını söyler, bu husus teşkilâtı esasiye
kanununa konmuş olan vasıflara hizmet vadisin
lâtı esasiyeıüıı umumî bünyesinin teyidatı altı&ıda
den beni nasıl olup ta muateb addedildiğini ile
olarak niilliyetçilioin rakızı olan beynelmilelcilik
ri sürer.
ve halkçılık nakızı olan imtiyazcılık veya sınıfÇlllk ve [pevlfllfflliyİn nakTST nfan lihargllilr, laHayır, bütün vasıflar yanyana mütalea edi
iküğin Sakızı olan klerikallik ve inMlâbçılığm
lince ne komünist ve ne de faşist bir hareketi
nakızı 4lan irtica^lehünde hiç bir faaliyet yapıla
bizim rejimimizin derpiş ettiği bir inkilâb diye
mayacaktır.
"
""" "
ileri sürmeye imkân yoktur. Diğer vasıfların
* Bu efaslarm Kamutayca kabulünden sonra tamamlayıcı manası içinde bizim inkılâbcılığımemleketin sosyal, kültürel ve siyasal hiç bir
mızm farikaları vardır.
sahasmdja ne tek adamın ne de cemiyet halinde
Sade Cumhuriyetçi veya sade inkılâbcı olu
her hanoft telkin veya teşebbüs halinde hiç kimse
şumuzun değil; diğer ana vasıflarımızın da baş
katiyen (faaliyet ifa edemeyeceklerdir. (Bravo
ka yerlerde, başka ideolojilerde kullanıldığın
sesleri alkışlar).
dan ayrı ve bize mahsus manaları vardır.
Bir anayasa kanununa madde konurken yazı
Milliyetçilik vasfı:
lan ana (bükümlerin manalarını uzun uzun izah,
Arkadaşlar; milliyetçiyiz, demekle milliyet- _*N
tefsir eiiici sözler ilâvesine imkân olmadığnı jfllik bakımından da bu gün dünyada kullanılmış
söylemiştim. Fakat Kamutay huzurunda ya Jçeşidli manalar vardır. Meselâ, kanjniUiyetçi]£_
pılacak [konuşmalardır ki bu kelimelerin ma
ğinijatbik ederler"
nalarını [ bütün halk tarafmdan bütün tatbik '
Bu nevi milliyetçilik bazı yerlerde aktif ve
ediciler parafından anlaşılmasını kolavlaştırır.
passif vasıflarla tatbik sahası buluyor. Kendi
Bu itibarla bu izahlar üzerinde müsaadenizle
kanından ve kendi ırkmdan olmayanları yurd
bir az fazla duracağım.
dışına atmak veya yurddaş hakkından mahrum
etmek passif bir kan milliyetçiliğinin tatbikidir.
Biz pümhurivetçiyiz:
Bir de sınırlar aşırı, yerlerde hatta kıta ve deniz
Arkadaşlar, biz Cumhuriyetçiyiz
diyoruz.
aşırı yerlerde mevcud ve kendi kanmdan olan
Cünıhurijyet Türkiyenin değişmez Devlet şek
insanların siyasal hudud ve birlik içerisine gir
lidir diy 4 ana kanuna hüküm koymuşuz. Fakat
Cümhurijyetin bizde tatbik edilen tarzından baş mesini ihtiva eden geniş çerçeveli irredentist
ka çeşiitl| nevileri de vardır.
milliyetçilik vardır. Bu da kan milliyetçiliğinin
aktif bir görüşüdür. Daha bir çok milliyetçilik 1
Siyasf vahdet:
fikir ve şekilleri vardır.
Türk^ve öyle bir Cumhuriyettir ki bu şim
Fakat bizim milliyetçiliğimizin ana vasfı ana
diye kadjar anayasaya girmemiş olan ve bu gün
yasamızın diğer hükümlerinde ve Cumhuriyet
girecek olan diğer beş vasıf ile beraber bir siya
sî vahdet teşkil eder. Meselâ Amerika da bir
Halk Partisinin rejim nrensibleri içerisine de
Cumhuriyettir Fakat idaresi itibarile büsbütün belirtilmiştir. Beynelmilelci her cereyan milliyet
başka esaslara dayanır. Fransa da bir Cumhuri
çilik telâkkisine muhaliftir.
yettir. F|ykat tam liberal bir Cumhuriyettir. Ni
Halkçılık:
hayet müttehit şuralar Sovyet Rusya da bir
Arkadaşlar; halkçılık diye yer yüzünde çeCümhuri|rettir. Fakat smıf hakimivetine daya
şid çeşid teşekküller vardır. Son zamanlarda sol
nan ibüsitjrütün başka şekil ve manada bir Cümfikirlerin müşterek çalışmaları için yapılan ve
huriyettijr.
halk cepheleri diye isimlenen bir takım siyasal
O halde bunun herkesin müştereken ve de- kurumlara rastlarız. Bunlarla bizim halkçılık
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telâkkimizin münasebeti yoktur. Bu kelimenin
aslı inkılâbın ilk günlerinde Partiye ad olarak
alınmıştı. Büyük Şef lisanı ile daha o zaman
yapılmış olan halkçılık tarifi Parti programında
kemalini bulmuştur. Bu vasıf yurdu imtiyaz
iddialarından ve smıf kavgalarından koruyan
büyük ehemmiyeti haizdir.
Sonra, lâik ve inkılâbcı telâkkiler:
Arkadaşlar, lâik telâkkisinin de yalnız naza
rî hayatta değil, bilhassa tatbikî sahada da Türkiyede olan derinlik ve samimilik ile tatbik edil
diği yer dünyada yok denedilir. Laisizmi
ilim ve politika mevzuu olarak ilk telâffuz eden
insan kütleleri bunlarm bu günkü Devlet şekil
leri içinde bile bizde olduğu kadar incelik ve
ciddiyetle takib edildiği yer yoktur. Bu mefhum
ların bizim tatbik şeklimizdeki esas manaları da
gene Parti programımızda açıkça yazılıdır.
Halk Partisi ve Devlet:
Dikkat buyurulmuştur M, Devlete vasıf ola
cak yeni hükümlerin manalarını izah edebilmek
için hep Parti programından yardım alıyorum.
Bunun sebebi açıktır. C. H. Partisi yeni Devletin
fikir ve politika kaynağıdır. Parti liberal Dev
letlerde görülen bir çok partilerden biri değil
dir. Yeni Devletin hayatı boyunca derin tecrü
belerle pişmiş olan bünyesinden her zaman Dev
lete esaslar vermiştir. Bu sebeble yeni Devlet va
sıflarının anlaşılması için bütün alâkadarlar bu
günkü Parti proğrammdan istifade edeceklerdir.
Bu değişme teşebbüsünün ehemmiyetini anla
mak için söylemeyi lüzumlu gördüğüm bir noktayi daha tebarüz ettirmek isterim. Arkadaşlar,
müstakil Devlet ve müstakil millet olmak gibi
bir ulvî dava vardır. Müstakil Devlet ve millet
olmak yalnız şu kadar bin kilometre murabbaı
toprağm üstünde şu kadar milyon halkm kayidsiz ve şartsız yaşayıp ekonomik, sosyal ve siya
sal sahada çalışması manasına gelmez. Bilhassa
bir milletin ve bir Devletin tam müstakil bir
Devlet ve millet olmak için kendi hayatından
doğmuş ve kendi hayatına uygun kendi öz malı
bir rejime sahib olması lâzımdır. Böyle olmazsa
vaziyet yurdun bir parçası ecnebi istilâsı altın
da bulunduğu zamana benzer. O halde yurdun
hayatî bir esasını teşkil eden rejim ecnebi fikir
lerin istilâsı altında demektir.
Dünya bu gün çeşidü rejimlerin ideolojileri
arasındaki mücadeleye sahne olmuştur. Hayatı
mıza uymayan dış rejimler bize tesir yaparsa
bu, iç hayatımız için tehlikeli olur. Biz kendi
rejimimizi bu tesirlerden korumalıyız. Konuş
tuğumuz teşkilâtı esasiye müzakerelerinden isti
fade ederek dış tesirler üzerinde biraz daha
durmak yerinde olur.
Arkadaşlar, feodal devrin istirablarmdan
sonra dünya için her ileri insanlık hayatmm bir
mübeşşiri, bir ışığı gibi liberal Devlet devri
doğmuştur. îlk doğuşta bir kıymet sanılan ve
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her tarafta kapışa kapışa taklid edilen bu tip
idare, siyasî haklar tarafından da ekonomi ala
nında da öyle suiistimallere uğradı ki dünyanm
hemen hemen her köşesinde, bu tip devlet çü
rüyor.
Liberalizm :
Bu gün liberalizm her yerde ya çökmüş, tari
he intikal etmiş veyahud da sarsmtı nöbetleri
içinde can çekişmektedir. Hayata yeni doğmuş
olan Türkiye Devletinin hayatı için liberalizm
çok fena ve çok zararlı bif unsurdur. Bu gün
liberalizm demek hukuk bakımından bir anarşi,
ekonomi bakımından da bir kısmı yurddaslan
diğer yurddaşlara istismar ettirmeye açık bir
kapı demektir. Bu sade yeni ve nizamlı bir
Devlet kurub işletmek yolunda olan bizler için
değil, asırlık devletler için bile bir âfettir.
Eğer biz sadece kopye edilmiş liberal fikir
lerle meşbu bir cumhuriyetçi olmakla iktifa et
seydik, güç ve çetin zamanlarımızda yurd dram
dan içeriye dökülen zehirlerle memleketi altüst
etmek isteyenlere karşı durabilirmiydik? (Allah
göstermesin sesleri).
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bâbil ku
lesi mi burası?
RECEB PEKER (Devamla) — Bize sokulur
ken kıyafet değiştiren irtica denilen heyulanın
boynuzları, kuyruğu yoktur. Hepiniz tecrübelin
en derin safhalarında yaşamaktasınız. Devle
tin her hangi ic veya dıs güçlüklerle uğraşma
zamanında, şarktan, garpten, cenuptan, şimal
den, esen tahrib propagandalarına karşı kendi
sini her zaman korumaya hazır bulunması el
zemdir. Onun için Devletin ana kanununda
yalnız cümhurivetçi olduğumuzun yazılı olması
bu gün artık kâfi değildir. Anayasamıza bu
gün müzakere edilen lâyihadaki diğer unsurları
da eklemeye mecburuz (Doğru sesleri).
Arkadaşlar, toprak işi üzerinde de arkadaşın söyledisi şevlere karşı bir fikir arzetmek isterim. Halil Menteşe arkadaşımız esasa pek
itiraz etmediler. Bu mesele Devlet için büyük
ve hayatî bir meseledir. Daha ziyade değer meselesinde durdular. Esasen teklif edilen maddede topraklanma için ayrıca kanun yakılacağını
söylemiş olduğumuza göre bu gün müzakerede
bu paranın tediyesi üzerinde söz söylemek faz
la olacaktır. Bunu hususî kanunun görüşme
sine bırakabiliriz.
Mülkiyet hakkmda istikrarın bozulması lâvihada hiç mevzubahs değildir. Topraklanma isin
de tediye usul ve şekillerini teşkilâtı esasivenin
alehtlak istimlâklere aid umumî kaidesinden
ayırıyoruz. Aksi halde bu işe normal yoldan
para vermek yalnız Türkiyeiıin değil, Devlet
mahiyetinde hic bir bünyenin tahammül edeme
yeceği bir külfet teşkil eder ki bu vaziyet yüksek maksadı felce uğratır. Bunu acık surette
söyleyerek bir kanun lâyihası yolu ile Büyük
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Millet Meclisi huzuruna gelmesi hem pratik, hem
de esaslara bağlılık bakımından en doğru bir
hareket olur (Bravo sesleri, sürekli alkışlar).
AZtZ AKYÜREK (Erzurum) — Arkadaş
lar; bu gün Büyük Millet Meclisine sunulan
takriri imza edenlerden biri de benim. Halil
Menteşe arkadaşımızın bazı tereddüdlerine dair
olan sözlerine bu kürsüden cevab vermek istiyo
rum.
Teşkilâtı esasiye kanunu ne demektir? Bü
tün milletlerin kanunlarını gözden geçirirsek
onlarda iki esas görürüz. Birisi; başarılan ve
kuvvete istinad eden, muvaffak olan inkilâblarm ve prensiblerin ifadesidir.
ikincisi; daha başarılması istenilen ve onun
için çalışılan prensiplerin, inkilâbların esasla
rıdır.
tnkilâb nedir? tnkilâb bir milletin yükselme
si, ilerlemesi için aranılan, bulunan bir formü
lün tatbikat sahasma geçirilmesi demektir, înkilâbm muvaffak olması, onun doğruluğunu ve
hakikaten milletin öz ihtiyaçlarından duygula
rından, kabiliyetlerinden doğmuş olduğunu isbat etmesi demektir.
Basardan inkilâblardır ki, milletlerin malı
olurlar. Dünü ve bu günü göz önünden
geçirelim. Benden evvel arkadaşlarımın söyle
diklerini tekrar etmek istemem, onlar büyük
bir belagatla huzurunuzda hakikati anlattılar.
Ben yalnız kendi görüşümle anlatmak istiyo
rum ki, dünle bu gün arasmda inkilâb bakı
mından büyük bir fark görüyorum. Dünkü Tür
kiye hakîkî, millî benliğini kaybetmiş ve asırlardanberi yaşayan Türk varlığının icablarmı
bir tarafa bırakmış, sunî, tamamen yabancı bir
şekle girmişti.
Onda Türkün bütün ananeleri silinmiş
bulunuyordu. O yaşayış, sunî bir yaşayıştı.
Gelib geçici bir yaşayıştı. Bu, ya ölümle ni
hayet bulmak yahud bir inkilâbla tamamen ye
rinden atılarak değişmesi lâzımgelen bir yaşa
yıştı. Vatanımızın geçirdiği büyük ölüm teh
likelerini göz önüne getirdiğimiz zaman, o kur
tarıcının büyük iradesini, azmini, fedakârlığının
genişliğini daha iyi anlarız. Türk yurdunun
büyük kurtarıcısı Atatürkün onun öz milletinin,
hayatından alarak hazırladığı fırka teşkilâtı,
bu günkü inkilâbm temellerini kurmuş ve bu
nun üzerinde başarıcı bir çalışma yapmıştır.
O bunda nasıl muvaffak oldu? Nasıl muvaffak
olduk? Bunu uzun uzadrya izaha lüzum yoktur.
Bu dehamn, milletinin kabiliyetlerini ve imkân
larını sezmesi ve arkadaşlarına anlatabilmesi,
milletini irşad ederek hakikî kurtuluş volunu
göstermesi, bu mucizenin esas temelleridir.
Atatürk, milletinin hangi işte nasıl yüksele
ceğini bildiği için, ona aid olan bütün prensibleri daha evvel düşünmüş ve onu ona göre programlaştırarak harekete geçmiştir. Başka mem
leketlerde inkilâblar kanla, silâhla, ihtilâllerle
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yapılırdı. Biz de inMlâbm büyüklüğü, arka
daşlarımızdan birinin de söylediği gibi, hareke
tinin en büyük insanlık muvaffakiyeti numunesi
olduğunu bütün dünyaya göstererek ve bütün
millete anlatarak ve duyurarak, onun ruhunda
ki bütün kuvvetlerden istifade ederek inkilâbı
esaslı surette başarmıştın*. Şimdi tatbikatta,
bütün kanunlarımızda yer bulan inkilâb prensibleri, teşkilâtı esasiyemize giriyor. Bu onun
son ahenkli olan yeridir. Çünkü başarılan in
kilâb inkilâbların yeri, o memleketlerin teşki
lâtı esasiye kanunlarıdır.
Halil Menteşe arkadaşımız toprak ve çiftçi
işlerine temas ettiler. Toprak işi bir teşkilâtı
esasiye işi midir, değil midir? Bizim gibi dörtte
üçü çiftçi olan bir memlekette toprak, teşkilâtı
esasiyenin ana temellerinden birisini teşkil eder.
Ayni zamanda toprak, yaşamanın da en mühim
temelidir .
Ortakçı çiftçiler; ben bunları hakikî çiftçi j
addetmiyorum. Bu gün yüz binlerce, milyonlar- l
ca yurddaşlarrmız ameledir ve bir nevi iktisadî /
esirdir. Onları hakikî hürriyetlerine, iktisadî j
varlıklarına çıkarmak için Partinin ve Büyük,'
Millet Meclisinin kararları tamamile yerinde/
olacaktır.
-^
Bir noktya daha temas etmek istiyorum :
Bu gün teşkilâtı esasiye kanununa girecek esas
lardan birisi olan inkılâbçılık, orada yeri olan
bir vasıftır, tnkilâb başlamıştır, fakat yapıla
cak daha çok inkilâb isleri vardır, tnkilâb dur
maz, daima yürüyecektir. Yarm içinde inkilâb
bizim için fedakârlık hazırlıyor. Biz şimdiye ka
dar hazırlandığımız yolda, yurdumuzu isletmek
için çalışmalarımızda, karşımıza çıkacak engel
leri yıkacağız, bizi bu yükselme ve ilerleme
önünde tutacak bütün hurafeleri ezeceğiz, tnkılâbçılık, bu demektir.
Bütün Türkler gözlerini Atatürke dikmişler
dir. Onunla beraber bu güne geldik. Yarm da
onunla beraber ilerleyeceğiz, yurdumuzu yük
selteceğiz.
Arkadaşlar, inkilâb yapmak büyük bir iş
tir. Onu sağlamlaştırmak, onun kadar, büyük
bir iştir. Onun istikbalini hazırlamak ve ko
rumak da ondan daha büyük bir iştir.
Biz Türk çocuklarının istikbalini mesud yap
mak için bu gün yanılması lâzımgelen her fedakârlğı yapacağız (Alkşlar).
MUHtTTtN BAHA PARS (Ordu) — Arka
daşlar, ben teferruattan bahsedecek değilim.
Yalnız bir sevincimi söyleyeceğim:
Atatürk bize iyi bir vatan verdi. Bizim iman
larımızı nefsinde ve muhitte tecelli ettirdi. İs
tikbalimizi temin için lâzım olan umdeleri fırka
programına koydu. Fakat öyle zannediyorum
ki, şimdi öyle hatırıma geldi ki, bunları kâfi
görmedi. Ö da bizim gibi, biliyor ki insanlar
dünyanm en büyüğü dahi olsa, 18 milyon mil-
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lettaşı ve bütün dünya onun hayatı üzerinde toplanşa da insanlar fanidir. Atatürk te olsa bir
gün ölebilir. Çok temenni ederiz ki, Allah bi
ze o günleri göstermesin. Fakat istikbale ba
karken ve bu gün bütün dünyanm şûriş içinde
bulunduğunu düşünerek, yarm benim milletim
de birbirini boğacak bir hale gelir, yani bir İs
panya olursa ben kabrimde rahat edemem, de
miş ve bunları bir kitabı mukaddes halinde teş
kilâtı esasive kanununa koymağa karar vermiş
tir. Deyebilirsiniz ki, mademki fırka progra
mında vardır, buna ne lüzum var? Fırka progamma koyhmakla bütün milleti o fırkaya gir
meğe davet etmiş değildir. O bu güne kadar
başka fırkaların teşekkülüne de müsaade etti.
Fakat dünyaya baktı ki, artık bu fırkalar bu
Türk milletini dahi batrrabilir. Teşkilâtı esasi
ye kanununa bunu koymakla bu umdeleri, bu
memleketin müebbed hayatı için esas ittihaz et
tiğimizi evlâtlarımıza da ilân etmiş olduk. Ya
rm bir Hükümet teşekkül ederde 10 sene. 20 se
ne sonra bir meclis gelirde teşkilâtı esasiye ka
nununun bu maddelerine dokunmak isterse, iç
lerinden bazıları sen ne yanryosun, Atatürkün
kovduğu esasları sen nasıl bozabilirsin? diye
bilir ve millet, ne yapıyorlar, Atatürkün kov
duğu esasları nasıl bozuyorlar divebilir. Ben
bu maddelerle Türkün ve istikbalinin sigorta
edilmiş olduğunu görüyorum. Bu gün, Atatürk
bövle istivor ne diyorsunuz? diye millete sorar
sak, 18 milvon Tük müttefikan, teşkilâtı esasi
ve kanununun bu tadil edilen maddelerini ka
bul ediyoruz, diyeceklerdir. Atatürke bu müna
sebetle de ebedî minnet ve şükranlarımı arzederim.
HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar,
zannederim hepiniz kabul edersiniz ki, Türkün
tarihini ve Cumhuriyet Halk Fırkasmm umdele
rini ve hizmetlerini eyalter etmek lâzımgelirse
hepinizin üstündeyim demek için cok retansio
olmak lâzmıgelir. Fakat hiç birinizden de aşağı
kalamam.
Bunu söylemekten maksadım, arkadaşlarım
benim bu faydalı müzakereyi tahrik edişime
cevab verirken, biraz Türkün tarihi üzerinde
heyecanlı ve milliyet pren sinlerine temas etti
ler. Bunlarda hiç bir ihtilâfımız yok. Arzettiğim gibi onları exalter etmek lâzım gelse ben
hic birinizden aşağı kalmam ve bu kürsüde
muhtelif vesilelerle bunu ifade etmişimdir
TEŞKİLÂTI ESASİYE En. BAŞKANI ŞEM
SETTİN GÜNALTAY (Sivas) — Bunu size
söylemedik.
HALİL MENTEŞE (Devamla) — Şu müza
kereyi tahrik ettiğimden dolayı çok memnu
num. Çünkü vaziyet temamen sarahat peyda et
miştir. Benim endişem şudur: Devletçilik kelimesile; Devletin şekli beyan ediliyor ve Dev
letçilik aleyhinde propaganda edecek olanlar
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şekli Devleti tağyir etmek cürmü ile takib edi
lecek, sarih. Yalnız endişe ettiğim nokta Teş
kilâtı esasiyenin diğer prensiplerile bunu nasıl
telif etmek kabildir. Maahaza vaziyet sarahat
payda etmiş ve ben bu müzakereyi tahrik etti
ğimden dolayı çok mahzuz olarak kürsüden
ayrılıyorum.
Gl. REFET BELE (İstanbul) — Arkadaş
lar; bu sabah ben takririn metnini ve encüme
nin mazbatasını okuduğum zaman, acaba senelerdenberi devam eden ve fırka programı,
Hükümet programı şeklinde tatbik edile gelen
bu umdeleri Devlet programı haline ifrağ et
mekle ne menfaat kastedildiğini düşündüm.
Menteşe saylavı bu husustaki fikirlerini döktü
Kütahya saylavı da açık surette izah etti. Her
ikisine de teşekkür ederim. Bilhassa esas teşki
lâtın, ana yasanm değişmesi meselesinde biz
reylerimizi verirken, kanaatlerimizi tam olarak
edinmeli ve ona göre reylerimizi vermeliyiz.
Bizi uzaktan seyreden, 17 milyon insan vardır.
Kelime bekelime ne istediğimizi anlatmalryız.
Cok defalar kelimelerin manasını anlayamadığimiz için, bir birimizle kavga ederiz. Eğer ke
limelerin manasını iyi anlarsak aramızdan kav
ga kalkar.
Sonra Kütahya saylavı bir şey daha söyledilir;bu ana yasada her kelimenin tarifi içim.
uzun bovlu satırlar yazılamaz, anayasa, bir me
celle haline sokulamaz. Onu, buradaki münaka
şalar vazıh bir halde çıkarır ve herkese anla
tır. Şimdi anlıyorum, Hükümet programını Dev
lete malediyor. Altı umde vardır. Bu altı um
deyi ben de, edebiyat yapmaksızın, gözden geçi
receğim. Hepimiz Cumhuriyetçiyiz, hiç şüphe
yoktur <yr >>u TYi<*miftVptt.A. H«yn^ hemen herkes_
milliyetçidir, nıillicidir. Bahusus amele en bas
ta olmak üzere milliyetçidir, ımillicidir. Belki
başka memleketlerde işçiler milliyetçilik fikrin
den uzak kalmıştır. Fakat bizde onlar neni
mizden fazla milliyetçidir. Montrö zaferini
tramvav amelesi gözleri yaşararak
anlatır,
tramvaydaki biletçi, Hatay dediğimiz zaman
gözleri yaşarrr. Bunlar çok güzel şeylerdir.
Laiklik: lâikliği bu memleket gayet iyi an
lamıştır. Bahusus bu memleketin dini olan is
lâmlık, gayet ivi düşünülürse, lâik bir dindir.
Geriye kalıyor halkçılık. Bilmem, eğer halkçürk,
demokrasi demekse esasen bu, Cumhuriyetin ru
hunda mündemiç bir şeydir. Halkçı olmayan
bir Cumhuriyet esasen hir Cumhuriyet demek
değildir. Vaktile muhtelif şekillerde Cumhuriyet
ler vardı. Esnaf Cumhuriyeti, Venedikte olduğu
gibi. Fakat bunlar doğrudan doğruya başlarında
bir hükümdar olmayan oKgarşik bir idareden
başka bir şey değildi.
İnMlâbcıhk. Yer yüzünde bir Devlet var mıdrrki ben olduğum yerde saplandım, kalacacağım. Buradan bin adım ileri gitmeyeceğim
desün. Eğer inMlâbcnüc bir evolüsyon mukabili
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ki tekmil servetinin elinden giderek karnmm aç
kalmaması için bu gün fakirin zaruretini def
etmek lâzımdır. Onun için ben reyimi, ekonomik
noktai nazardan değil, doğrudan doğruya poli
tik, sivasî noktai nazardan, memleketimin âti
sini düşünerek, burada katî bir kanaatle, vicdan
istirahati ile, muvafık olarak kullanacağım.
Buna ilâve edecek yalnız bir sözüm vardır :
Menteşe arkadaşımın bahsettiği toprak mesele
si bence de çok mühimdir.
Bir defa, her şeyden evvel insanlık nokta'
nazarından mühimdir. Bir tarafta sürülmeyen
yığm yığm topraklar varken, bir tarafta da top
rağı olmadığı için aç kalan insanlar - Bunlar ne
kadardır, bilmem - var. Bir çok köylüler gör
düm M, kendilerinin toprağı olmadığı için
- dikkat buyurun - toprak amelesi olmadıkları
halde, ev bark sahibi bulundukları halde, ci
var köylere gidip amelelik ediyorlar. Hangi
memleketteyiz? Nüfusu toprağına nazaran az
olan bu memlekette bir taraftan boş topraklar
dururken, diğer taraftan topraksızlık yüzünden
aç kalan insanlar bulunsun. Bu, siyasî noktai
nazardan bir mütalea değildir. Agrer mesele,
bir çok yerlerde insanlık noktai nazarmdan de
ğil, belki siyasî noktai nazardan görülmüş, belki
merhamet meselesi, âtiyi görme meselesi telâk
ki edilmiştir. Bu sebeble toprak meselesinin de
bir âtiyi görme meselesi olması şarttır.
Teşkilâtı esasiye kanununda yapılacak ta
dilâtın heyeti umumliyesine dair söyliyeceklerim bundan ibarettir.
DAHİLİYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Sayın arkadaşlar; Teşkilâtı esasiye ka
nununda yapılacak tadilât üzerinde sayın ar
kadaşlarımın kıymetli fikir ve mütalealarını
çok büyük bir dikkatle dinledim. Çok teşek
küre şayandır ki Partimiz umumî bir idealin
ifadesini buraya getirmiş. Gördüğüm manzara
budur.
Gerek müstakil ve gerek Partiye mensub
arkadaşlarımız bu işin tam olarak ve tam za
manında getirildiği kanaatinde bulundular ve
Büyük Meclis huzurunda bunu teyid ettiler ve
millete bunu söylediler. Bundan dolayı Parti
mizin lüzumlu ve iyi bir işle huzurunuza çıktı
ğına müftehir olalım.
Arkadaşlar; Türk Cumhuriyetinin koydu
ğu rejimin esası ve prensibleri, evvelce de
arzettiğim gibi, geçmiş zamanlarda filozofla
rm, ulemanın kendi hücrelerinde hassas vic
dan ve dimağlarında hazırladıkları mücerred
mefhumlara
uydurmak için yapılmamıştır.
Tarifein, yeni şartlarından ve ıztırablarmdan
Bu gün bir smıf mücadelesi karşısındayız.
Milletimiz sınıfsız bir millettir. Fakat bunu de ""ye zarurî icraatından" almmıg esaslardır. Re
aliteye müstenid bîr yürüyüşün bir tatbikidir.
mek kâfi değildir. Bu gün smrfsız, yarm^sfTabiî konurken fikirlerden yüksek nazariye
nıflı olabiliriz. Bunun önüne evvelden geçmek
ler mütalea edilmiş, diğer memleketlerde ge
lâzımgelir. Bu noktai nazardan pek vazih nerençen hâdiseler ve görülen tecrübeler de nazarı
sib olmak üzere, Cenabı Hak bu memleke'e gös
itibare alınmıştır. Zaten elde edilen neticedetermesin, yarm bu memleket zengininin elinde

