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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

içel'den Milletvekili seçilen Hamdullah Sup
hi Tanriöver'in seçim mazbatası tasdik edildi, 

* Emekli Üsteğmen Muhittin Tosun hakkındaki 
Arzuhal Encümeni mazbatası bir müddet müza-V 
kere edildikten sonra Adliye Encümenine gönde
rildi. 

Jandarma Kanununun 10 neu maddesinin de
ğiştirilmesine; 

Tezkereler 
1. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1940 malî 

yılı bilançosunun gönderildiği hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/227) (Divanı Muhasebat En
cümenine) ; • 

2. —- İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1941 malî 
yılı bilançosunun gönderildiği hakkında Başve
kâlet teskeresi (3/228) Divanı Muhasebat Encü
menine) ; , ' " • ' • • ' 

3. — Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet 

1. -r— Askeri Ceza Kanununa ek kanun lâyi
hasının geri verilmesine dair Başvekâlet tezke-' 
si (3/230) 

5 . 1 .1945 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanıp 6 . 

1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 18 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (3/217) [1] 

Türkiye - isviçre Ticaret ve Tediye Anlaşma
sının 1 Aralık 1944 tarihine kadar uzatılmasına 
dair olan kanunlar kabul edildi ve; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
son verildi. 

Reisvekili Kâtip. Kâtip 
Sivas Malatya Erzinöan 

Ş. Günaltay N. Bay dar B. K. Çağlar 

tezkeresi (3/229) (Hariciye, Dahiliye ve Adliye 
Encümenlerine); 

Mazbatalar 
4. — Büyük Millet Meclisi 1944 yılı Eylül, 

Ekim ve Kasım ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/25) 
(Ruznameye); 

5. —• Şirketihayriyenm satm alınmasına da
ir Mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Münakalât, Bütçe ve Ticaret Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz-. 
batası (1/369) (Ruznameye). 

XII . 1944 tarihli ve 6/3198 sayılı yazımıza ili
şik olarak sunulan 1632 sayılı Askerî Ceza Ka
nununa ek kanun lâyihası ile mucip sebeplerinin 
geri gönderilmesine müsaadelerini rica ederim, 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 

REÎS — Bütçe Encümeninin mazbatasını oku
tuyorum: 

(Bütçe Enuümeni mazbatası okundu) 
. REÎS — Mütalâa var mı? Mazbatayı reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. [1] 37 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

»9<i 

B Î E t N C r CELSE 
Açılma saati : 15 

REÎS — R. Canıtez 
KÂTİPLER : K. Turan (İsparta), B. K. Çağlar (Erzincan) 

REÎS— Celseyi açıyorum. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMtJMtYEYE MÂRUZÂTI 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 40 — 
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2. — İzmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu ve 222 

arkadaşının, Anayasa teklifi ve Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni mazbatası (2/56) [1] 

TEŞKİLATI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 
M, ÖKMEN (Ankara)— Arkadaşlar; Ruznamede 
Anayasa lâyihası vardır. Teşkilâtı Esasiye Encü
meniniz lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini 
Umumî Heyetten rica etmektedir. Fakat bundan 
evvelki bazı ayların isimlerinin değiştirilmesi hak

kındaki lâyihada Teşrinisaniyi Kasım olarak değişr 
tiren hükümler olduğu için Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun türkçeleştirilmıesine' ait olan kanunun 
daha önceaen müzakeresinde fayda vardır. Bina
enaleyh bu lâyihanın tercihan müzakeresini rica 
ediyorıun. (Kabul, kabul sesleri). Aynı zamanda 
ruznamede bazı ayların isimlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki lâyihanın da. müstaceliyetle müzake-. 
resini de Büyük Heyetten rica ederiz. 

REİS — Efendim, Encümen, Anayasa lâyiha
sının müzakeresini istemektedir. Reye arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer maddelere tercihan müzakere olunacak
tır. . 