ise her Devlet inkilâbcudır. Ecrer inkilâbcılik
revolüsvon mukabili ise hiç bir Hükümet revolüsvonist olamaz. İnsanlar en kısa ^ollardan,
kendilerinin teşkil ettikleri ekserivetle, Meclis
tarafından, kendi arzularını tatbik ederler. Her
Devlet inkilâbcıdır. Binaenaleyh bizim memle
ketimiz nioifn yerinde sayacakki , niçin yerinde
savması hatıra gelmiştir ki ona inkilâb vasfmı
ilâve etmek lüzumunu hissede1im? Fakat öyle
olmasmı isterseniz hic bir itirazım yok.
Gerive kaldı Devletçilik. Zannedivorunı M
şimdi isin en canlı ve en mühim noktasına p-el^ik.
Arkadaşımız Şükrü Kava. uzun ve güzel iza
hatı arasmda. cok güzel bir lâf ta sövledi. Gü
nün ihtiyaçlarına uymayan - Ben ilâve edivorum - veziyeti duymayan, duyacak kadar zekâ
sı olmavan her millet, vine bu vazivette olan her
insan gibi sukuta mahkûmdur. Bu günkü şe
kilde, bu günkü ekonominin icab ettirdiği ihti
yaçları duvmayan bir millet, değil uzun seneler,
saatlerce bile yasayamaz. İhtiyaç bir kaç saat
sonra ona hakikati göstermeğe kâfi gelir ve
soTa onu doqru vola sevkeder. Bu gün ekono
mik ihtiyaçlar olabilir. Fakat bir bu gün var
bir de havatm daimî seMlleri var. Hayatm da
imî şekillerini düşündüğümüz zaman, benim
cok erene yastanberi duyduğum bir kanaat var :
Bir Devlet tüccar, bir Devlet sanatkâr olamaz.
Ben bu eün dahi bu fikrin dopru olduğuna ka
niim. Pekâlâ, amma bir memlekette sanatkâr
olacak fabrikatör olacak kimse bulunmazsa,
memleketin ihtiyacını tatmin edecek tüccar bu
lunmazsa, bunu kim vansım? O halde şerrin ehve
nini ihtiyar etmek lâzım, tabiî Devlet yapacak
tır. Binaenalevh hakikatin kasısmda ne kadar
inad edersek edelim, bu günün zaruretleri bizi
hak yoluna Götürecek ve yaşatacaktır vevahud
da yasatmayacaktn*. Buna imkân yoktur,
bu böyle olacaktır. Yalnız bu günkü za
ruretler devam edecek mi? Mesele bundadır.
Belki bu günün zaruretleri devam etmevecek,
belki yarm değişecektir. Mesele yalnız ekono
mik bakımdan mütalea edilseydi, ben burada,
Fırkanın bir umdeyi Devlet umdesi araşma sok
mamasını teklif edecektim. Fakat mesele yal
nız bundan ibaret değildir. Bizi devletçilik yo
lunu aramağa sevkeden sey, velev mahzurlu ol
sun, simdive kadar tuttuğumuz yolda bizi bu yo
lu muhakkak aramağa sevkedecek sevin, burada
kemali cesaretle ve şevkle reyimizi kullanmaca
sevkedecek kadar müsbet olduğuna kani deği
lim. Hepimiz biliyoruz ki, daha şeker meselesi
ni halledemedik.
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ki isabet te bunu göstermektedir. Bizim Cum
huriyetimizin esaslı prensib ve vasıfları harb
meydanlarında, meydan muharebelerinde dü
şünülmüş ve tatbik edilmişrtir. Zafer âmili ve
zafer eseridir. Kuvveti de bundadır. Bunun
ilk esası înönlerinde, Sakaryalarda, Dumlupınarlarda tesbit edilmiştir. Onun için reeldir
ve onun için dinamiktir. Devletçilik vasfı da
oradan alınmıştır. Her Devletin bir zaman
^^4at^IfedeTe^"~7e^aTîe'^r bu öTâc"âTKör Za-~
ten Devletlerin gidişi budur. Kehaneti sevme
diğimiz ve kendi prensiblerimizi başkasına tel
kin etmeyecek kadar kendi işlerimizle uğraş
mağı tercih ettiğimiz için kendimizi bunun
hariçte telkinile mükellef addedmiyoruz. Bir
Devletin yapacağı en müşkül iş en çok tekni
ğe mütevakkıf iş, ordu kurmak işidir. Devle
tin eline ordu ve Hükümet veriyoruz da ordu
işlerinin binde biri kadar da haizi ehemmiyet
olmayan işleri Devlet yapamaz diyoruz. Bu
lojik ile kabili tevfik değildir. Mantık bunu
kabul etmez. Devlet bu günkü teşekkülü iti
barı ile mademki ordu gibi gayet çetin, ince,
girift, modern tekniklerin hepsine istinad
eder nazik bir makineyi elinde bulunduruyor
ve Türk Devleti de en ziyade bunda muvaffa
kiyet göstermiştir. Türk Devletinin icabında
eline alıp ta muvaffak olamıyacağı hiç bir iş
yoktur ve olamaz. Bir taraftan Türkte ordu
yapmak ta en büyük vasıf görülürken, diğer
taraftan en küçük bir işe Devletin kabiliyeti
olmadığı fikri bize daima telkin edilirdi. Uzak
değil 1912 tarihinde îzmire dörd Türk makas
çısı koymak için Türklerin şimendiferciliğe ak
lı ermez diye Türk komiseri, bizim komiseri
miz tarafmdan ricamız reddedilmişti. Bunu
bilen ve derhatır eden, içimizde arkadaşları
mız vardır. Aradan yirmi beş sene geçmemiş
tir. Bu gün şimendiferlerimiz biz Türkler ta
rafından yapılmakta ve işletilmektedir ve bu
günkü işletme ile evvelki işletmenin farkmı
görmek için Nafıa vekâletinin çıkarmış oldu
ğu eserlere bakmak kâfidir ve yalnız yolcu ol
mak ta yeter.
Biz bu prensiblerimizi istatik olarak alma
dık. Yani muayyen bir formül tatbik ederek
onu ebediyen muhafaza için almadık. Hayatm
gündelik zaruretlerinden mülhem olarak aldık.
Inkılâbcüığm esas ruhu budur. Dünya için en
iyi yapılan kanunlar bu gün kütüpane camekânlarmda tozlarla örtülüdür. Ne mükemmel
sistemler vardır ki hiç bir tatbik sahası ve im
kânı bulamamıştır. En iyi kanunlar maddele
ri en iyi olan kanunlar değildir. Millete en uy
gun olan kanundur (Alkışlar) ve Millet Mec
lislerinin en büyük vazifesi milletlere en mu
vafık gelen kanunları yapmaktır ve bizim Mec
lisimiz de böyle yapmıştır. Millet Meclisleri bir
takım filozofların ve hukukçuların mahalli iç
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timai değildir. Millet Meclisleri günün ihtiyaç
larından, hayatm zaruretlerinden aldıkları il
ham üzerine milletin inkişafı için en iyi kanu
nu yapmakla mükelleftir ve bizim Büyük Mil
let Meclisimiz de doğduğu günden bu güne
kadar böyle kanunlar yapmıştır ve Türkiyeyi
böyle kurtarmıştır. (Alkışlar, bravo sesleri).
Toprak kanunu, çiftçiye toprak vermek
kanunu, çok isterdim ki benim dairei intihabiye arkadaşım Milaslı Halil Menteşe de esas
ta bizimle beraber olsun. Çünkü Türk köylü
sünün çektiği, topraksız Türk köylüsünün çek
tiği ıztırabı, bilhassa kendi dairei intihabiyemizde benim kadar o da görmüştür. Nitekim,
topraksızlığın delili olarak kendi çiftliğini köy
lülere tevzi ettiğini burada kendisi söylemiş
tir. Eğer, köylüye bunu uzun vadelerle veyahud bedelsiz olarak vermişlerse, buradan ken
dilerine alenen teşekkür ederim. Demek ki
topraksızlık ihtiyacını kendisi de görmüş ve biz
bu kanunu yapmadan daha evvel bize tekaddüm ederek icabmı yapmıştır.
Arkadaşlar, Muğla vilâyetinin Köyceğiz ka
zası tamamile çiftlik ağalarının elindedir. Hü
kümet konağı merkezi kazada bir çiftlik ağasmm tarlası içindedir. Köylünün bir karış top
rağı yoktur, orada çalışır. Vilâyetimizin diğer
kazalarında da hal böyledir. Dairei intihabiyenıizin yarı çiftçisi topraksızdır. Çalışmayan ağa
oturur, köylü çalışır. Antalya da böyledir, Şark
vilâyetlerimiz de tamamile böyledir.
Bu memleketin ağrerlerinin ıztırabı büyük
ve millî bir ıztırabtır. Eğer bunu halletmiyeceksek, memleketimizde topraksız çiftçiyi Cum
huriyetin ve inkilâbm büyük nimetlerinden mah
rum bırakmış olacağız. Eğer millet kendi
topraklarında ekmeğine hâkim olamazsa ve bu
nu temin edemezsek yapılan şeylerin mânası
kalmaz. Vatandaşını aç ve topraksız bırakıp şu
veya bu muhayyel idealler peşinde koşmak,
kendini aldatmak değil midir? Kendi ırktaşla
rımızı ve bu ırkdaki büyük seciyenin asaletini
göklere çıkardığımız Türkü bu halden kurtar
mak lâzımdır. (Bravo sesleri, alkışlar).
Toprak, çiftçiye toprak; esbabı mucibesinde
söylendiği gibi bu bir defalık iş değildir. Top
raksızlık hissedildikçe verilecektir. Kanun geldiği vakit esasları müzakere edilecektir. Bir
taraftan bu iyilik yapılırken, diğer taraftan
hiç kimsenin hukuku tasarrufiyesine tecavüz
etmek niyetinde değiliz. Hukuku tasarrufiyenin
en mahfuz olduğunu, bilhassa tekrar etmek is
terim, hukuku tasarrufiyenin en çok mahfuz
kaldığı yer Türkiyedir. Ve bunu böyle tutmak
mecburiyetinde olduğumuzdan toprak kanunu
tatbik edilirken, getirilecek kanunla da muha
faza edilecektir. Belki kendilerinin dediği şe
kilde veya başka şekilde Büyük Meclis onun
şeklini tayin edecektir. Bence Toprak kanu
nundan dolayı gönüllere bir endişe getirmek ve
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düşünmedin hiç bir mânası yoktur.
Arkadaşların bilhassa bu noktaya nazarı
V dikkatlerini celbetmek isterim. Burada hayatmı.
\ hukukunu temin ettiğimiz* kütle, dili olup da
\ söylemişten fakat söylentiye sizleri tevkil etmiş
I olan kütledir. Bizim yaptığımız kanunları okuI mryacak^ gazeteleri okumryacak, onlar için na\ sil çalıştığımızı bilmiyecektir. Bizim eserimizin
\ büyüklüğü buradadır. (Alkışlar) Bunu bilecek
I kütle menfaatine dokunur gibi görünenler küt1 leşidir. Biz onlarm da menfaatlerine dokunmuI yoruz. Bilâkis menfaatlerini müdafaa ediyoruz.
\ Biz kendisine hakkını vermezsek o almak yolu[ nu bilirj Biz doğru yollardan, kanunî yollardan
I herkesin hakkmı vermek, herkesin haysiyetini,
j hayatmı ve hukuku tasarrufiyesini kurmak ve
S korumak istiyoruz. (Şiddetli alkışlar).
EMBULLAH BARKIN (Malatya) — Bir
daha söyle, bir daha söyle...
DAHİLÎYE VEKİLİ (Devamla) — Arka
daşlar bizim bu inkılablarımız kendi kendine
ve demin dediğim gibi tarihin zarureti olarak
doğmamıştır. Bu uğurda çok kanlar dökülmüş
ve çok iztırablı olmuştur. Asırlarca Türkler bu
inkılâba kavuşmanın iztirabmı çekti, nihayet
büyük dehanın, Atatürkün, milletin kudretile
kendi irade ve kudreti birleşti, Türke vatan
verdi, iftsklâl verdi, prensip verdi. Bu prensip
ler kendimiz için ve milletimiz için ayrılmaz
esaslardır, hepsi birbirine bağlıdır, Eğer biz bu
nun birini bir tarafa bırakırsak memleketin
bir tarafında inhilâl olur. Biz memleketi bu va
sıflı Cumhuriyetle muhafaza ve idare etmekle
mükellefiz. Memleketin bu sayede kurtulduğuna
ve yaşayacağına kaniiz. înkilâbcılığa bağlılığı
mız bundandır.
Bu inkilâbm sağdan ve soldan karşısına çı
kacak olan her hangi bir cereyan bu inkilâbm
kuvveti karşısında devrilmeye ve ezilmeye mah
kûmdur.
Şimdiden böylelerine haber vermek isterim
ki Türkiye Cumhuriyeti bu gibi cereyanlara as
la müsaade etmiyecektir. (Bravo sesleri, alkış
lar).
Türk milletinin tarih içerisinde ve dünyanın
bu halinde yapacağı çok daha büyük işler var
dır. Şu veya bu hayal ve mefhumu mücerredin
peşinden koşacak ne vaktimiz var, ne de koş
turacak insanlarımız vardır. Biz tek bir dilek,
tek bir ideal için, yani memleketin selâmeti, bu
milletin refah ve saadeti ve âlemin huzuru için
kütle halinde çalışmaya mecburuz. Tuttuğumuz
yol budur, Atatürkün bize gösterdiği yol bu
dur. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar).
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Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun
MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun
ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir.
Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi,
alkçı, devletçi, lâik ve inkilâbçıdır. Resmî di
li Türkçedir. Makam Ankara şehridir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Söz Şerif îlden' indir.
ŞERÎF İLDEN (Kastamonu) — Müsaade
ederseniz buradan söyliyeyim. Encümenden
bir kelime soracağım.
Maddede «Resmî dili türkçedir» deniliyor.
Bu «Resmî» kelimesine lüzum var mı?
TEŞKİLÂTI ESASİYE E. M. M. KENAN
ÖRER (Manisa) — Teklif de buna dair bir şey
yoktu, eski maddede vardı, biz de aynen muhalaza ettik.
ŞERİF İLDEN (Kastamonu) — O halde bu
kelimenin tayyini teklif ederim.
BAŞKAN — Teşkilâtı esasiye kanununun
eski maddesinde vardır. Bu yalınız sizin tek
lifiniz ve kanaatinizle değiştirilemez. Bunun
nasıl değiştirileceğini yine ayni kanun göster
miştir.
ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Benim sözüm
esasa taallûk eden bir şey değildir. Maddenin
yazılış tarzına aittir. Teşkilâtı esasiye kanunu
nun birinci maddesinde, Türkiye bir cumhuriyet
tir diyor. Ve 102 nci maddesi de, devlet şeklinin
Cumhuriyet olduğuna dair olan birinci madde
nin, hiç bir veçhile tadil ve tağyirinin teklif
dahi eailemiyeceğini tasrih ediyor. Yani bu hü
kümle birinci madde, bir ebediyet iktisap ediyor.
Ve bu ebediyeti de Teşkilâtı esasiye kanunu
tekeffül etmiş bulunuyor. Halbuki şimdi teklif
edilen ikinci maddenin tadilinde, Türkiye dev
leti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâ
ik ve inkılâbcı olup resmî dili türkçe, makam
Ankara şehridir deniliyor. Devlet şeklinin
Cumhuriyet olduğu kabul edildikten sonra onun
esas vasfını, daha doğrusu şartı aslisinin teş
kilâtı esasiye kanunu ile kendisine verilmiş iken
bu vasfın Cumhuriyetçilikten başka bir şey ol
masına imkân yoktur. Burada Cumhuriyetçi ke
limesini zikretmek veyahud Teşkilâtı esasiyenin ebediyetini temin etmediği bir maddeye bu
vasfı sokmak, evvelki hükümle ahenkdar olmaz.
Onun için diyorum ki Cumhuriyet idaresinin
Cumhuriyetçi olması gayet tabiî bir esas ola
cağına göre, bunu burada zikretmektense mad
deyi şu suretle yazmak maksadı temin eder.
(Türkiye cumhuriyeti milliyetçi, halkçi, devlet
çi, lâik ve inkılâbcıdır. Resmî dili Türkçedir.
makarri Ankara şehridir). Bu şeklin kabulünü
teklif ediyorum.
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında
muhtelif takrirler vardır. Kifayeti müzakereyi
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
TEŞKİLÂTI ESASİYE E. M. M. KENAN 0meyenler ... Kabul edilmiştir.
I RER (Manisa) — Teşkilâtı esasiye kanununun
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çıkmasma
İÛâ net maddesinin sarahati karşısında bu va nuııuna münafi alelade kanunlar
sıfların kanunun birinci maddesine ilâvesi doğru mâni olunabilir ve teşkilâtı esasiye kanunu
muayyen eşkâl haricinde tadil ve tağyir edilme
olmadığı için bu 6 umdenin ikinci maddeye ta
mamen sıralanmasını muvafık gördük. Bu itibarla sinin önüne geçilir. Bu umumî bir müeyyidedir.
Bunun haricinde cezaî müeyyideler de var
Cumhuriyetçi vasfını da bu maddede tekrar
dır. Ceza kanunumuzun son tadil edilen 146 sez
ladık. Aksi takdirde bu ana prensiplerin yal
maddesinin aldığı sekile göre, teşkütı esasiye
nız 5 maddesi, esas teşkilât kanunumuza geçmiş
kanununa muhalif bazı hareketler ceza müey
şeklinde bulunacaktır ki bunun doğru olma
yidesi altma girmiştir. O maddede gösterilen
yacağına kani olduk. (Doğru sesleri).
şerait altmda yapılan hareketler ceza müeyyi
Gl. REFET BELE (İstanbul) — Kürsü alış
desi
altındadır. xa bu şerait tamamen tahaacttuk
kanlığını kaybetmiş olmaklığım dolayisile demin
edemezse, ne olacak? Yani ceza kanunu, malûm
arzedilecek bir şeyi unuttum. Fakat bu madde
olduğu veçhile, kıyas yolu ile tatbik olunama
den istifade ederek bunu da söyliyeceğim. Esa
yanı
Kanunıarctanaır. Bu kanunun gösterdiği büsen temas edeceğim en mühim şey de bu idi.
Devletçilik ve aksamı olmak üzere diğer beş I tün şerait tahakkuk etmelidir ki, o Hâdise ve o fa
aliyet cürüm olsun. O t^aikkuk etmezse ne ola
umde maddeye yeni ilâve ediliyor. Bunların tecaktır? O takdirde vaziyet kendi kanaatimce,
yid kuvveti nedir?
şöyle tatkik edilmelidir. Teşkilâtı esasiye ka
Arkadaşlar pek iyi izah ettiler: Bundan son
nununun
bütün maddeleri cezaî müeyyide altm
ra Hükümetin programı Devlete mal edilecek
da
değildir.
Amma bu kanunun muta olması
tir. Fakat şimdiye kadar, Devlete mal edilen bu
da lâzımdır. O halde Devlet, Hükümet bu ka
umdelerden yalnız bir tanesi vardı: Cumhuriyet
nuna aykırı olan bütün faaliyetleri men etmek
çilik. Onun da bir müeyyidesi mevcuddu: En
salâhiyetini haizdir. Şu halde, benim şahsî
son maddenin son fıkrası.. 102 nci madde olan
kanaatrma göre, teşkilâtı esasiye kanununun ta
bu son madde, işbu kanunun, şekli Devletin Cum
mamını veya bir kısmını tağyir, tebdil veya
huriyet olduğuna dair olan, birinci maddesinin
ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan Bü
tadili ve tağyiri hiç bir suretle teklif dahi edi
yük Millet Meclisini İskata veya vazifesini yap
lemez, der.
maktan men'e cebren teşebbüs edenler ceza Ka
Yarın bir liberal, ekonomik ve siyasî her
hangi bir liberal çıkıp bunun üzerinde propagan nununun bu müeyyidesi altma girdiği gibi, ka
nunun ikinci fıkrasında da, bu hareketleri neş
da yapamaz mı? (Yapamaz sesleri).
riyat
suretinde meydanlarda halkı toplayarak
Teşkilâtı esasiye kaunundaki bu maddenin
tahrik
etmek suretile başkalarım bu hareket
tadil ve tağyiri için taraftar tedarikine çalışa
leri
yapmağa
teşvik edenler de ayni ceza mü
maz mı? Nasıl ki biz bu gün teşkilâtı esasiyenin
eyyidesi
altındadır.
Bir de bundan mada 171
bu maddesinin tadili ve tağyirini teklif ettik.
nci
maddede,
bu
işleri
yapmak için olan ittifak
Fakat bu gün hiç birimiz çıkıp ta Cumhuriyetin
halini
derpiş
ederken
o vaziyette de oldukça
tadilini teklif edemezdik. Eğer bir kimse, diğer
agrr
bir
huKüm
vardır.
Bunun haricinde cezaî
beş umdenin böyle bir müeyyidesi yoktur diye
müeyyideyi
haiz
olmayan
hareketler
bizatihi
bu hususta elinde silâh olarak kuvvetle işe gi
teşkilâtı
esasiyenin
müeyyidesi
altmda
olmak
rişmek isterse bunu kanun, bu cürmünden dola
doıayısile,
Hükümet
tarafından
menedilmek
yı, yakasından yakalar tedip ve tecziye eder.
iktiza eder.
Fakat doğrudan doğruya ikna kuvvetile yapar
BAŞKAN — Bay Şükrü Yaşm takririnizi
sa buna mâni olabilecek miyiz?
reye arzedeyim mi?.
Fakat bunlar, Cumhuriyetin yanında diğer
ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Evet.
bir umde olarak bulunursa o zaman bunun aley
hinde kimse bir teklifte bulunamaz. Bu gün ol
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
duğu gibi kalırsa, efkârı hazırlamak hakkına
Teşkilâtı esasiye kanununun birinci madde
herkes malik olur. Binaenaleyh bu meseleyi
sinde (Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir) den
Frrkanm nazarı dikkatine arzederim.
mesine ve işbu maddenin tadil ve tağyirinin
ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Teşkilâtı esa
hiç bir suretle teklif dahi edilemeyeceği mezkûr
siye kanunundaki hükümlerin yine teşkilâtı kanunun 102 nci maddesinde zikrolunmasma
esasiye kanununun 103 ncu maddesindeki umu binaen artık tadili teklif olunan maddede: Tür
mî zabıta hükmüdür.
kiye Devleti Cumhuriyetçidir demeye lüzum
RECEB FEKER (Kütahya) — Ceza kanu yoktur. Çünkü Cumhuriyetin en birinci ve en
nu da var.
esaslı vasfı Cumhuriyetti olmaktır.
ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — 103 ncü
Maddenin, aşağıda yazılı şekilde yazılmasını
madde mucibince, bu kanunun biç bir maddesi
teklif
eylerim. '
5 - II - 1937
hiç bir sebeb ve bahane ile ihmal veya tatil olu
Çanakkale
namaz. Hiç bir kanun teşkilâtı esasiye kanu
Şükrü Yaşm
nuna münafi olamaz. Bu, zabıta maddesidir
ve bu müeyyide iledir ki, teşkilâtı esasiye kaMADDE 2 — Türkiye Cümhuriveti, milliyet-
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çi,halkçı, Devletçi, lâik ve inkilâbçıdır. Resmî
dili Türkçedir. Makam Ankara şehridir.
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Nazarı dikkate
alınmamıştır.
Maddeyi encümenin teklifi veçhile reye arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 2 — Teşkilâtı esasiye kanununun
44 ncü maddesi aşağıda yazdı şekilde değiştiril
miştir :
Başveikil, Reisicumhur canibinden ve Meclis
azası meyanıfadan tayin olunur. Sair vekiller
Başvekil tarafından Meclis azası arasından intihab olunarak heyeti umumiyesi Reisicumhurun
tasdiküe Meclise arzolunur.
Meclis, müçtenü değilse arz keyfiyeti Mec
lisin iotimama talik olunur.
Hükümet hattı hareket ve siyasî noktai na
zarını azamî bir hafta zarfmda Meclise bildirir
ve itimad taleb eder.
Sivasî müsteşarları Başvekil, Meclis azası
arasından seçerek Reisicumhurun tasdikmıa arzeder.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı?
Maddeyi reyinize- arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Teşkilâtı esasiye kanuni
47 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir:
Vekillerin ve siyasî müsteşarların vazife ve
mesuliyetleri mahsus kanunla tayin olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı?
Maddeyi reyinize arzedivorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
T. E. JE. M. M. KENAN ÖRER /Manisa) —
Bıindan sonra gelen madde siyasî müsteşarlar
tâbirini kaldırmak suretile eski maddenin aynen
kalmasını teklif ediyoruz.
BAŞKAN — Yani dördüncü maddeyi tadil
etmiyorsunuz?
KENAN ÖRER (Manisa) — Tadil etmiyoruz.
BAŞKAN — Encümen dördüncü madde ola
rak teklif ettiği metnin tayyini teklif ediyor. O
halde o madde yoktur.
Şimdi [beşinci madde olarak sayılan madde,
dördüncü madde olacaktır.
MADDE 4 — Teşkilâtı esasiye kanununun
49 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir :
Mezun ve her hangi bir sebeble mazur olan
bir vekile îcra Vekilleri Heyeti azasından bir
diğeri veya siyasî müsteşarlardan biri muvakka
ten niyabet eder. Ancak bir vekil veya bir si
yasî müsteşar bir vekâletten fazlasına niyabet
edemez.
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Siyasî müsteşarın vekile niyabeti halinde ka
rarnamesi Meclise arzolunur.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir.
MADDE 5 — Teşkilâtı esasiye kanununun
50 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir :
îcra Vekllerinden veya siyasî müsteşarlar
dan birinin Divanı âliye şevkine dair Türkiye
Büyük Millet Meclisince verilen karar vekâlet
ve müsteşarlıktan sukutu dahi mutazammındır.
TEŞKİLATI ESASİYE E. RElSI ŞEMSET
TİN GÜNALTAY (Sivas) — Orada bir kelime
hatası vardır. Sondan ikinci satırda «Vekâlet
ve müsteşarlıktan sukutu» (Vekâlet veya müs
teşarlıktan sukutu) olacaktır. Yani «ve»; «ve
ya» olacaktır.
BAŞKAN — «Veya» ilâvesini teklif ediyor
lar. Başka mütalea var mı? Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6 — Teşkilâtı esasiye kanununun
61 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir :
Vazifelerinden münbais hususatta İcra Vekillerile siyasî müsteşarları ve Şûrayi devlet
ve Temyiz mahkemesi rüesası ve azasını ve
Cumhuriyet başmüddeiumumisini muhakeme et
mek üzere bir ı>ivanı Ali teşkil edilir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 7 — Teşkilâtı esasiye kanununun
74 ncü maddesi aşağıda yazdı şekilde değiştiril
miştir :
Umumî menfaatler için lüzumu, usulüne
göre anlaşılmadıkça ve mahsus kanunları mu
cibince değer paüası peşin verilmedikçe hiç
bir kimsenin malı istimval ve mülkü istimlâk
olunamaz.
Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek için istimlâk
olunacak arazi ve ormanların istimlâk bedel
leri ve bu bedellerin tediyesi sureti, mahsus ka
nunlarla tayin olunur.
Fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çalışmaya dair mükel
lefiyetler müstesna olmak üzere hiç bir kimse
hiç bir fedakârlık yapmağa zorlanamaz.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 8 — Teşkilâtı esasiye kanununun
75 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir:
Hiç bir kimse mensub olduğu felsefî içtihad,
din ve mezhebden dolayı muaheze edilemez.
Asayiş ve umumî muaşeret âdabma ve kanun-
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lar hükümlerine aykırı bulunmamak üzere her
türlü dinî âyinler yapılması serbesttir.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler
Etmeyenl^r ... Fabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami
ile reyinize arzediyorum.
Kürsüye iki kutu konacaktır, lütfen sağdan
gelmek suretile kutulara reylerinizi atmız .
Rey vermeyen arkadaş var mı?. Rev toplama
muamelesi bitmiştir. Açık reyle kabul buyurdu
ğunuz kanunların neticesini arzedivorum:
inhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı

C :1

bütçesinde (10 000) liralık münakale ^apıtaıasî
hakkındaki kanuna rey verem arkadaşların ade
di (321V Muamele tamamdır, kanun (321) reyle
kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüsü
nün 1936 malî yılı bütçesinde (43 100> liralık
münakale yapılmasına dair olan kanuna (326)
arkadaş rey vermiştir, muamele tamamdır. Ka
nun (Z2& revle kabul edilmiştir.
Teşkilâtı esasiye kanununum bazı maddelernin değiştirilmesine dair olan kanuna (333) ar
kadaş rey vermiştir. Muamele: Teşkilâtı esasiye
kanunu mucibince tamamdır. Reve iştirak eden
lerin adedi istediğimiz adedden fazladır. Kabul
edenler (333> kişidir. Kanun mütefikan kabul
edilmiştir. (Alkışlar)
Pazartesi o-üinü saat 15 te toplanılmak üzere
celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati : 17,50

DÜZELTME
Bu zaptm sonuna bağlı 89 sayılı basmayazınm 4 ncü sayıfasmm 2 nci sütununun 9 ncu satırın
daki (Birinci) kelimesi (ikinci), 14 ncü satrrmdaki (Maddesine aid) kelimeleri (Maddesinin de
ğiştirilmesine dair) şeklinde düzeltilmiştir.
Bu zaptm mündericat sayıfasmm birinci sütununun dördüncü, altıncı satırlarının sayıfa numa
ralan 55, yedinci satırmm 56, on beşinci satırı ile ikinci sütununun ikinci satırındaki sayıfa numaralarmdaki 61 rakamı 62 olacaktır.

İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yüı bütçesinde (10 000) liralık münakale yapılmasına
dair olan kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir)
A za adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Mûnhaller

: 3gç
: 321
: 321
:
0
:
0
: 75
:
3

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Bere Türker
Cemal Akçm
Haydar Çerçel
tzzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gönenç
Amasya
Esad Uras

Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
Eşref Demirel
Hatı Çırpan
Mümtaz ökmen
Müşfik Ayaşlı
Rifat Araz

Antalya
Celâl Mengilibörü
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasıh Kaplan
Tevfik Ancan*
Türkân Baştuğ^
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Aydın
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alataş
Nuri Göktepe
Tahsin San
Balıkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasıf Somyürek

î : 33
Enver Adakan
Hacim Çarıklı
tsmail Hakkı Uzunçarşılı
Memed Demir
örge Evren
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selçuk
Sabiha Gökçül
Bayazıd
Halid Bayrak
Bilecik
Ur. Gl. Besim Ömer
Akalın
İbrahim Çolak
Salih Bozok
Tiolu
Dr. Emin Cemal Suda
Hasan Cemil Çambel
tsmail Hakkı Uzmay
Mitat Dağdemir
Şükrü (lülez
Burdur
Halid Onaran
Bursa
Asaf Doras
Atıf Akgtiç
Dr. Refik Güran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Güvendiren
M. Fehmi Gerçeker
Refet Canıte*
Şekibe Insel
Çanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Brgeneli
Şükrü Yaşın
Ziya Gevher Etili
Çankırı
Hatice özgener
Mustafa Abdülhalik
Renda'
Mustafa önsay
Ziya Eşen
Çoruh
Akif Akyüz
Ali Zırh
Asım Us
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Atıf Tüzün
Fuad Bulca
Ilyas Sami Muş
Çorum
Ali Rıza özenç
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgöl
tsmail Kemal Alpsar
İsmet Eker
Münir Çağıl
Nabi Rıza Yıldırım
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kâzım Samanlı
Emin Aslan Tokad
Gl. Şefik Tursan
Haydar Rüştü Öktem
Mazhar Müfid Kansu
Necib Ali Küçüka
Yusuf Başkaya
Diyarbekir
Gl. Kâzım Sevüktekin
Huriye öniz
Rüştü Bekit
Zeki Mesud Alsan
Zülfü Tiğrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkıran
Mecdi Boysan
Şeref Aykut
Elâziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazıl Ahmed Aykaç
Fund Ziya Çiyiltepe
Tahsin Berk
Erzincan
Abdülhak Fırat
Aziz Samih îlter
Hikmet Işık
Erzurum
Aziz Akyürek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Zeki SoydPTtıir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgün
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Şükrü Koçak
Eskişehir
Ahmed özrlemir
Osman Işın
Yusuf Ziya özer
Gazi Anteb
Ali Kdıç
Bekir Kaleli
Memed Şahin
örn er Asım Aksov
Remzi Güreş
Giresun
Gl. îhsan Sökmen
Tsmail Sabuncu
Muzaffer Kılıç
Münir Akkaya
Sadri Maksudi Arsal
Talât Onay
Gümüşane
Ali Şevket öndersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tör
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
İçel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hakkı Saydam
İstanbul
Ahmed Hamdi Denizme')
Atıf Bayındır
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Dr. Neşet Ömer îrdelp
Dr. Tuğamiral Hakkı
Şinasi Erel
Fakihe öymen
Gl. Refet Bele
Hamdi Gürsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Yaşar Yazıcı
Ziya Karamursal
İzmir
Gl. Kâzım inanç
Halil Menteşe
Hamdi Aksoy
Hasan Âli Yücel
Hüsnü Çakır
Kâmil Dursun
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Rahmi Köken
Sadettin Epikmen
Şükrü Saraçoğlu
İsparta
Hüsnü özdamar
İbrahim Demiralay
Mükerrem Unsal
Kars
Baha öngören
Esad özoğuz
Fuad Köprülü
Gl. Muhittin Akyüz
Hüsrev Kızıldoğan
Memed Nazif Sirel
Ömer Küntay
Kasta7nonu
Dr. Şükrü Şenozan
Dr. Tevfik Aslan
Nuri Tamaç
Sami Erkman
Sıtkı Şerif Eken
Şerif îlden
Tahsin Coşkan
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalaç
Ferruh Güpgüp
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Reşld özsoy
Salih Turgay
Veli Yaşm
Kırşehir
Ali Rıza Esen
Hazmı Börekçi
Lııtfi Müfid özdeş
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
İbrahim Dıblan
İbrahim Süreyya Yiğit
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatık
Ragıb Akça
Salâh Yargı
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Gök er
Ali Rıza Türel

t : 33

5-2-1937

Mardin
Cemal Tekin
Dr. Osman Şevki Ulu Abdürrezzak Satana
Dr. Rıza Levent
dağ
Edib
Ergin
Kâzım Gürel
Hilmi Çorak
Kâzım Okay
îrfan Ferid Alpaya
Mustafa Eken
Osman Dinçer
Mustafa Halid Üner
Rıza Erten
Tevfik Fikret Sılay
Kütahya
Muğla
Besim Atalay
Dr. Hüseyin Avni Ercan
Dr. Şakir Ahmed Ediz Hüsnü Kitabcı
İbrahim Dalkılıç
Nuri Tuna
Memed Somer
Şükrü Kaya
Naşid Uluğ
Tunus Nadi
Ömer Dinç
üft%
Receb Peker
Hakkı Kdıcoğlu
Naki Yücekök
Malatya
Şükrü Ataman
Abdülmuttalib öker
Şevki Çiloğlu
Dr. Hilmi Aytaç
Emrullah Barkan
Niğde
Gl. Osman Koptagel
Ahmed Vefik Uluçay
Mahmud Nedim Zabcı Cavid Oral
Mihri Pektaş
Dr. Abravaya
Osman Taner
Dr. Rasim Ferid Talay
Vasıf Çmay
Faik Soylu
Halid Mengi
Manisa
Kâmil trdelp
Dr. Sami Uzel
Ordu
Hikmet Bayur
Ali Canib Yöntem
Kenan Örer
Dr. Ziya Naki Yaltınm
Osman Ercin
Hamdi
Yalman
Refik tnce
İsmail Çamaş
Tahir Hitit
Muhittin Baha Pars
Turgud TÜrkoğlu
Selim Sırrı Tarcan
Yaşar özey
Mara§
Samsun
Alâeddin Tiridoğlu
Ali Tunalı
Kemal Kusun
Dr. Asma Sirel
Memed Erten
Etem Tuncel
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Meliha Ulaş
Memed Ali Yürüker
Memed Güneşdoğdu
Ruşeni Barkm
Zühtü Durukan
Seyhan
Ali Münif Yegena
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
İbrahim Mete
Ömer Biçer
Tevfik Tarman
Siird
Hulki Aydm
Şevki Süsoy
Sinob
Cevdet Kerim Incedayı
Dr. Galib Üstün
Hulusi Oruçoğlu
Hüsamettin Okan
Sivas
Gl. Akif öztekin Erdemgil
Mitat Şükrü Bleda
Rasim Basara
Remzi Çiner
Sabiha Görkey
Şemsettin Günaltay
Ziya Basara
Tekirdağ
Cemil Uybadm
Faik öztrak
Rahmi Apak
Şakir Kesebir
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sıtkı Üke
Hürrem Ergun

Hüsnü Konay
Nâzım Poroy
Resai Erişken
Trabzon
Daniş Eyiboğlu
Halil Nihad Boztepe
Hasan Saka
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Seniha Hızal
Sırrı Day
Süleyman Srrn Gedik
Vrfa
Ali Saib Ursavaş
Behçet Günay
Fuad Gökbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dinçsoy
Refet Ülgen
Van
Hakkı Ungan
İbrahim Arvas
Münib Boya
Yozgad
Celâl Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Ömer Evci
Sırrı Içöz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altıok
Esad Çakmakkaya
Halil Türkmen
Hasan Karabacak
Raif Dinç
Ragıb özdemiroğlu
Rifat Vardar

[Beye iştirak etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Çetinkaya (Bakan)
İzzet Akosman
Amasya
İsmail Hakkı Mumcu
Ankara
Aka Gündüz
Dr. Taptas
Falih Rrfkı Atay

Kamâl Atatürk (R. C.)
Rasim Aktar
Şakir Kmacı
Yahya Galib Kargı
Antalya
Tayfur Sökmen
Aydm
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topcoğlu

Balıkesir
Gl. Kâzım Özalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Bayazıd
İhsan Tav
Übeydullah (İzinli)
Bolu
Cemal Hüsnü Taray
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Cevad Abbas Gürer
Burdur
İbrahim Necmi Dilmen
Mustafa Şeref Özkan
Bursa
Dr. Galib Kahraman
(İzinli)
Sadettin Ferid Talay

î : 33
Çankırı
Fazri Nazmi örkün
Çoruh
Hasan Cavid
tlısan Kurtkan
(İzinli)
Diyarbekir
Dr. İbrahim Tali ön
gören
Tevfik Bilge (İzinli)
Elâziz
Fuad Ağralı (Bakan)
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îçel
Ferid Celâl Güven
Hamdi Ongun
İstanbul
Abdülhak Hâmid Tarhan
(İzinli)
Dr. Refik Saydam
(Bakan)
Halil Etem Eldem
(İzinli)
Salâh Cimeoz
izmir
Benal Arman
Erzurum
Celâl Bayar (Bakan)
61. Pertev Demirhan
Dr. Tevfik Rüştü Araş
Eskişehir
(Bakan)
Emin Sazak (İzinli)
Mahmud Esad Bozkurd
fstamat ftzdamar
İsparta
Gazi Anteb
Kemal Ünal
61. Ali Hürmet Ayerdem
Kastamonu
(İzinli)
İbrahim örantay
Giresun
Kırklareli
Hakkı Tank Us
Dr. Fuad Umay
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Şevket ödül
Zühtü Akın
Konya
Bcdiz Morova
61. Ali Fuad Cebesoy
Mustafa Ulusan
Ma i m Hazim Onat
Ressam Şevket Dağ
Kütahya
Hüseyin Rahmi Gür
pınar
Muhlis Erkmen (Bakan
Malatya
tsmet İnönü (Başbakan
Manisa
Kani Akeken
f İzinli)
Kâzım Nami Duru
(izinli)
Sabri Toprak
M araş
Hasan Reşid Tankud
Nuri TIral

Ordu
Ahmed İhsan ToKgöz
Sayhan
Damar Arıkoğlu
Esma Nayman
Siird
İsmail Müştak Mayakon
Sinob
Yusuf Kemal Tengirşenk
Sivas
İsmail Memed Uğur
Necmettin Sadak
Vasfi Raşid Seviğ
Tekirdağ
Yahya Kemal Beyatlı
Tokad
Süreyya Tevfik Genea
Trabzon
Hamdi Ülkümen
ürfa
Memed Emin Yurdakul
Zonguldak
Iieceb Zühtü Soy ak

Posta telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1936 malî yılı bütçesinde (43 100) liralık münakale
yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi.
(Kanun kabul edilmiştir )
Aı 'A adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Münhaller

: 399
: 326
: 326
:
0
:
0
: 70
:
3

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Bere Türker
Cemal Akçm
Haydar ÇJerçel
İzzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gönenç
Amasya
Esad Uras

Rifat Araz
Antalya
Celâl Mengilibörü
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tevfik Arıcan
Türkân Baştuğ

Nafiz Aktın
Ankara
Ahmed Ulus
Eşref Demirel
Hatı Çırpan
Mümtaz ökmen
Müşfik Ayaşlı
Rasim Aktar
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Aydın
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alataş
Nuri Göktepe
Balıkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasıf Somyürek
Enver Adakan

t : 33
Hacim Çarıklı:
ismail Hakkı Uzunçarşık
Memed Demir
örge Evren
Osraan Niyazi Burcu
Rahmi Selçuk
Sabiha Gökçül
Bayazıd
Halid Bayrak
Bilecik
Dr. Gl. Besim Ömer
Akalın
ibrahim Çolak
Salih Bozok
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Hasan Cemil Çambel
İsmail Hakkı Uzmay
Mitat Dağdemir
Şükrü Gülez
Burdur
Halid Onaran
Bursa
Asaf Doras
Atıf Akgüç
Dr. Refik Güran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Güvendiren
M. Fehmi Gerçeker
Refet Canıtez
Sadettin Ferid Talay
Şekibe însel
Çanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
Şükrü Yaşın
Ziya Gevher Etili
Çankırı
Hatice özgoner
Mustafa Abdülhalik
Renda
Mustafa önsay
Ziya Esen
Çoruh
Akif Akyüz
Ali Zırh
Asım Us
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Atıf Tüzün
ihsan Kurtkan
îlyas Sami Muş
Çorum
Ali Rıza özenç
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgöl
ismail Kemal Alpsar
ismet Eker
Münir Çağıl
Nabi Rıza Yıldırım
Denizli
Dr. Hamdı Berkman
Dr. Kâzım Samanlı
Emin Aslan Tokad
Gl. Şefik Tursan
Haydar Rüştü öktem
Mazhar Müfid Kansu
Necib Ali Küçüka
Yusuf Başkaya
Diyarbekir
Gl. Kâzım Sevüktekin
Huriye öniz
Rüştü Bekit
Zeki Mesud Alsan
Zülfü Tiğrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkıran
Mecdi Boysan
Şeref Aykut
Elâziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazıl Ahmed Aykaç
Fuad Ziya Çiyiltepe
Tahsin Berk
Erzincan
Abdülhak Fırat
Aziz Samih. Ilter
Hikmet Işık
Saffet Arıkan
Erzurum
Azis Akyürek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgün
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Eskişehir
Ahmed özdemir
Istamat özdamar
Osman Işm
Yusuf Ziya özer
Gazi Anteb
Ali Kılıç
Bekir Kaleli
Memed Şahin
Ömer Asım Aksoy
Remzi Güreş
Giresun
Gl. ihsan Sökmen
ismail Sabuncu
Muzaffer Kılıç
Münir Akkaya
Sadri Maksudi Arsal
Talât Onay
Gümüşane
Ali Şevket öndersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tör
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
îçel
Emin Inankur
Ferid Celâl Güven
Fikri Mutlu
Hakkı Saydam
İstanbul
Ahmed Hamdi Denizmen
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atıf Bayındır
Dr. Neşet Ömer Irdelp
Dr. Tuğamiral Hakkı
Şinasi Erel
Fakihe öymen
Gl. Refet Bele
Hamdi Gürsoy
Hayrullah E r g i t
Sadettin Uraz
Yaşar Yazıcı
Ziya Karamursal
İzmir
GL Kâzım inanç
Hamdi Aksoy
Hasan Âli Yücel
Hüsnü Çakır
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Kâmil Dursun
Rahmi Köken
Sadettin Epikmen
Şükrü Saraçoğlu
İsparta
Hüsnü özdamar
ibrahim Demiralay
Mükerrem Unsal
Kars
Baha öngören
Esad özoğuz
Fuad Köprülü
Gl. Muhittin Akyüz
Hüsrev Kızıldoğan
Memed Nazif Sirel
Ömer Küntay
Kastamonu
Dr. Şükrü Şenozan
Dr. Tevfik Aslan
Nuri Tamaç
Sami Erkman
Sıtkı Şerif Eken
Şerif İlden
Tahsin Coşkan
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalaç
Ferruh Güpgüp
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Reşid özsoy
Salih Turgay
Veli Yaşın
Kırşehir
Ali Rıza Esen
Hazım Börekçi
Lûtfi Müfid özdeş
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
ibrahim Süreyya Yiğit
ibrahim Dıblan
Keraalettin Olpak
Nedim Bozatık
Ragıb Akça
Salâh Yargı
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Göker
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Âİi İlıza ^ürel
Nuri Ural
Cemal Tekin
Mardin
Dr. Osman Şevki Ulu Abdürrezzak Satana
dağ
Dr. Rıza Levent
Edib Ergin
Kâzım Gürel
Hilmi Çoruk
Kâzım Okay
îrfan Ferid Alpaya
Mustafa Halid Üner
Rıza Erten
Tevfik Fikret Sılay
Kütahya
Muğla
Besim Atalay
Dr. Hüseyin Avni Ercan
Dr. Şakir Ahmed Ediz Hüsnü Kitabcı
tbrahim Dalkılıç
Nuri Tuna
Memed Somer
Şükrü Kaya
Muhlis Erkmen
Yunus Nadi
Naşid Uluğ
Mu§
Ömer Dinç
Hakkı Kılıçoğlu
Receb Peker
Naki Yücekök
Malatya
Şevki Çiloğlu
Abdülmuttalib öker
Şükrü Ataman
Dr. Hilmi Oytaç
Niğde
Emrullah Barkan
Ahmed Vefik Uluçay
Gl. Osman Koptagel
Cavid Oral
Mahmud Nedim Zabcı Dr. Abravaya
Mihri Pektaş
Dr. Rasim Ferid Talay
Osman Taner
Faik Soylu
Vasıf Çmay
Halid Mengi
Kâmil îrdelp
Manisa
Dr. Saim Uzel
Ordu
Hikmet Bayur
Ali Canib Yöntem
Kenan Örer
Dr. Ziya Naki Yaltırım
Osman Ercin
Hamdi Yalman
Refik înce
îsmail Çamaş
Sabri Toprak
Muhittin Baha Pars
Tahir Hitit
Selim Sırrı Tarcan
Turgud Türkoğlu
Samsun
Yaşar özey
Ali Tunalı
Dr. Asım Sirel
Maraş
Etem Tuncel
Alâettin Tiridoğlu
Meliha Ulaş
Kemal Kusun
Memed Erten
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Memed Ali Yürüker
Memed Güneşdoğdu
Ruşeni Barkm
Zühtü Durukan
Sayhan
Ali Münif Yegena
Damar Arıkoğlu
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
ibrahim Mete
Ömer Biçer
Tevfik Tarman
Siird
Hulki Aydın
Şevki Süsoy
Sinob
Cevdet Kerim încedayı
Dr. Galib Üstün
Hulusi Oruçoğlu
Hüsamettin Okan
Sivas
Gl. Akif öztekin Erdemgil
Mitat Şükrü Bleda
Rasim Basara
Remzi Çiner
Sabiha Görkey
Şemsettin Günaltay
Vasfi Raşid Seviğ
Ziya Basara
Tekirdağ
Cemil Uybadm
Faik öztrak
Rahmi Apak
Şakir Kesebir
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sıtkı Üke