• Müstaeelen müzakeresini de teklif ediyorlar. 
Reyinize arzediyorum: Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bazı ay isimlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
lâyiha için de müstaceliyet teklifinde bulundu
lar. Onu da zamanı gelince reye arzedeceğim. 

Esas müzakerata girmeden evvel usul hakkın
da bazı maruzatta bulunmak istiyorum: ; 

Anayasa Kanunun müzakere ederken nazarı 
dikkate alacağımız Teşkilâtı Esasiye maddesi yani 
bugünkü Teşkilâtı Esasiye Kanunun 102 nci 
maddesi mucibince sülüsanı ekseriyetle lâyihanın 
kabul edilmesi lâzımgelir. Bu takdirde bu sülü
sanı ekseriyeti, lâyihanın heyeti umumiyesinin 
müzakeresinden sonra maddelere geçilmesini reye 
arzedeceğim sırada nazarı dikkate alacağım gibi, 
her maddenin reye vazmda da nazarı dikkate al
mak mecburiyetindeyim. Müsaade ederseniz bu
nun takdirini Divanı Riyasete bırakırsınız. Sonra 
lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye arzetmek 
mecburiyetindeyim. Çünkü bütün millete de Ana
yasanın muayyen ve mürettep olan miktarla ka
bul edildiğini ilân etmek, lâzım geliyor. Efendim, 
mürettep adedimiz 455 tir ki, iki sülüsü 303 eder. 
Binaenaleyh, her maddenin reye vazında bu ci
heti nazarı dikkate alacağım gibi, açık reyde de 
bunu sarahaten nazara alacağım. 

Heyeti umumiyesinin müzakeresine geçiyoruz. 
R. PEKER (Kütahya) — Müsaade ederseniz 

-usul hakkında bir şey söyliyeeeğim. 
REİS — Buyurun. 
R. PEKER (Kütahya) — Buyurdukları ga

yet doğrudur. Bu, kelimelerin türkçeleştirilme-

[1] 39 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

sinden ibaret olmakla beraber, bütün metnin bu 
münasebetle yapılan yeni şekliyle de üçte iki şar
tının yerine getirilmesi elzemdir. Fakat adedi 
mürettebin üçte ikisi kaydı yoktur. Meclis ekse
riyetle açılır, açılan Meclisin üçte ikisinin re-
yiyle karar altına alınır. Nizamnamede aksine 
dair hüküm yoktur. 

REİS — Şimdi üçte ikiyi aramadım. Fakat 
bundan sonraki müzakerede arıyacağım. 

R. PEKER (Kütahya) — Arıyacaksmız, fa
kat mevcudun üçte ikisini arıyacaksmız. Adedi 
mürettebin üçte ikisi kaydı yoktur metinde. 

Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Müsaade eder 
misiniz? usul hakkında. 

REİS — Buyunın. 
Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Efendim; 102 

nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları sarihtir. «Ta
dilât ancak adedi mürettebin sülüsanı ekseriyeti 
arası ile kabul olunabilir» denilmektedir. Bina
enaleyh Makamı "Riyasetin tasvip buyurduğu şe
kilde reye vazetmek lâzımdır. 

REİS — Mürettep adedin üçte ikisi 303 tür. 
Elyevm Mecliste bu kadar arkadaşın mevcut 
olduğuna Divanı Riyaset kanidir. Siz de kani
siniz değil mi? O halde müzakereye başlıyabili-
riz. Nasıl, muvafık görüyor musunuz? (Muva
fık sesleri). Müzakereye başlıyoruz. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. REİSİ M. ÖK
MEN (Ankara) — Arkadaşlar, başta Cumhu
riyet Halk Partisinin değişmez Başkan Vekili 
İzmir Mebusu saym Şükrü Saraçoğlu ve Bü
yük Millet Meclisinin sayın Reisi Abdülhalik 
Renda ve 221 arkadaşının Teşkilâtı Esasiye 
Kanunundaki terim ve kelimelerin öz türkçe.ile 
ifadesi hakkındaki teklifleri ve lâyihaları Reis
lik Makamınca usulü veçhile Teşkilâtı Esasiye 
Encümenimize havale edildi. Encümen ilk iş 
olarak yapılan teklifin Teşkilâtı Esasiyenin ta
dili için şart olan usule üçte bir azanın teklifi 
imza etmesi usulüne uygun olduğunu yani 154 
imzanın - ki 223 imzadır - bulunduğunu gördü 
ve teklifi Anayasaya uygun olarak inceledi, 
görüştü, lâyihanın iktisap ettiği en son şekli de 
Büyük Meclisin tasvibine arzetti. 