Hürrem Ergiın
Hüsnü Konay
Nâzmı Poroy
Resai Erişken
Süreyya Tevfik Genca
Trabzon
Daniş Eyiboğlu
Halil Nihad Boztepe
Hasan Saka
Mitat Aydın
Raif Karadeniz
Seniha Hızal
Süleyman Sırrı Gedik
Urfa
Ali Saib Ursavas
Behçet Günay
Fuad Gökbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dinçsoy
Refet Ülgen
Van
Hakkı Ungan
İbrahim Arvas
Münib Boya
Yozgad
Celâl Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Ömer Evci
Sırrı Içöz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altıok
Esad Çakmakkaya
Halil Türkmen
Hasan Karabacak
Raif Dinç
Ragıb özdemiroğlu
Rifat Vardar

[Reye iştirak etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Çetinkaya (Bakan)
izzet Akosman
Amasya
ismail Hakkı Mumcu
Ankara
A&a Gündüz

Dr. Taptas
Falih Rıfkı Atay
Kaımâl Atatürk (R. C.)
Şakir Kınacı
Yahya Galib Kargı
Antalya
•ıffayfur Sökmen

Aydın
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topcoğlu
Tahsin San
Balıkesir
General Kâzım Özalp
(Bakan)
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Hayrettin Karan
ihsan Tav
Ubeydullah (İzinli)
Bolu
Cemal Hüsnü Taray
Cevad Abbas Gürer
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Burdur
İbrahim Necmi Dilmen
Mustafa Şeref Özkan
Bursa
Dr. Galib Kahraman
Çankırı
Fâzıl Nazmi örkün
Çoruh
Fuad Bulca
Hasan Cavid
Diyarbekir
Dr. İbrahim Tali ön
gören
Tevfik Bilge (İzinli)
Elâziz
Fuad Ağralı (Bakan)
Erzurum
Gl. Pertev Demirhan
Şükrü Koçak
Eskişehir
Emin Sazak (İzinli)

5â-1937

Gazi Anteb
Gl. Ali Hikmet Ayerdem (İzinli)
Giresun
Hakkı Tank Us
İçel
Haindi Ongun
İstanbul
Abdülhak Hâmid Tarhan (İzinli)
Dr. Refik Saydam (Ba
kan)
Halil Etem Eldem
(İzinli)
Salâh Cimcoz
İzmir
Benal Aranan
Celâl Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Rüştü Araş
(Bakan)
Halil Menteşe
Mahmud Esad Bozkurd
İsparta
Kemal Ünal
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Kastamonu
İbrahim Grantay
Kırklareli
Dr. Fuad Umay
Şevket ödül
Zühtü Akm
Konya
Bediz Morova
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Mustafa Eken
Mustafa Ulusan
Naim Hazim Onat
Ressam Şevket Dağ
Kütahya
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar
Malatya
İsmet İnönü (Başbakan)
Manisa
Kani Akeken
(İzinli)
Kâzım Nami Duru
(İzinli)

Teşkilâti esasiye kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair
neticesi

Maraş
Hasan Reşid Tankud
Mardin
Osman Dinçer
Ordu
Ahmed İhsan Tokgöz
Siird
İsmail Müştak Mayakon
Sinob
Yusuf Kemal Tengirşenk
Sivas
İsmail Memed Uğur
Necmettin Sadak
Tekirdağ
Yahya Kemal Beyatlı
Trabzon
Hamdi Ülkümen
(İzinli)
Sırrı Day
Vrfa
Memed Emin Yurdakul
Zonguldak
Receb Zühtü Soyak

kanuna verilen reylerin
( Kanun kabul edilmiştir)

Aza adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Münhaller

: 399
? 333
: 333
:
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: 00 —:
63
:
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[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Ali Çetinkaya
Bere Türker
Cemal Akçm
Haydar Çerçel
İzzet Akosman
İzzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gönenç

Müşfik Ayaşlı
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celâl Mengilibörü
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasıh Kaplan
j f

Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktın
Ankara
Ahmed Ulus
Eşref Demirel
Hatı Çırpan
Mümtaz ökmen
Q
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Tevfik Anean
Türkân Baştuğ
Aydın
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alataş
Dr. Mazhar Germen
' Nazmi Topcoğlu
Nuri Göktepe

t ; ââ
Şahsîn Öan
Balıkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasıf Somyürek
Enver Adakan
Gl. Kâzım Özalp
Hacim Çarıklı
Hayrettin Karan
ismail Hakkı Uzunçarşılı
Memed Demir
örge Evren
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selçuk
Sabiha Gökçül
Bayazıd
Halid Bayrak
Bilecik
Dr. Gl. Besim Ömer
Akalın
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Hasan Cemil Çambel
ismail Hakkı Uzmay
Mitat Dağdemir
Şükrü Gülez
Burdur
Halid Onaran
Bursa
Atıf Akgüç
Dr. Refik Güran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Güvendiren
M. Fehmi Gerçeker
Refet Canrtez
Sadettin Ferid Talay
Şekibe Insel
Çanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
Şükrü Yaşın
Ziya Gevher Etili
Çankırı
Hatice özgener
Mustafa Abdülhalik
Renda
Mustafa önsay
Ziya Esen

5-2-1937

Çoruh
Akif Akyüz
Ali Zırh
Asım Us
Atıf Tüzün
Ilyas Sami Muş
Çorum
Ali Rıza Özene.
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgöl
ismail Kemal Alpsar
ismet Eker
Münir Çağıl
Nabi Rıza Yıldırım
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kâzım Samanlı
Emin Aslan Tokad
Gl. Şefik Tursan
Haydar Rüştü Öktem
Mazhar Müfid Kansu
Necib Ali Küçüka
Yusuf Başkaya
Diyarbekir
Gl. Kâzım Sevüktekin
Huriye öniz
Rüştü Bekit
Zeki Mesud Alsan
Zülfü Tiğrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkıran
Mecdi Boysan
Şeref Aykut
Elâziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazıl Ahmed Aykaç.
Fuad Ziya Çiyiltepe
Tahsin Berk
Erzincan
Abdülhak Fırat
Aziz Samih llter
Hikmet Işık
Saffet Arıkan
Erzurum
Aziz Akyürek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Zeki Soydemir
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Nafi Atuf Kansu
Gl. Kâzım İnanç
Nafiz Dumlu
Hamdi Aksoy
Nakiye Elgün
Hasan Âli Yücel
Şükrü Koçak
Hüsnü Çakır
Kâmil Dursun
Eskişehir
Rahmi Köken
Ahmed özdemir
Sadettin Epikmen
Osman Işın
Şükrü Saraçoğlu
Yusuf Ziya özer
Gazi Anteb
İsparta
Bekir Kaleli
Hüsnü özdamar
Memed Şahin
ibrahim Demiralay
Ömer Asım Aksoy
Kemal Ünal
Remzi Güreş
Mükerrem Unsal
Giresun
Kars
Gl. ihsan Sökmen
Baha öngören
ismail Sabuncu
Esad özoğuz
Muzaffer Kılıç
/tFuad^öprı
Münir Akkaya
"Gl. Muhittin Akyüz
Sadri Maksudi Arsal
Hüsrev Kızıldoğan
Talât Onay
Memed Nazif Sirel
Ömer Küntay
Gümüşane
Ali Şevket öndersev
Kastamonu
Durak Sakarya
Dr. Şükrü Şenozan
Edib Servet Tör
Dr. Tevfik Aslan
Hasan Fehmi Ataç
Nuri Tamaç
Şevket Erdoğan
Sami Erkman
İçel
Sıtkı Şerif Eken
Emin Inankur
Şerif ilden
Ferid Celâl Güven
Tahsin Coşkan
Fikri Mutlu
Veled Izbudak
Hakkı Saydam
Kayseri
İstanbul
Ahmed Hilmi Kalaç
Ahmed Hamdi Deniz- Ferruh Güpgüp
men
Hasan Ferid Perker
Ali Barlas
Nahid Kerven
Ali Rana Tarhan
Reşid özsoy
Atıf Bayındır
Salih Turgay
Dr. Neşet Ömer Irdelp Veli Yaşın
Dr. Refik Saydam
Kırşehir
Dr. Tuğamiral Hakkı Ali Rıza Esen
Şinasi Erel
Hazım Börekçi
Fakihe öymen
Lûtfi Müfid özdeş
Gl. Refet Bele
Memed Seyfeli
Hamdi Gürsoy
Kocaeli
Hayrullah Ergin
Ali Dikmen
Sadettin Uraz
Hasan Hayri Tan
Yaşar Yazıcı
İbrahim Süreyya Yiğit
Ziya Karamursal
ibrahim Diblân
Kemalettin Olpak
nir
Ragıb Akça
Celâl Bayar
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Salâh Yargı
Turgud Türkoğlu
Yaşar özey
Konya
Ahmed Ham di Dikmen
Mara§
Ali Muzaffer Göker
Alâettin Tiridoğlu
Ali Rıza Türel
Hasan Reşid Tankud
Cemal Tekin
Kemal Kusun
Dr. Osman Şevki Ulu Memed Erten
dağ
Mardin
Kâzım Gürel
Abdürrezzak Satana
Kâzım Okay
Dr. Rıza Levent
Mustafa Eken
Edib Ergin
Mustafa Halid Üner
Hilmi Çoruk
Naim Hazim Onat
îrfan Ferid Alpaya
Tevfik Fikret Sılay
Osman Dinçer
Rıza
Erten
Kütahya
Muğla
Besim Atalay
Dr. Şakir Ahmed Ediz Dr. Hüseyin Avni Ercan
Hüsnü Kitabeı
îbrahim Dalkılıç
Nuri Tuna
Memed Soraer
Şükrü Kaya
Muhlis Erkmen
Yunus
Nadi
Naşiel Uluğ
Muş
Ömer Dinç
Hakkı Kılıcoğlu
Receb Peker
Naki Yüeekök
Malatya
Şevki Çiloğlu
Abdülmuttalib öker
Şükrü Ataman
Dr. Hilmi Oytaç
Niğde
Emrullah Barkan
Ahmed Vefik Uluçay
Gl. Osman Koptagel
Cavid Oral
ismet tnönü
Dr. Abravaya
Mahmud Nedim Zabeı Dr. Rasim Ferid Talay
Mihri Pektaş
Faik Soylu
Osman Taner
Halid Mengi
Vasıf Çınay
Kâmil Irdelp
Manisa
Ordu
Dr. Saim Uzel
Ali Canib Yöntem
Hikmet Bayur
Dr. Ziya Naki Yaltırım
Kenan Örer
Hamdi Yalman
Refik ince
tsmail Çamaş
Sabri Toprak
Muhittin Baha Pars
Tahir Hitit
Selim Sırrı Tarean
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Samsun
Ali Tunalı
Dr. Asım Sirel
Etem Tuneel
Meliha Ulaş
Memed Ali Yürüker
Memed Güneşdoğdu
Ruşeni Barkın
Zühtü Durukan
Sayhan
Ali Münif Yegena
Damar Arıkoğlu
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
îbrahim Mete
Ömer Biçer
Tevfik Tarman
Siird
Şevki Susoy
Sinob
Cevdet Kerim Incedayı
Dr. Galib Üstün
Hulusi Oruçoğlu
Hüsamettin Okan
Sivas
Gl. Akif öztekin Erdemgil
Mitat Şükrü Bleda
Rasim Basara
Remzi Çiner
Sabiha Görkey
Şemsettin Günaltay^-3
Vasfi Raşid Seviğ
Ziya Basara
Tekirdağ
Cemil Uybadın
Faik Öztrak
Rahmi Apak
ig.kjr Kftgfthir

^

JTahya Kemal Beyatlı

Tokad
Galib Pekel
Gl. Sıtkı Üke
Hürrem Ergun
Hüsnü Konay
Nâzmı Poroy
Resai Erişken
Süreyya Tevfik Genca
Trabzon
Daniş Eyiboğlu
Halil Nihad Boztepe
Hasan Saka
Mitat Aydın
Raif Karadeniz
Seniha Hızal
Sırrı Day
Süleyman Sırrı Gedik

ürfa
Ali Saib Ursavaş
Behçet Günay
Fuad Gökbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dinçsoy
Refet Ülgen
Van
Hakkı Ungan
îbrahim Arvas
Münib Boya
Yozgad
Ekrem Pekel
Emin Draman
Ömer Evci
Sırrı îçöz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altıok
Esad Çakmakkaya
Halil Türkmen
Hasan Karabacak
Raif Dinç
Ragıb özdemiroğlu
Rifat Vardar

[Beye iştirak etmeyenler]
Amasya
îsmail Hakkı Mumcu
(izinli)
Ankara
Aka Gündüz

Dr. Taptas
Falih Rıfkı Atay
Kamâl Atatürk (R. C.)
Şakir Kınacı
Yahya Galib Kargı

Antalya
Tayfur Sökmen
Bayaztd
îhsan Tav
Übeydullah (izinli)
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Bilecik
îbrahim Çolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hüsnü Taray
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Cevad Aibbas Gürer
Burdur
ibrahim Necmi Dilmen
Mustafa Şeref Özkan
Bursa
Asaf Doras
Dr. Galib Kahraman
(İzinli)
Çankırı
Fâzıl Nazmi örkün
Çoruh
Fuad Bulca
Hasan Cavid
İhsan Kurtkan
(İzinli)
Diyarbekir
Dr. İbrahim Tali ön
gören
Tevfik Bilge (izinli)
Elâziz
Fuad Ağra'^ (Bakan)
Erzurum
Gl. Pertev Demirhan

5-21937

Eskişehir
Emin Sazak (izinli)
Istamat özdamar
Gazi Anteb
Ali Kılıç
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
(izinli)
Giresun
Hakkı Tank Us
îgel
Hamdi Ongun
İstanbul
Abdülhak HâmidTarhan (izinli)
Halil Etem Eldem
(izinli)
Salâh Cimcoz
İzmir
Benal Anman y
Dr. Tevfik Rüştü Araş
(Bakan)
Halil Menteşe
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Mahmud Esad Bozkurd
Kastamonu
ibrahim Grantay
Kırklareli
Dr, Fuad Umay
(izinli)
Şevket ödül
Zühtü Akm
(izinli)
Kocaeli
Nedim Bozatık
Konya
Bediz Morova
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Mustafa Ulusan
Ressam Şevket Dağ
Kütahya
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar
Manisa
Kani Akeken (izinli)
Kâzım Nami Duru
(izinli)

Osman Ercin
Mara§
Nuri Ural
Ordu
Ahmed ihsan Tokgöz
Siird
Hulki Aydm
ismail Müştak Mavakon
Sinob
Yusuf Kemal Tengirşenk
Sivas
ismail Memed Uğur
Necmettin Sadak
Trabzon
Hamdi Ülkümen
(izinli)
ürfa
Memed Emin Yurdakul
Yozgad
Celâl Arat
Zonguldak
Receb Zühtü Soyak
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T. B. M, M. Matbaan

S. Sayısı: 83
Bartının Sarmaşık köyünden Mustafaoğlu Asımın ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve
Adliye encümeni mazbatası (3/274)
T.C.
Başvekâlet
Yazı işleri müdürlüğü
Sayı : 4/5542

28 -IX -1936

B .M. M. Yüksek Reisliğine
öldürmekten suçlu 1319 doğumlu Mustafaoğlu Asımın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Bar
tın ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilen ve
teşkilâtı esasiye kanunu mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilli
ğinin 26 - IX -1936 tarihli ve Ceza işleri umum müdürlüğünün 333/230 sayılı tezkerelerile gelen ilâm
ve bu işe aid evrak hilece sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını ve sonunun bildirilmesini rica ederim.
Başvekil
2. İnönü

Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Karar No. 12
Esas No. 3/274

*
*
30-1-1937

Yüksek Reisliğe
Bartmm Sarmaşık köyünden Çekirgeoğullarmdan Hasanoğlu Yaşan taammüdle öldürmekten
suçlu ayni köyden Mustafaoğlu 1319 doğumlu .
Asım hakkmda yapılan muhakeme neticesinde
Bartm ağır ceza mahkemesinden hükmedilen
ölüm cezasmm tasdikmı havi Temyiz mahkemesi
birinci ceza dairesinin 29 - VIII -1936 tarih ve
1339 saydı ilâmı müteaMb kanunî muamelenin
icrası için Başvekâletin 28 - IX -1936 tarih ve
4/5542 sayılı tezkeresile Adliye encümenine
verilmekle mezkûr ilâm ve dosya tetkik olundu.
Hayvan hırsızlığından hapse mahkûm edildiğinden dolayı aranılmakta olan Mustafaoğlu
Asnnm öldürme hâdisesinden evvel jandarma

tarafından tutulup karakola götürülmesinde ihtiyar heyeti azasından bulunması itibarile yardnnda bulunan Yaşara kin besleyerek ve yolunu bekleyerek gizlendiği bir yerden içinde kurşun bulunan av tüfeğile Asımın Yaşarı vurup
öldürdüğünün ve bu öldürme fiilini taammüdle
yaptığının mahkemece sabit olarak mahkûm
edildiği mahkeme zabıtnamelerinin tetkikinden
anlaşılmıştır.
Mustafaoğlu Asım hakkmda hükmedilmiş
olan ölüm cezasmm değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini istilzam eden bir sebeb görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanm infazma karar veril-
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mesi bu«u«UBun Umumî H«yetin tasvibine arzı
na encümenimizce ittifakla karar verilmiştir.
Yüksek Reisliğe takdim olunur.
Ad; E. Ifceîsi
M. M.
Kâtib
Kocaeli
Çorftm
Trabzon
Münir Çağü
Raif Karadeniz
Salâh Yargı
Antalya
Ankara
Konya
Nurmn
H. F. Perker
M. ökmen

Erzurum
Balıkesir
Fuad Sirmen
O. Niyazi Burcu
Kayseri
Bursa
Kastamonu
B\ Özsoy
S. Ferid Talay
Dr. Ş. Şenozan
* Urfa
Fuad Oökbudak
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( S. Sayısı : 83 )

S. Sayısı
Askerî memurlar hakkındaki kanonun 5 nci maddesinin
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresile Askerî memurlar hak
kındaki 1455 sayılı kanunun 5 nci maJdesile bu maddeye
bir fıkra ilâvesi hakkındaki 2016 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi hükmünün değiştirilmesine ve adı geçen 1455 numa
ralı kanuna iki muvakkat madde eklenmesine dair kanun
lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri
mazbataları (3/55, 1/651)

Askerî memurlar

hakkındaki kanunun 5 nci maddesinin
resi (3/55)

tefsirine dair

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/1510

Başvekâlet tezke

16 - V - 1934

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1455 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan
9 - V - 1934 tarih ve 91292 sayılı tezkere sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur.
işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. Ef.
Başvekil
îsmet

Millî Müdafaa vekilliğinin Zat işleri müdürlüğü 91292 sayılı ve 9 - V - 1934 tarihli
tezkeresi suretidir
Başvekâlet Yüksek anakarama
1455 numaralı kanunun (beşinci maddesi :
Yüksek mekte'blerden mezun olanlardan bidayeten intisaıb edecekleri azamî 7 nci sınıftaki memuri
yetlere ve diğer Devlet devairi memurlarından askerî memurluğa geçmek isteyenlerin, hizmet müddetlerile tahsil dereceleri ve yapılacak imtihanda gösterecekleri muvaffakiyete göre daha yüksek
sınıflara alınmaları caizdir. Bilimtihan haricden alınacak makinist ve sanatkârlar da İbu ahkâma
tabidirler. Ancak bunların sınıfları imtihanda gösterecekleri liyakate göre tayin olunur. Kaydini
ihtiva etmektedir.
Bu maddenin vekâletçe tatbik şekli Âli askerî şuranın 28 - IV -1934 içtimaında müzakere edilmiş
r e (1455 numaralı kanunun 5 nei maddesine göre 7 nci sınıftan yukarı kabul edileceklerin yüksek
tahsillilere aid olduğu hakkında tefsir kararı alınması ) kahul edilmiştir.
Şûrayi müşarünileyhanm işbu kararına tevfikan kanun maddesinde zikredilen diğer Devlet deva
iri memurlarından aşıl maksad münhasıran yüksek tahsilliler olduğu ve bu kanun maddesinin son
fıkrasındaki bilimtihan hariçten alınacak makinist ve sanatkârlardan ancak yüksek tahsili bulu
nanların müstefit olacaklar anlaşılmakta ve yüksek tahsili olmayan ve fakat askerî memurluğa inti-
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sabi kanunen mümkün görülenlerin 4 noü maddede sarahaten yazıldığı üzere memur muavinliği kade
mesini ihraz ederek kanunda gösterilen terakki kademelerine bilfiil askerî memurlukla geçirilecek hiz
metlerle çıkabilecekleri ve bunların ancak (Orıdudaki zabitlik hizmetlerinin sınıflarına ve kıdemlerine
müessir olacağı) ve diğer Devlet devairindeki hizmet müddetleri ve imtihandaki liyakatleri nazarı
dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır.
Âli askerî şûranın işbu karan dahilinde tatbikat yapılabilmek üzere 5 nci madde hakkında Büyük
Millet Meclisinden bu yolda bir tefsirin alınmasına müsaade buyurulması maruzdur efendim.

Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanunun 5 nci maddesile bu maddeye bir fıkra ilâ
vesi hakkındaki 2016 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükmünün değiştirilmesine ve adı ge
çen 1455 numaralı kanuna iki muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyihası ( 1 / 6 5 1 )

T.

a

Başvekâlet
Kararlar
müdürlüğü
Sayı : 6/3735

2 -XII

-1936

.,
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Askerî memurlar hakkında 1455 sayılı kanunun beşinci maddesile bu maddeye bir fıkra ilâ
vesi hakkındaki 2016 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükmünün değiştirilmesi ve adı geçen 1455
numaralı kanana iki muvakkat madde eklenmesine dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve
İcra Vekilleri Heyetince 25 - XI -1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil

/. tnönü

Esbabı mucibe
1 —• 1455 sayılı kanun, halen askerî memurların terfilerini ve sair haklarını lâyikı veçhile temin
eylememektedir. Halbuki bu kanun meriyet mevkiine girdiği 1 haziran 1929 tarihinden evvel askerî
memur bulunanların terfileri bu gibi kanun hükümlerine dayanılarak değil eski ahkâmı ihtiva eden ve
bükümleri zaman ile telif edilemeyen ve yekdiğerine mütebayin bir takım kavaidi cami bulunan düstur,
nizamname ve talimatnamelere göre yapılmış olduğundan bunların emri terf ilerinde tam bir ahenk
ve düzgünlük görülememekte ve harplerin temadisi kıtaların hududlarda ve seyyar bir vaziyette bu
lunması neticesi olanak da adı geçen nizamname ve talimatnamelerin aradığı şartlar bizzarur vaktinde
tahakkuk ettirilmemiş olduğundan bu memurların hak kazandıkları zamanlarda bile terfileri yapı
lamamış olduğu tetfcikat neticesi anlaşılmaktadır.
işte bu sebebledir ki, bu günkü müşahedeleri altında bulunan kıdemli ve kıymetli
emektar bu
memurların hizmet müddetlerine göre vâsıl oldukları sınıf ve memuriyet
kademeleri pek nisbetsiz
olulb mağdur kaldıkları aşikârdır.
2 — 1929 yılında meriyet mevkiine konan 1455 sayılı kanun ve talimatnamesi; birinci maddede
vaziyetleri arzolunan eski memurların mağduriyetlerini kısmen olsun telâfi edememekte ve ancak
münhasıran yetişecek yeni memurların terfi ve terakkilerini korumakla beraber dışarıdan gelecekle
re de ayni ölçüde yüksek haklar vermektedir, işbu kanun tatbikatının netieei tahliyesi olarak da
yeniler, hizmetleri ordu içinde geçmiş bulunan (harp zamları dahil) emektar eski memurlara tekaddüm eylemektedir.
3 — Yukariki maddelerde arz ve izah olunan mağduriyetin tamamen ortadan kaldırılmasına bu
gün için imkân yoktur. Ancak, orduya değerli hizmetleri geçmiş ve mağdur kaldıkları anlaşılmış
( S. Sayısı : 85 )

olan emektar memurlara yenilerin yaptığı tekaddümü bir derece telâfi etmek ve vazifeye oİan sevgi ve
heveslerini takviye ve tarsin eylemek ve binnetice eski ve yeni askerî memurlar arasındaki kısmen
mevziî bir muvazene tesis ve temin edebilmek maksadile 1455 sayılı kanuna eklenmek üzere tanzim kı
lman ve ikişer sene nasıp ileri! etilmesini istihdaf eyleyen kanun projesi ilişik olarak sunulmuştur.
4 — Bunlardan 587 sayılı kanun ile sınıfları kaldınlıb kıdemleri lıulûl etmeden bir yukarı
sınıfa nakledilmiş olanlar ile 1455 sayılı kanunun tatbikatından sonra bir evvelki nasıpLarma göre
terfileri yapılanlar daha o zaman bu haktan müstefid olduklarından ikinci bir defa istifade etmeme
leri için kanunun birinci maddesine bir fıkra konulmuştur.
Bu kanunun birinci maddesi hükmünden istifade etmeden esas nasbile terfi derecesine girîb terfi
edecek olanlar birinci maddede yazılı iki yıl nasıp düzeltme işinin, yeni sınıflarında yapılacağı kanu
nun 2 nci maddesile tasrih edilmiş ve nasıblarma bir sene yedirildikten sonra terfi sırasına girecek
lerin verilen iki seneden tamamile istifade edebilmeleri için terfi edecekleri yeni sınıflamadaki nasıplarmın birer sene geri alınması hususu yine bu maddede izah olunmuştur.
Alemmum nasıp düzeltilmesi neticesinden ötürü muhassasat verilmeyeceği de ayrıca ikinci mad
dede bir fıkra halinde tesbit edilmiştir.
1455 sayılı askerî memurlar kanunu meriyet mevkiine girdikten sonra bu kanunun 5 nci mad
desine dayanılarak askerî memur sınıfına geçmek üzere orduya intisap etmiş olanlardan, diğer dev
let devairi memurlarından bulunanların yüksek tahsili olsun, olmasın hepsinin hem sivil memuri
yetlerde ve hem de orduda geçen hizmet müddeti tutarları nazara alınıp kıdemleri yürütülmekte
ve bu netice terakki kedemelerine tesir ettirilerek sınıf ve nasıpları yükseltilmektedir.
Dışarıdan gelen ve bu suretle diğer Devlet dairelerinde geçen hizmet ve kıdemlerine göre sınıfları
yükseltilen memurların hizmetleri ordu içinde geçmiş bulunan eski askerî memurlara terfi ve kı
demde tekaddüm ettikleri görülmüştür.
Bu tekaddüme yer vermemek maksadile 7 nci sınıftan yukarı kabul edileceklerin münhasıran
yüksek tahsillilere aidiyeti kanunda tavzih kılınmış ve bunların ancak ordudaki subaylık hizmetle
rinin sınıflarına ve kıdemlerine müessir olacağı da kanuna bir fıkra katılarak ayrıca tasrih kılın
mıştır.
Yüksek tahsilli olmayanlar hakkında şimdiye kadar yapılmış bulunan tatbikat neticesinden
tahassül eden sınıf yükseltilmelerinde yükseltilmiş olan sınıflarının geri alınmıya.cağı ve bu gibiler
hakkında yapılacak muamele kanunun muvakkat maddesinde gösterilmiştir.

Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
M. M. Encümeni
Esas No. 3/55, 1/651
Karar No. 14.

5 -I -1937

Yüksek Başkanlığa
Askerî memurlar hakkında 1455 sayılı kanunun 5 nci maddesi ile bu maddeye bir fıkra
ilâvesi baklandaki 2016 sayılı kanunun 3 ncü
maddesi hükmünün değiştirilmesi ve adı geçen
1455 sayılı kanuna iki muvakkat maddenin eklenmesi suretile Millî Müdafaa vekilliğince tanzim olunan kanun lâyihasının esbabı mueibesile
birlikte sunulduğuna dair olup Başvekâletin
6/3735 numaralı ve 2 kânunuevvel 1936 tarihli
tezkeresile ilişikleri ve nizamnamei dahilinin

50 nci maddesine dayanarak encümenimize ka
valesi taleb olunan bu kanuna ilgili iki istida
ile encümenimizce incelendikten sonra Bütçe
encümeni tarafından yapılan mazbata üzerine
Heyeti umumiyeden tekrar encümenimize verilmesi rica olunan 1455 sayılı kanunun 5 nci
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletin 6/1510
numara ve 16 mayıs 1934 tarihli tezkeresi ve
Yüksek Başkanlığa müracaat edilip Arzuhal
encümenine havale edilen ve Arzuhal encümeni
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tarafından encümenimize tevdi olunan istida
lar Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen me
murları huzurunda okundu ve konuşuldu.
1455 sayılı kanunun 5 nci maddesinin yük
sek tahsillilere aid olduğu, maddenin sarahati]e
anlaşılmaktadır.
Bunlardan diğer Devlet devairiııden askerî
memurluklara geçenlerin hizmet müddetlerine
göre, derece almaları bu madde hükmünden iken,
tatbikat hatası olarak işbu kanunun 4 ncü
maddesine tâbi olanların yani yüksek tahsil
görmeyenlerin dahi devairi sairedeki geçen hiz
met ve kıdemleri nazarı dikkate alınmak suretile dereceleri tayin ettirilmiştir. Bu muamele
nin geri alınması, hakkı müktesebi iptal ede
ceği mülâhazasile şimdiye kadar yapılan bu
muamelenin bizzarur kabulü ve işbu kanun lâ
yihasının tasvibi tarihine kadar müstahdem
olupta haklarında emsalleri gibi muamele yapıl
mamış olanların da diğer devairdeki gecen hiz
metleri bir defaya mahsus olmak üzere dere
celendirilmesi adalete uygun görülmüştür.
Birinci maddenin ikinci fıkrasında yüksek
tahsilli makinist ve sanatkârlar için ayrıca bir
hüküm vazı münasib görülmediğinden tayyedile
rek birinci madde aynen kabul olunmuştur.
Hükümet teklifindeki ikinci yani 1455 sayılı
kanuna eklenecek birinci muvakkat madde yüksek
tahsili olmayıp ta devairi saireden gelen ve ora
daki hizmetleri nazarı itibare alınarak daha yük
sek sınıfa geçirilen memurlar hakkmda yapıla
cak muamele, halikı müktesebe mugayir görüldü
ğünden tayyedilmiştir.
1455 sayılı kanunun tatbikında Millî Müda
faa vekilliğinde çalışan askerî memurların maaşı
aslileri nisbetinde sınıfları tayin edilmediğinden
bir kaç ederece aşağı dereceye düşürüldükleri ve
bunların bu suretle mağdur oldukları ve 1455 sa
yılı kanunun neşrinden sonra dahi kendilerine
terakki imkânları bırakılmadığı anlaşılmış ve

bunun için bu gibiler hakkında tatbiki düşünülen
muamele yerinde görülmüştür.
Binaenaleyh lâyihanm üçüncü maddesi 1455
sayılı kanunun neşrinden evvel ve sonra memur
ve askerî mensublar namı altında istihdam olu
nan ve muvazzaf olarak bir çok seneler ordumuz
da değerli hizmetleri sebketmiş bulunan askerî
memurların kısmen olsun mağduriyetlerinin te
lâfisi için bulundukları sınıflarda bir defaya
mahsus olmak ve zayi ettikleri on seneye mukabil
bulunmak üzere kıdemlerinin dörder sene ilerle
tilmesi adalete uygun görülmüş ve madde kabul
edilmiştir.
587 sayılı kanunla sınıflarının lâğvinden do
layı yukarı sınıfa geçirilenlerin terfi derecesinde
oldukları bilâhare anlaşıldığından pek muhik ola
rak verilecek dörder sene kıdem zammının bun
lara da teşmili için bu maddenin ikinci fıkrasının
birinci cümlesi kaldırılmıştır.
1455 sayılı kanundan evvel müstahdem olan
askerî memurlardan bazılarının bir kaç ay sonra
tahdidi sinne tâbi olacakları anlaşılmış olduğun
dan bu zamdan istifadelerinin temini için tahdi
di sin muamelesinin bir sene tecili eneümenimizce
muvafık görülerek muvakkat bir madde eklen
miş ve kanun lâyihası değiştirildiği veçhile kabul
edilmiştir. Havalesi mucibince Bütçe encümeni
ne verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
M. M. E. Reisi
Diyarbekir
K. Sevüktekin

M. M.
Erzurum
Ş. Koçak
Antalya
Balıkesir
C. Mengüibörü
C. E s ener
Erzurum
Kırşehir
A. Akyürek
L. M. Özdeş
Sinob
Manisa
G. E. încedayt
K* N. Duru
m

Ahmed
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Yazgan

Kâtib
Samsun
R. Barkın
Elâziz
A. S. Ohkay
Kocaeli
N. Bozaük
Tokad
H. Konay

s
Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 50
Esas No. 1/661, 3/55

30-1-1937

Yüksek Reisliğe
1455 sayılı askerî memurlar hakkındaki ka
nunun 5 nci maddesinin tefsirine dair olub Baş
vekâletten Yüksek Meclise sunulan 16 mayıs 1934
tarih ve 6/1510 sayılı tezkere Millî Müdafaa en
cümeninin mazbatasile birlikte encümenimize ve
rilmiş ve bu babda eneümenimizce tanzim olunan
mazbata Umumî Heyetin tasvibine arzolunmus
iken Umumî Heyetin 2 - X I I -1935 tarihindeki
toplantısında Millî Müdafaa encümeni mazbata
muharririnin Hükümetin bu mesele hakkında
Yüksek Meclise yeni bir kanun lâyihası teklif
etmekte olduğu cihetle tefsir evrakının encümen
lerine verilmesi yolundaki talebi Yüksek Heyetçe
kabul edilmiş ve evrak Millî Müdafaa encümenine
verilmişti.
Bilâhare mezkûr kanunun beşinci maddesinde
yapılacak değişikliğe ve kanuna ilâvesi lâzımgelen iki muvakkat maddeye dair Başvekâletin
2 - X I I - 1 9 3 6 tarih ve 6/3735 sayılı tezkeresile
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Millî
Müdafaa encümenince tetkik edilerek yukarıda,
arzolunan tefsir evrakile birlikte encümenimize ve
rilmiş olmakla Millî Müdafaa vekâletinden gön
derilen Muamelât şubesi müdürü hazır olduğu

halde okundu ve konuşuldu:
Teklif olunan lâyiha Millî Müdafaa encümeni
nin tadilâtı dairesinde encümeniımizce kabul edil
miştir. Ancak muvakkat birinci madde mucibin
ce bulundukları sınıflardaki nasıbları dörder yıl
ilerletilecek olan askerî memurların nasıb düzeltilmclerinden doğan ilerletilmeleri keyfiyetinin
verilen izaha binaen tekaüdlük hesabına müessir
olmayacağı anlaşılmış ise de bu cihetin madde
metninde tasrihi faideli görülmüş ve bu sebeble
bu madde yeniden yazılmıştır. Umumî Heyetin
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu.
Reis
M. M.
Burdur
Trabzon
M. Şeref Özkan
Sırrı Bay
Balıkesir
Çorum
E. Adakan
E .Saori Akgöl
Muş
Ordu
Şükrü Çiloğiu
H. Yalman
Yozgad
Malatya
S, îçöz
M. öker
Edirne
F. Kaltakkıran

Kâtib
istanbul
F. öymen
Diyarlbekir
Rüştü Bekit
Srvas
Remzi Çiner
Gümüşıane
D. Sakarya
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Askerî memurlar hakkında 1455 sayılı kanunun
beşinci maddesile bu maddeye bir fıkra ilâvesi
hakkındaki 2016 sayılı kanunun üçüncü maddesi
hükmünün değiştirilmesi ve adı geçen 1455 numa
ralı kanuna iki muvakkat madde eklenmesi
hakkında kanun lâyihası

Askei'î memurlar hakkında 1455 sayılı kanunun
beşinci maddesile bu maddeye bir fıkra ilâvesi
hakkındaki 2016 sayılı kanunun üçüncü maddesi
hükmünün değiştirilmesi ve adı geçen 1455 nu
maralı kanuna iki muvakkat madde eklenmesi
Jıakkında kanun lâyihası

MADDE 1 — Askerî memurlar hakkındaki
1455 sayılı kajnunun beşinci maddesi ve bu mad
deye 2016 sayılı kanunun 3 ncü maddesi ile ilâve
edilen fıkra, aşağıda yazıldığı şekilde değiştiril
miştir :
Yüksek mekteblerden mezun olanlardan ilkin
intisab edeceklerin yedinci sınıftaki memuriyet
lere ve yüksek tahsilli diğer Devlet daireleri
memurlarından askerî memurluğa geçmek iste
yenlerin hizmet müddetlerile yapılacak imti
handa gösterecekleri muvaffakiyete göre daha
yüksek sınıflara alınmaları caizdir. İmtihan
ile dışarıdan alınacak yüksek tahsilli makinist
ve sanatkârlar da bu ahkâma tabidirler. Ancak
bunların sınıfları imtihanda gösterecekleri liya
kate göre tayin olunur.

MADDE 1 — Askerî memurlar hakkındaki
1455 sayılı kanunun 5 nci maddesi ve bu madde
ye 2016 sayılı kanunun üçüncü maddesile ilâve
edilen fıkra, aşağıda yazıldığı şekilde değişti
rilmiştir:
«Yüksek mekteblerden mezun olanlardan il
kin intisap edeceklerin yedinci sınıftaki memu
riyetlere ve yüksek tahsilli diğer Devlet daire
leri memurlarından askerî memurluğa geçmek
isteyenlerin hizmet müddetlerile yapılacak im
tihanda gösterecekleri muvaffakiyete göre daha
yüksek sınıflara alınmaları caizdir.
Yüksek tahsilli olsun olmasm askerî memur
luğa almacak bütün yedek subayların 1076 sa
yılı kanunun üçüncü maddesi mucibince okul
da ve filî hizmet mukabili kıtada geçirecekleri
müddetler sayılmamak üzere ordudaki diğer
hizmetleri de hesap edilerek smrfları ve smıflarmdaki kıdemleri tesbit olunur.
Tahsilini muvaffakiyetle bitiren askerî mü
hendislerin memuriyetleri beşinci smıftan ve
askerî fen memurlarmmki altıncı ve tahsilini mu
vaffakiyetle ikmal edemiyenlerin memuriyetleri
sekizinci smıftan başlar».

Yüksek tahsilli olsun olmasın askerî memur
luğa alınacak bütün yedek subayların 1076 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince okulda
ve filî hizmet mukabili kıtada geçirecekleri müd
detler sayılmamak üzere ordudaki diğer hizmet
leri de hesab edilerek sınıfları ve smrflarmdaki kıdemleri tesbit olunur.
Tahsilini muvaffakiyetle bitiren askerî mü
hendislerin memuriyetleri beşinci sınıftan ve
askerî fen memurlarmmki altıncı ve tahsilini
muvaffakiyetle ikmal edemeyenlerin memuri
yetleri sekizinci sınıftan başlar».
MADDE 2 — 1455 sayılı askerî memurlar
kanununa aşağıdaki birinci muvakkat madde
eklenmiştir:
1455 sayılı kanunun neşrinden itibaren
yüksek tahsili olmayanlar hakkında yapıl
mış olan sınıf yükseltmeleri geri alınamaz.
Fakat bu gibiler defaten çıktıkları sınıflarda
o sınıfa yükselmek için kanunen geçirilmesi
lâzım olan zamanı filen bekledikten başka bu
lundukları sınıflarına aid müddetleri ayrıca ik
mal etmedikçe terfi edemezler.
Defaten çıktığı sınıftan bir yukarı sınıfa
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞÎ
Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanunun
5 nci maddesi ile zeylinin değiştirilmesine ve bu
kamuna* iki muvakkat
madde eklenmesine dair
kanun lâyihası

MADDE 1 — Millî Müdafaa
birinci maddesi aynen kabul.

encümeninin
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terfi edenler de bulundukları sınıflarda kanu
nî bekleme müddetleri ayni suretle tatbik olu
nur.
MADDE 3 — 1455 sayılı askerî memurlar
kanununa aşağıdaki yazılı ikinci muvakkat
madde eklenmiştir:
1455 sayılı askerî memurlar kanununun
neşrinden önce (Memurlar ve askerî mensublar) namı altında müstahdem olup halen or
duda muvazzaf olarak kullanılan askerî me
murların bulundukları sınrflarmdaki nasıbları
bir defaya mahsus olmak üzere üçer sene iler
letilir.
i
sayılı kanun ile sınıflarının lâğvinden
dolayı bir yukarı sınıfa geçirilenler ile 1455
sayılı kanunun tatbikmdan sonra bir evvelki
nasıblarma göre terfileri yapılanlar bundan
istifade edemezler.
Son sınıflarında yukarıdaki fıkra hükmün
den istifade etmeden esas nasıblarma göre nor
mal olarak terfi edecek olanların yeni sınıfla
rında nasıbları ilerletilir.
Nasıbları üç sene ileri alınanlardan bir se
nesini kullanmak suretile terfi derecesine gi
recek olanların artan iki seneleri yeni rütbelerindeki nasıblarma verilir.
Nasıb düzeltmelerinden doğan ilerletmeler
den ötürü muhassasat verilmez.

MADDE 2 — 1455 sayılı askerî memurlar
kanununa aşağıda yazılı iki muvakkat madde
eklenmiştir:
MUVAKKAT MADDE 1 — 1455 sayılı as
kerî memurlar kanununun neşrinden önce (Me
murlar ve askerî mensuplar) namı altmda müs
tahdem olup halen orduda muvazzaf olarak
kullanılan askerî memurlarm bulundukları sınıf
larmdaki nasıbları bir defaya mahsus olmak
üzere dörder derece ilerletilir.
1455 sayılı kanunun tatbikmdan sonra bir
evvelki nasıblanna göre terfileri yapılanlar
bundan istifade edemezler.
Son smrflarmda yukarıdaki fıkra hükmün»
den istifade etmeden esas nasıblarma göre nor
mal olarak terfi edecek olanların yeni sınıfla
rında nasıbları ilerletilir.
Nasıbları dört sene ileri alınanlardan bir se
nesini kullanmak suretile terfi derecesine gire
cek olanların artan üç seneleri yeni rütbelerindeki nasıblarma verilir.
Nasıb düzeltmelerinden doğan iîeriletmelerden ötürü muhassasat verilmez.

MUVAKKAT MADDE 2 — Alacakları kı
demleri üzerine nasıb tarihleri tashih edilecek
olan askerî memurlarm tahdidi sin muameleleri
1 kânunusani 1937 tarihinden itibaren bir sene
tecil olunur.
MADDE 4 — Bu kanun hükümleri Resmî
gazetede basıldığı günün ertesinden yürümeğe
başlar.

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri Resmî
Gazetede basıldığı günün ertesinden yürümeğe
başlar.

MADDE 5 - - Bu kanun hükümlerini Millî
Müdafaa vekili yürütür.
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. İnönü
$, Saraçoğlu
K. Özalp
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Ş. Kaya
Dr. T. Rüştü Araş F. Ağrah
Mf. V.
Na. V.
îk. V.
S. Ankan
A. Çetinkaya
C. Bayar
S. î. M. V.
G.Î.V. *
Zr. V.
Dr. E. Saydam Bana Tarhan
M. Erkmen

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini Millî
Müdafaa vekili yürütür.
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MADDE 2 — 1455 sayılı askerî memurlar
kanununa aşağıda yazılı iki muvakkat madde
eklenmiştir:
MUVAKKAT MADDE 1 — 1455 sayılı as
kerî memurlar kanununun neşrinden önce (Me
murlar ve askerî mensublar) namı altmda müs
tahdem olup halen orduda muvazzaf olarak kul
lanılan askerî memurların bulundukları smıflarmdaki nasıbları bir defaya mahsus olmak üzere
dörder sene ileriletilir.
1455 sayılı kanunun tatbikinden sonra bir
evvelki nasıblarma göre terfileri yapılanlar
bundan istifade edemezler.
\
Son smrflarmda yukarıdaki fıkra hükmün
den istifade etmeden esas nasıblarma göre nor
mal olarak terfi edecek olanlarm yeni smrfla
rmda nasıbları ileriletilir.
Nasıbları dört sene ileri alınanlardan bir se
nesini kullanmak suretile terfi derecesine gire
cek olanların artan üç seneleri yeni rütbelerindeki nasıblarma verilir.
Nasrb düzeltmelerinden doğan ilerîletmelerden ötürü muhassasat verilmez ve bu ileriletmeler tekaüd müddetinin hesabında filî hizmetten
sayılmaz.
MUVAKKAT MADDE 2 — Millî Müdafaa
encümeninin 2 nci muvakkat maddesi aynen
kabul.

MADDE S — Bu kanun «neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur.

( S. Sayısı

S. Sayısı: 88
İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı bütçesinde
10 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/687)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı: 6/260

28-1-1937
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılması hakkında
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 27 -1 -1937 de Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur.
Başvek?!
/. İnönü

Mucib sebebler lâyihası
Bütçenin ikinci faslının 1 nci idarehane ve satış depoları kirası maddesine mevzu tahsisatın kifa
yetsizliğine binaen bu tertibe münakale suretile (20 000) lira zammolunmuş idi.
Bazı mülhakatta yeniden tutulmasına lüzum hâsıl olan tuz ambarları için verilecek icar bedeli tah
minden fazla bir miktara baliğ olduğu gibi müfettişlerin gösterdiği lüzum üzerine dağınık bulunan
idarehane ve depoların bir araya ve yeni, muntazam binalara nakli ve bazı mülhakattaki idarehane
binalarının geçen seneki bedeline zam suretile sahiblerile yeniden mukavele akdi icab etmekte oldu
ğundan elde mevcud tahsisatın kâfi gelmeyeceği anlaşılmıştır.
Diğer taraftan şimdiye kadar gönderilen tediye emirleri muhteviyatına göre üçüncü daimî memu
riyetler harcırahı faslından (10 000) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. Binaenaleyh zikri ge
çen 3 ncü fasıldan (10 000) liranm tenzili ile 2 nci faslm 1 nci maddesine zammma zaruret hâsıl ol
duğundan bu maksadla hazırlanan kanun lâyihası takdim kılınmıştır.

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 54
Esas No. 1/687

2-11-1937

Yüksek Reisliğe
İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî
yılı bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılması hakkında olup Başvekâletin 28 -1 -1937
tarih ve 6/260 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise
smmlan kanun lâyihası encümenimize verilmiş

olmakla okundu ve konuşuldu:
Lâyihanın esbabı mucibesinde dahi yazıldığı üzere bazı yerlerde yeniden tutulmasına lüzum hâsıl olan tuz ambarlarile dağınık bulunan idarehane ve depoların bir araya getirü-
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mesi için tutulacak yerlerin kira bedellerini
karşılamak üzere teklif olunan lâyiha şekle aid
bir değişiklikle kabul edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe
sunuldu.
Reis V.
M. M.
Kâtib
İsparta
Trabzan
İstanbul
Mükerrem Unsal Sırrı Day
F. öymen

Balıkesir
E. Adakan
G-ümüşane
D. Sakarya
Malatya
O. Taner
Muş
Ş. Ataman

Çorum
E. Sabrı Akgöl
İzmir
II. Çakır
Mardin
R. Erten
Ordu
H. Yalman

Diyarbekir
Rüştü Bekit
Kastamonu
T. Coşkan
Muş
Şevki Çiloğlu
Sivas
Remzi Çiner

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı büt
çesinde (10 000) liralık münakale yaınlması hak
kında kanun lâyihası
MADDE 1 — inhisarlar umum müdürlüğü
1936 malî yüı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı
fasılları arasmda (10 000) liralık münakale ya
pılmıştır.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
1936 malî yılı bütçesinin 3 ncü daimî memuriyet
ler harcirahı faslından 10 000 lira tenzil edilerek
2 nci faslm birinci idarehane ve satış depoları
kirası maddesine nakledilmiştir.

MADDE 3 -— Bu kanunun 1ıükmünü icraya
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur.
27 - I - 1937
Ad.
V.
M. M. V.
Bş.V.
S. Saraçoğlu
K. Özalp
î. İnönü
Da. V.
Ha. V. V.
Mal. V.
Ş. Kaya
Ş. Saraçoğlu
Mf. V.
Ik. V.
Na. V.
S. Artkan
A. Çetinkaya
C. Bayar
S. î. M. V,
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydıim Rana Tarkan
Muhlis Erkmen

Mükûmetin teklifine
CETVEL
F.

M.

MADDE 2 — Aynen kabul.
MADDE 3 — Aynen kabul.

bağlı
Zam
Lira

Muhassasatm nevi
Merkez ve taşra masrafları
İdarehane ve satış depoları kirası
Daimî memuriyetler harcırahı

10 000
10 000
YEKÛN

'{%. tfayısı Y 80 )

Tenzil
Lira

10 000

10 000

S. Sayısı: 87
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1936 malî yılı
bütçesinde 43 100 liralık münakale yapılmasına dair kanun
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/680)
T.C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/203

21 -1 - 1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1936 malî yılı bütçesinde (43 100) liralık münakale
yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 19 - I - 1937 de
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyı.idsı esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur
Başvekil
î. İnönü

Esbabı mucibe lâyihası
1 — Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğü 1936 malî yılı bütçesinin 6 ncı merkez mefru
şat ve demirbaşı tertibine konulan* tahsisat, yeni teşkilâtın tatbiki münasebetile ihtiyaca kâfi
gelmediğinden bu tertibe 1 200 liranın ilâvesi lâznngelmiştir.
2 — 9 ncu vilâyetler mefruşat ve demirbaşı tertibine konulan tahsisatın yeni ihdas olunan vi
lâyet merkez müdürlüklerinin makine, dolab, masa ve sair ihtiyaçlarının teminine kâfi gelmeye
ceği anlaşıldığından bu tertibe 12 000 liranın münakalesine lüzum hissedilmiştir.
3 — Yeniden açılan posta, telgraf şubeleri için tutulacak binaların icar bedellerine verilmek üze
re 12 nci faslın 1 nci icar maddesine 3 000 liranm ilâvesi icab etmiştir.
4 — Yeni teşkilâtın icab ettirdiği evrak ve defterlerin tabı ve mülhakata tevzii için 12 nci
faslın 3 ncü defatir ve evrakı matbua maddesine 9 000 liranın münakalesi zarurî görülmüştür.
5 — Teşkilât icabı tayin ve naklolunan memurların harcırahları için 13 ncü daimî memuriyet
harcırahı faslına 10 000 liranın zammı lâzımgelm iştir.
6 — 14 ncü muvakkat memuriyet harcırahı faslına konulan tahsisat hitama ermekte bulundu
ğundan ekseriya hastalanan mülhakat memurlarının yerlerine gönderilecek kimselerin yol masraflarile yevmiyelerinin karşılanması için 1 500 liranın ilâvesine lüzum görülmüştür.
7 — Günden güne fazlalaşan mülhakat posta, telgraf merkezlerinin murakabe ve teftişi için
15 nci müfettişler harcırahı faslına 2 000 liranın münakalesine zaruret hissedilmiştir.
8 — 29 ncu faslın birinci (Amele yevmiyesi ve işletmesi) maddesindeki tahsisat ile idarenin
bir çok ihtiyaçları temin ettirilmekte olduğundan dolayı gayrikâfi gelmiş ve bu tertibe 3 000 lira
nm ilâvesi lâznngelmiştir.
9 — 32 nci faslın birinöi (Tedavi ve yol masrafı ile idarece tedavi ettirilmekte iken vefat
edenlerin cenaze masrafı) maddesine konulan tahsisat kamilen sarfedilmiş olduğundan fennen te
davileri lâzımgelen hasta memurlar için bu tertibe 500 liranm münakalesine lüzum görülmüştür.
10 — 37 nci (1935 senesinde tekaüdlükleri yapılmış olan memurlara verilecek tekaüd ikramiye
leri karşılığı) faslında tahsisat kalmamış olduğundan tahakkuk eden alacakların tesviyesi için bu
tertibe daha 900 liranm ilâvesi lâznngelmiştir.
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Yukarıca yazılı ihtiyaçların karşılıkları sene sonuna kadar tasarruf ve tenzilât icrası mümkün
20/2, 21, 24 ve 30/2 nci fasıllardan temin edilmiş ve bu maksadı teminen ilişik kanun lâyihası
tanzim kılınmıştır.

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 53
ES>J$ NO.

2 -II- 1937

1/680

Yüksek Reisliğe
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü
1936 malî yılı bütçesinde 43 100 liralık müna
kale yapılması hakkmda olub Başvekâletin
21 - 1 -1937 tarih ve 6/203 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclisle sunulan kanun lâyihası encümenimize
verilmiş ojtoakla okundu ve konuşuldu.
İkinci Ikânun 1937 iptidasında meriyet mev
kiine girnfriş olan yeni teşkilât kanununun tatbikından doüayı Posta, telgraf ve telefon idaresinin
bazı ihtiyaçlarını temin için bütçenin fasılları
arasmda yapılmasına lüzum ve zaruret görülen
münakalelere dair olan bu lâyiha olduğu gibi ka
bul edilmiştir.

Uimumî heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu.
Reis Vekili
M. M.
Kâ.
Trabzon
İstanbul
İsparta
Sırrı Day
F. öymen
Mükerrem Unsal
Çorum
Diyarbekir
Balıkesir
E. Adakan
E. Sabrı Akgöl
Büstü Bekit
Gümüşane
İzmir
Kastamonu
D. Sakarya
H. Çakır
T. Coşkan
Malatya
Mardin
Muş
O. Taner
B. Erten
Şevki Çiloğlu
Muş
Ordu
Sivas
Ş. Ataman
H. Yalman
Bemzi Çiner

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün
1936 malî yılı bütçesinde 43 100 liralık münakale
yapılmasına dair kanun lâyihası
1 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1936 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde
gösterilen fasılları arasmda 43 100 liralık müna
kale yapılmıştır.
2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3 — Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa ve

Maliye vekilleri
Bş.V.
/. İnönü
Da. V.
Ş. Kaya
Mf. V.
S. Arikan
S. 1. M. V.
Dr. B. Saydam

( S. Sayısı : $7 )

memurdur.
Ad. V.
Ş. Saraçoğlu
Ha. V. V.
Ş. Saraçoğlu
Na. V.
A. Çetinkaya
G. î. V
Bana Tarkan

10 -1 -1937
M. M. V.
K. Özalp
Ma. V.
Ik. V.
0. Boyar
Zr. V.
Muhlis Erkmen
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CETVEL
F. M.