Arkadaşlar; herşeyden önce haklı bir gurur 
ile şunu iddia edebiliriz ki, bu memlekette, bu 
toprak, üstünde hakiki, devletteşmenin, hakiki 
millileşmenin olduğu gibi hakiki kültürün de 
temeli Büyük Millet Meclisi ile beraber ve onun 
tarafından atılmıştır. Büyük Meclis, yüz yılın 
dörtte birine henüz erişen kısa fakat bu.millet 
için çok uğurlu olan hayatında birbiri ardı sı
ra b'ir çok kurtarıcı, temizleyici, yapıcı, koru
yucu hamleler yapmıştır. Bu toprak üzerinde 
yaşayan insanlar' gerçek vicdan hürriyetine ol
duğu gibi gerçek kültür hürriyetine ancak bu 
İvedisin getirdiği prensipler, sayesinde kavuş
muştur. Büyük Meclis daha 1928 senesinde 
Arap harfleri yerine lâtin aslından Türk harfle-

— « — 
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rini kabul ederken yalnız okur yazarlığın en ge
niş halk kitlelerine, köylere, ihtiyarlara, çocuk
lara kadar yayılmasını temin değil/ aynı zaman
da ilim? diliyle, edebiyat diliyle; gazete diliyle, 
kitap diliyle halk dili arasındaki ayrılığı, mem-
leketnı imujîtelif bölgeler arasındaki lehçeler 
farkını kaldıran bir kültür hareketinin temelini 
atmıştır. Bu itibarla Türk dilinin her sahada 
bütün mânasiyle; gelişmesine, yayılmasına, Arap 
harflerinin kaldırılıp, lâtin harflerinin kabulü
ne sebep olmuştur. 15 seneyi geçen zamandan-
beri millet ve Devlet elele vererek öz dilin/ res
mî ve hususi dilde katî egemenliğini tesis için 
övünülecek, iftihar edilecek birleşmiş bir mesai 
yapmağa muvaffak oldu. Bu mesai neticesinde-
dir ki, bugün öz türkçe dilde aşağı yukarı 
tamamiyle' hâkim bir vaziyete gelmişti*. Ea-
kat bunun yanında yazık ki kanun dili-res
mî dil; Devlet dili biraz geride kaMı»< Maz
batamızda -- izah ettik, bunun sebebi- a ç ı k t e 
Devlet adamları, kanun adamları,-Devlet ve ka
nun dilinde konuşan insanlar kanunlardaki, bil
hassa Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki terim ve 
İstılahlara bağlı kalmak mecburiyetindedirler. 
Bu insanlar hukuk ve kanun dilinde yapacakları 
herhangi bir inkılâp için Anayasanın kılavuzlu
ğunu, rehberliğini beklemek zaruretindedir. Bu 
gelişme bugün öyle bir hale geldi ki, artık Türk 
dili; ilim dili olarak, teknik dili olarak kendisin
de aranılan vasıfların diğer ileri dillerin şart ve 
vasıf larınm hiç birisinden mahrum değildir. Bü
yük Millet Meclisi bütün millî dâvaları zamanın
da halleden, bu dâvayı da geleneğine uyarak hal 
yoluna gitmiştir, öz dilin resmi kanun dili, hu
kuk dili olması için bütün mevzuata kayıtsız şart
sız olarak egemen olması için olgun bir çağa* 
geldiğini görmüştür. 

Arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye-Encümeni, Teş
kilâtı! Esasiye Kanununun türkçeleştirilmesinde 
en çok dikkat ve itinasını, bu kanunun ruhunday 

* mânasında/ mefhumunda en ufak-bir değişikliğe, 
en basit bir anlaşmazlığa sebebiyet vermemek nök^ 
tasma teksif etti. Bütün Eneüırten âzalarının 
imzasını taşıyan mazbata ile ve şimdi bu kürsü
den Büyük Millet Meclisine ye bütün millete te
min edebiliriz ki, Teşkilâtı E sasiyenin hiçbir 
maddesinde, hiçbir mefhumunda ve medlûlunda 
en ufak bir değişiklik yapmamıştır. 

Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye Kanununun: 
Türkçeleştirilmesi işi Encümenimize Anayasanın1 

ihtiva ettiği mefhumların hep birden birdefa da^ 
ha: mütalâası imkânını verdi. Bu mütalâayı: ya^1 -
parken gördük ki, Tûrk; Milleti ve ^nun1 vekilleri? 

Teşkilâtı Esasiye Kanunuiıun bu mîllete getirdi
ği, milletin kendi hayatından doğan, kendi haya*-
tîna uygun olan, muvaffak olftıuş,' müstevlilerin, 
gâsiplârın elinden zorla geri alınmış olan p r e n 
sipler yalnız bir itiyat ile değil, millr vicdatt••VB*' 
millî dimağın müşterek işlenıesi olan? millî şuur 
ile seviyor. 

Arlcadaştarj Millet hâkimiyetinin en müte
kâmil şekli olan bu hakimiyeti en emin şekilde 
sağlıyan hakimiyette iştirak kabul etmiyen, Cum
huriyet sınırları içindeki vatandaşlar arasında 
dil birliğini, kültür birliğini, istikbale ait millî 
menfaat birliğini* sağlıyan milliyetçilik, gene bü
tün vatandaşları kânun' nazarında müsavi gören 
ailönin, sınıfın imtiyazını, tahakkümünü refeden 
bir halkçılık* gene Devlet idaresinde şeriatın 
tahakkümünü kaldıran içtimai, iktisadi, siyasi 
bütün hayatımızda müsbet ilmin, tekniğin haki
miyetini temin eden lâyizim; iyiyi» doğruyu, gü
zeli ve faydalıyı, kötünün, gerinin eşkinin ve 
zararlının yerine koymak demek olan ve bunları 
yapmak için hiçbir merhale tanımıyan inkılâp
çılık ve nihayet arkadaşlar bu milleti ecnebi 
sermayesinin sömürmesinden kurtaran» vatan
daşların birbirini istismar etmesine mâni olan, 
müstehliki de, müstahsili da kanunun aynı de
recede sahabet ve himayesinde tutan Devletçiliği 
bizim. Teşkilâtı Esasiye kanunumuz bu milletin 
bütün hayatına hâkim kılmıştır, 

Arkadaşlar; bu mefhumların ulviyeti kadar 
bu inkılâbı yapan ve bu Anayasayı tanzim eden 
insanların ruhundaki hareket unsuru da o de
rece mucib, o derece asil ve o derece istikbali 
gören bir kuvvettir. Bizim Anayasamız, bu ana 
prensiplerinden maada • diğer prensipleri, fikir 
hürriyeti, vicdan hürriyeti, din hürriyeti, dü
şünce hürriyeti kalem hürriyeti ve mal masuni
yeti, can masuniyeti, bütün bu prensipler beşe
riyetin senelerdenberi uğrunda kan döktükleri 
ve bazan muvakkat olarak elde edebildikleri ve 

• bazan da edemedikleri, fakat her. zaman en asil 
bir ideal olarak gözettikleri prensipleri ihtiva 
eden bir kanun lâyihası olarak yaşamaktadır ve 
yaşayacaktır, 

Arkadaşlar, bütün dünyanın bugün içinde bu
lunduğu büyük buhrandan daha teklikeli bir iç 
buhranın arifesinde olduğu muhakkaktır. Bu
gün muhakkak olan bir şey daha vardır ki, fa^ 
şizm, nasyonal sosyalizm, liberalizm haleti inti
zardadır. Manzara hepimizin gözü önündedir. 