Muhassasatm nevi

Zam
1 200

6

Merkez mefrusat ve demirbasi

9

Vilayetler mefrusat ve demirbasi

12

Tenzil

12 000

1 tear bedeli
3 Defatir ve matbu evrak

3 000
9 000

Fasxl yekunu

12 000

13

Daimi miemuriyet harcirahi

14

Muvakkat memuriyet harcirahi

1 500

15

Miifettisler harcirahi

2 000

20

21

24

10 000

2 Telgraf tesisatile telgraf ve telefon tanr'ratve tevsiatmda mubayaa olunacak makina, alat, edevat ve malzemo bedeli ve tamirleri

8 000

Telsiz telgraf ve telefon tesisatile mevcudun idame ve isletmesi
igin mubayaa olunacak makina, alat, edvat ve malzeme bedelile
tamirleri ve amele yevmiyeleri

15 000

Bastirilacak pul ve kartlarm miisabaka ve sair masraflarile
Bern kaleminden celbedilecek kupon ve pullar bedeli

15 100

29

1 Amele yevmiyesi ve isletmesi

30

2 Kursa celbolunacak memurlar yevmiyesi

32

1 Tedavi ve yol masraflarile idarece tedavi ettirilmekte iken vefat
edenlerin cenaze masrafi

500

1935 senesinde tekautlukleri yapilmis olan memurlara verilecek tekaud ikramiyeleri karsiligi

900

37

3 000
5 000

Yekun

<m*m

43 100

43 100

11
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S. Sayısı: 89
^ mebusu ismet İnönü ve 153 arkadaşının , Teş
kilâtı esasiye kanununun 2,44,47,48,49,50,61,74 ve 75 nci
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Teşki
lâtı esasiye encümeni mazbatası (2/44)

T. B. M .M. Yüksek Reisliğine
yeter olmayıp teklifimizin 2 nci maddesindeki
Teşkilâtı esasiye kanununun 2, 44, 47, 48, 49,
esaslara göre genişlemesi zarurî bulunmaktadır.
50, 61, 74 ve 75 nci maddelerini değiştiren ka
Teklif edilen maddenin 1 nci fıkrası eski hü
nun teklifimiz aşağıdaki yazılı mueib sebeblere
küm gibidir. 2 nci fıkra da çiftçiyi toprak sa
ve düşüncelere dayanmaktadır:
hibi yapmak ve eşhasm tasarrufu altında olup
Eldeki kanunun esas hükümleri gösteren fas
Devlet tarafından idare olunmak için alınacak
lının birinci maddesinde Türkiye Devletinin bir
arazi ve ormanlar hakkında hususî istimlâk ka
Cumhuriyet olduğu yazılı olub bununla yalnız
nunları
yapılabileceği yazılmıştır.
Devletin şekli beyan edilmiş oluyor. Halbuki,
Yurddaşların mülkiyet haklarını masun bu
Devletin şekille beraber siyaset ve idare tarzın
lundurmak ve bütün kanunların bu hakkı koru
da takib edeceği ana vasıfların da esas hüküm
masını sağiaştırmak, Türkiye Devletinin önemle
olarak gösterilmiş olması lüzumludur.
takib ettiği bir esas olmakla beraber özel bir
Bu. düşünce ile 2 -nci maddede milliyetçilik,
menfaatin
korunması düşüncesile halkımızın
halkçılık, devletçilik, lâik ve inkilâpçılık va
çokluğunu
teşkil
eden ve genlikleri ulusun ilerisıfları da gösterilmiştir. Kanunun ikinci madclelemesi
bakımından
en lüzumlu olan çiftçilerimi
sile siyasî müsteşarların da Meclis azası arasın
zin geçmiş devirlerde olduğu gibi hizmetkâr du
dan seçilmesi usulü 44 ncü maddeye yazılmıştır.
rumunda
kalması inkılâpçı Türkiyenin ana si
Kanun teklifimizin 3 ncü ve 4 ncü maddelerde
yasasına
uyamayacağından
bu büyük menfaatin
yeniden ihdas edilen siyasî müsteşarların vazife
elde edilmesi emrinde hususî hakları da göze
ve mesuliyetlerini ve adedlerini icra Vekilleri
alarak
(Menafii umumiye için) belediyelerin
nin olduğu gibi mahsus kanunla tayin olunaca
ve
Hükümetin
tatbik ettikleri istimlâk kanunla
ğı teşkilâtı esasiye kanununun 47 ve 48 nci mad
rında
ve
o
kanunlardaki
şartlardan başka hü
delerine ilâve edilmiş ve 5 nci madde ile de me
kümlerle hususî istimlâk kanunları yapılmasının
zun ve mazur olan bir vekile siyasî müsteşarla
ana kanunumuzda yer tutması lüzumlu olduğu
rın da niyabet edebileceği hakkında 49 ncu mad
düşünülmüştür. Ulusumuzun tabiî servet kay
deye bir hüküm konmuştur.
nağı olan ormanlarm da tahribden korunması
Divanı Âliye sevkedilen siyasî müsteşarla
ve
iyi yetiştirilib idaresi için eşhas uhdesinde
rın da vazifelerinin düşeceği 50 nci maddeye ilâ
olan
ve kanununa göre istimlâk edilebilecek olan
ve edilmiştir. Siyasî müsteşarların da Divanı
ormanlar
hakkında da ayni surette hususî hü
Âlide muhakemelerinin icra olunacağı 61 nci
kümleri havi kanun yapılması esası' maddeye
ın a dd ede gösterilmiştir.
konmuştur.
Teklifimizin 8 nci maddesi ile değiştirilmesi
Teklifin 9 ncu maddesi ile 75 nci maddenin
istenilen 74 ncü madde şahısların
menkul ve
1
nci
fıkrasındaki bir tabir kaldırılmıştır.
gayrimenkul mallarının masuniyetini gösteren
Maddenin son fıkrası, mevcud hükmün ol
esaslı bir kaidenin ne gibi hallerde sahiblerinüı
duğu gibi ifadesinden ibarettir.
rızası-aranmayarak alınabileceğini tesbit etmek
tedir.
Bu kanun teklifinin Teşkilâtı esasiye kamıMaddenin mevcud karnındaki şekli_.ihtiya'üa ._ mailin 102 n'ci maddesine göre müzakere ve ka-

_
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btılünü Yüksek Meclisin tasvibine arzeyleriz,

Diyarbekir
Zülfü Tığ/el

Malatya
İzmir
Erzurum
İsmet İnönü Şükrü Saraçoğlu Nafi Kansu
__ W1
'
_.
_
Muğla
Afyon K.
Burdur
S. Kaya
A. Ceiinkaya ' M. Şeref Özkan
Antalya
Kütahya
Konya
R. Kaplan
E. Peker
T. Fikret Sılay
Kayseri
Balıkesir
Tekirdağ
E. Ferid Perker O. Niyazi Burcu Ş. Kesedir
Erzurum
Srvas
Balıkesir
Aziz Akyürek Şemsettin Günaltay E. Karan
Manisa
Kocaeli
Ankara
K. Örer
Salâh Yargı Mümtaz ökmen
Denizli
Bursa
Giresun
N. A. Küçüka Kefet Canttez
M. Akkaya
Erzincan
Diyarbekir
Samsun
A. Fırat
Huriye öniz
Eteni Tuncu
Srvas
R. Basara

Malatya
Mihri Pektaş

Trabzon
D. Eyuboğlu

Tekirdağ
G.Uybadm

Edirne
F. Kaltakkıran

Edirne
Şeref Aykut

Tekirdağ
Faik Oztrak

Çoruh
F. Bulca

Erzincan
Samih llter

Kastamonu
Samı Erkman

Kars
O. Kunt ay

Elâziz
\ Fuad Ziya

Giresun
E. Tarık Us

Kayseri
F. Güpgüp
^y
Bayazıd
Ealid Bayrak
«.. ..
Gumuşane
Edib Tor

İstanbul
F. öymen

'

Tokad
Galip Pekel

Malatya
' Öker
M

Kars
Baha Öngören

înmkur

C K

M

E

Maraş
Kemal Kusun

Tokad
Mardin
S. Genca
t. Ferid Alpaya
,
o... ..
m
Trabzon
Gumuşane
- » „ , . - . - . .
R. Karadeniz
D. Sakarya
îsparta
Kemal Ünal

Çorum
1. Kemal Alpsar

İsparta
Mükerrem Unsal

Bolu
İsmail Uzman
Trabzon
Sim Bay
Af on
F

Sinob

'

Manisa
f
Samsun
Dr. A. Sirel
Konya
K. Gürel
Tokad
Ql. S. ÜJce
M ^ ^

Re i1c înce

tnced

^
Srvas
zi a
V
Kırşehir
M. Seyfeli
Çanakkale
Z. G. Etili
Aydın
Mazhar

Cemal

Akçm

Van
İbrahim
Niğde
C. Oral
Seyhan
Â. Münif Yegena
Çankırı
Ziya Esen

T<)kad

DenMİ

Yasxf

çinay
,
Burdur
Onaran
H
.
n , ,
Balıkesir

Hurrem Ergun Dr. K. Samanlı
_.
TT _
Katamonu
Urıa
Dr. Ş. Şenozan Fuad Gökbudak
'
,.
+
Mardin
imza
ö Emm
Mdürrezmh
ŞaUna
okunamadl.
„
_ ,
TT „
Erzurum
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Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası
T, B. M. M.
Teşkilâtı esasiye encümeni
Karar No. 2
Esas No. 2/44

3-11-1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Teşkilâtı esasiye kanununun 2, 44, 47, 48, 49,
50, 61, 74 ve 75 nci maddelerinin değiştirilmesi
hakkında Malatya mebusu İsmet İnönü ve arka
daşları tarafından yapılan teklifi kanunî encü
menimize havale edilmiş ve teklifi vaki mezkûr
kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası mu
cibince nisabı ekseriyeti haiz bulunduğu anlaşıl
mış olmakla okundu ve görüşüldü.
Halen meri teşkilâtı esasiye kanununun esas
hükümlerini gösteren birinci faslının birinci
maddesinde Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet
olduğu yazılı bulunmasile Türk Devletinin yalnız
şekli gösterilmiş olup esas teşkilât kanununda,
yeni Türk Devletin şekli ile beraber doğuş
tarzınm ve kuruluşunda hâkim olan ve filiyat sahasında şimdiye kadar inkişaf eden
umdelerin yer tutması icab etmekte olup bu
nun için millî vahdeti sarsacak beynelmilelci
eeryanlarm
memleket dahilinde yer bulama
ması ve yurtdaşlar arasında smıf farklarının kal
dırılması ve yurd dahilinde her bakımdan alına
cak tedbir ve atılacak hamlelerde eski zihniyet
ve ananelere ve bu ananelerin icablarma bağlanılmryarak yalnız zamanın ihtiyaç ve zaruretleri ve
y u r d u n yükselmesi düşünülerek hareket olunma
sı ve memleketin büyük menfaatlerinin istilzam
ettiği teşebbüslerin Devlet' eline alınabilmesi
gibi biri diğerini itmam eden ve hayatî bakma
dan yekdiğerinden ayrılamayacak olan ana va

sıfların esas hüküm olarak teşkilâtı esasiye ka
nununa derci pek lüzumlu görülmüştür.
Devlet işlerinin gerekli genişlemesi karşısın
da her vekâlet muamelâtının sürat ve suhuletle
yürüyebilmesi için idare makanizması ne derece
tevsi edilse hazırlık devresini geçiren her işte son
sözü söylemek, umumî ve nihaî kararları vermek
Büyük Millet Meclisine karşı siyasî mesuliyeti
deruhde etmiş olan vekile aid bulunması itibarile
İcra Vekilleri Heyetini teşkil eden her vekilin
gerek vekâletinde ve gerek Heyeti Vekilede ve
bilhassa Büyük Millet Meclisindeki muhtelif ve
mütenevvi vezaifi karşılamak ve kendilerine bu
veçhile tahmil edilen yükü bir dereceye kadar
hafifletmek için vekil ile müşterek siyaset
takib etmek, ve yalnız tevdi edilen vazifeden me
sul olmak ve muhakemeleri Divanı âliye aid bu
lunmak ve haklarındaki cezaî takibat sukutlarını
mucib olmak üzere Başvekilin inhası ve Eeisicümlıurun tasdikile kendilerine Büyük Millet Mec
lisi azasından
yardımcı verilmek
suretile
siyasî müsteşarlık
teşkilâtı vücude
geti
rilmesi ve vekillerin
vazife ve
mazeret
ve mezuniyet sebeblerile muvakkat bir müd
det için vekâlet başmdan ayrılması halinde
ona vekâletin meşguliyeti derkâr olan İcra Ve
killeri Heyeti azasından birine hasrı, her iki ve
kâlet işinde aksaklık teylid etmesinden ihtirazen
mezun veyahud mazur vekile, vekilin haiz oldu-
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gu nüfuz ve mesuliyetle siyasî müsteşarlardan
birinin de niyabet edebilmesi ve buna dair olan
kararnamenin Büyük Millet Meclisine arzı hu
susları pek yerinde bulunmuştur.
Yurddaşlarm mülkiyet haklarını tamamile ma
sun bulundurmak ve bütün kanunların bu hakkın
korunmasını sağlamlaştırmak Türkiye Devletinin
önemle takib ettiği bir esas olmakla beraber
özel bir menfaatin korunması düşüncesile halkı
mızın çokluğunu teşkil eden ve genlikleri ulu
sun ilerlemesi bakımından en lüzumlu olan çift
çimizin geçmiş devirlerde olduğu gibi hizmetkâr
durumunda kalması inkılâpçı Türkiyenin ana
siyasasına uyamayacağından bu büyük menfaatin
elde edilmesi ve kezalik ulusumuzun tabiî servet
kaynağı olan ormanlarımızın tahripten kurtarıl
ması ve iyi bakılması ve yetiştirilmesi için eşhas
uhdesinden Devlet idaresine intikali emrinde
hususî hakların da daima göz önüne alınarak
menafii umumiye için belediyelerin ve Hükü
metin tatbik ettikleri istmlâk kanunlarından ve
o kanunlardaki şartlardan başka hükümleri
muhtevi olmak üzere çıkarılacak hususî istim
lâk kanunlarile çiftçiyi toprak sahibi etmenin
ve ormanlarımızın Devletçilik prensiplerile idare
sinin ana kanunumuzda ver tutması memleket

için pek faydalı olacağı izahtan müstağni bu
lunmuştur.
Şahsî içtihadlara hürmet eden ; asayiş ve
adabı umumiye ve mevzu kavanine mugayir ol
mamak kayid ve şartile her kesin kanaatleri da
iresinde hareketlerine tam bir serbesti bahşeyleyen Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı esasiye ka
nununun 75 nci maddesinde mevcucl ve mezkûr
kanunun birinci maddesinde
mezkûr umdeler
muvacehesinde yersiz kalan bir tâbirin kaldırıl
ması hakkındaki teklif de encümenimizce muva
fık görülmüş olmakla Teşkilâtı esasiye kanunu
nun yukarıda numaraları yazılı dokuz madde
sine aid tanzim olunan kanun lâyihası müstace
liyetle müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin
yüksek tasvibine sunulur.
Teşkilâtı E. E. Reisi
M. M.
Sivas
Manisa
Ş. Günaltay
Kenan Örer
Kütahya
R. Peker

Seyhan
A. M. Yeğena
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iMW8%mr$f)

Kâtib
Tokad
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MALATYA MEBUSU İSMET İNÖNÜ VE
153 ARKADAŞININ TEKLİFİ

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN
DEĞİŞTİRİŞÎ

Teşkilâtı esasiye kanununun bası mad
delerinin değiştirilmesine dair kanım
teklifi

Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi

[MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun
2 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir :
Türkiye Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı,
Devletçi, Lâik ve inkilâpçı olub resmî dili
Türkçedir; makarri Ankara şehridir.

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun
ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir :
Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi,
halkçı, devletçi, lâik ve inkilâbçıdrr. Resmî di
li Türkçedir. Makarri Ankara şehridir.

MADDE 2 — Teşkilâtı esasiye kanununun
44 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir :
Başvekil, Reisicumhur canibinden ve Meclis
azası meyanmdan tayin olunur. Sair vekiller
Başvekil tarafından Meclis azası arasından intihab olunarak heyeti umumiyesi Reisicumhurun
tasdikile Meclise arzolunur.
Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Mecli
sin içtimama talik olunur.
Hükümet hattı hareket ve siyasî noktai naza
rını azamî bir hafta zarfında Meclise bildirir ve
itimad taleb eder.
Siyasî müsteşarları Başvekil, Meclis azası
arasından seçer ve Cumhur Reisi tarafından
memuriyetleri tasdik olunur.

MADDE 2 —- Teşkilâtı esasiye kanununun
44 neü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir :
Başvekil, Reisicumhur canibinden ve Meclis
azası meyanmdan tayin olunur. Sair vekiller
Başvekil tarafından Meclis azası arasından intihab olunarak heyeti umumyesi Reisicumhurun
tasdikile Meclise arzolunur.
Meclis, müçtemi değilse arz keyfiyeti Mec
lisin içtimama talik olunur.
Hükümet hattı hareket ve siyasî noktai na
zarını azamî bir hafta zarfmda Meclise bildirir
ve itimad taleb eder.
Siyasî müsteşarları Başvekil, Meclis azası
arasından seçerek Reisicumhurun tasdikma arzeder.

v

MADDE 3 — Teşkilâtı esasiye kanununun
47 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir :
Vekillerin ve siyasî müsteşarların vazife ve
mesuliyetleri mahsus kanunla tayin olunur.

MADDE 3 — Aynen kabul

MADDE 4 — Teşkilâtı esasiye kanununun
48 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir :
Vekâletlerin ve siyasî müsteşarların adedleri
kanunla tayin olunur.

MADDE 4 — Aynen kabul

MADDE 5 — Teşkilâtı esasiye kanununun
49 neu maddesi aşağıda yazdı şekilde değiştiril
miştir :
Mezun ve her hangi bir sebeble mazur olan
bir vekile İcra Vekilleri Heyeti azasmdan bir
diğeri veya siyasî müsteşarlardan biri muvakka
ten niyabet eder. Ancak bir vekil veya bir si
yasî müsteşar bir vekâletten fazlasına niyabet
©demez.
( S . Sa

MADDE 5 — Teşkilâtı esasiye kanununun
49 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir :
Mezun ve her hangi bir sebebie mazur olan
bir vekile İcra Vekilleri Heyeti azasmdan bir
diğeri veya siyasî müsteşarlardan biri muvak
katen niyabet eder. Ancak bir vekil veya bir si
yasî müsteşar bir vakâletten fazlasına niyabet
ed.em€z.

Siyasî müsteşarm vekile niyabeti halinde ka
rarnamesi Meclise arzolunur.
MADDE 6 — Teşkilâtı esasiye kanununun
50 ncı maddesi aşagıaa, yazılı şeımde değiştiril
miştir:
1'urkiye Büyük Millet Meclisince İcra Vekil
lerinden veya siyası müsteşarlardan öırmm JU»Îvanı Aliye sevKine aaır verııen Karar vej&uetıen
veya musceşarıiKtaıı suKutu dam mutazammmdır.

MADDE 6 —"Teşkilâtı esasiye kanununun
50 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir:
îcra Vekillerinden veya siyasî müsteşarlar
dan birinin Divanı âliye şevkine dair Türkiye
Büyük Millet Meclisince verilen karar vekâlet
ve müsteşarlıktan sukutu dahi mutazammmdır.

MADDE 7 — Teşkilâtı esasiye kanununun
61 ncı maddesi aşagıaa yazılı şeıaide değiştiril
miştir ;
Vazifelerinden münbais hususatta İcra Vekillerıie siyası müsteşarları ve Şurayı devlet
ve Temyiz man&emesı ruesası ve azasını ve
Cümnurıyet .öaşmuddeiumunıısmi munaıceme
etmen üzere bir uıvanı Alı teşKii edüır.

MADDE 7 — Aynen kabul

8 — Teşkilâtı esasiye kanununun
74 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir ;
Umumî menfaatler iğin lüzumu, usulüne
göre anlaşılmadıkça ve mahsus Kanunları mu
cibince değer panası peşm venimediKçe nıç
bir kimsenin malı ıstimval ve muİKÜ ıstımiaK
olunamaz.
Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek için istimlâk
olunacak arazi ve ormanların istimlâk bedel
leri ve bu bedellerin tediyesi sureti, mahsus
kanunlarla tayin olunur.
Fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil
olunacak para ve mal ve çalışmaya dair mü
kellefiyetler müstesna olmak üzere hiç bir kim
se hiç bir fedakârlık yapmağa zorlanamaz.

MADDE 8 — Aynen kabul.

MADDE 9 — Teşkilâtı esasiye kanununun
75 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir :
Hiç bir kimse mensub olduğu felsefî içtihad, din ve mezhebden dolayı muaheze edile
mez. Asayiş ve umumî muaşeret âdabına ve
kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üze
re her türlü dinî âyinler yapılması serbesttir.

MADDE 9 — Aynen kabul.

MADDE 10 — Bu kanun
muteberdir.

MADDE 10 — Aynen kabul.

MADDJS

neşri tarihinden
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