: Yalnız milletimize değil, bütün dünyaya gurur ve 
ifftiharla gösterebiliriz ki, bir defa bizim olan 

; bu eseri, bir de bununla kıyas edilmek istenilen 
; diğer eserleri, gözönüne getirelim, vicdanla, izan
la muhakeme edelim, beşeriyet için hangi eser 

I bunun kadar doğru yolu gösterecek vaziyettedir? 
Arkadaşlar Anayasa Kanununu türkçeleştir-

i mekle B;M. Meclisi* hiç şüphe yok kendi tarihin-
ı de emsali pek çok olan millî başarılardan birisini 
1 daha tamamlıyor." Yine hiç şüphe yok ki, Ana-
i yasa türkçesi: ile Türk diM> demin de - arzettiğim 
j gibi, bundan böyle kayıtsız, şartsız olarak resmî 
| dilde; hususi dilde kanun dilinde hâkimiyetini 
I tamafliiyie tesis etmiş bulunuyor. Kararınız ha-
] yfrlr olsun arkadaşla*. 
i Lâyihamızı Büyük Millet Meclisinin takdir ve 
^tasvibine arze4iyoru& (Alkışlar). 
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daşl|trHft,- Aaaya'SatniKin . anadilimizle yazıkaış-
metniv'bugüa yük^k' husmrunuza * sunuknustur/ 
EnaE'35 yîld&nberi milletçe ve Devletçe^yür4Mi-/ 
müş bir savaşın, sonueunda, bir kültür savaşı^ 
nıfî  bir .milliKkültür savacınınsonucundavbu
gün Anayasamızı anadilimizle yazmaya muvaf
fak olduk;-

Hep bildiğimiz gibi bizim Anayasamız, bütün>-
başka kânunlaramiz ve mevzu&t&nız^gibi konuştu
ğumuz-;dillo' /yazılmışdeğildi/ Bizim ana kuca
ğında öğrendiğimiz güzel tü»kğe kelimelerimiz 
yerin© yabtoim :keUmelörvkulianaıiî bir diûe os-
maaüıfeâ;41e yazilmıştı/ Osmanli<m,/ki bu dil kendi-
kendine « Lisanı Osfliani» adın^ verir, Türklerin 
küllândîklâitı bir yazı diliJ idiu-

Blzim Anayasamız çok eski bîr metin değildir. 
Bundan 20 yıl önce yazılmıştır. Böyle olduğu 
halde onun millî dille yapılamamış olması biraz 
garip gelmektedir. Bununla beraber bunun sê  
sepleri açıktır. Çünkü o devirde bizim yazı dili
miz türkçe değil Osmanlıca idiv 

Anayasamızın bir maddesi « Türkiye'de Dev
let dili türkçedir » diyor. Anayasanın bu hükmü 
de bugüne kadar ancak dolayısiyle yerine getiril
miştir. 

Bugün* Büyük Millet Meclisi Anayasanın bü 
hükmünü de tam mânasiyle yerine getirmektedir. 
Oradaki osmanlıcayı kaldırıp yerine gerçek 
türkçeyi getirmektedir. 

Bun itibarla- Büyük. Millet Meclisinin bugün 
üzerinde.durduğu iş Türb inkılâbının, büyük öU 
çüdeki işlerinden - biridir. T.. B. M; Meclisi bu
gün yine medeniyet tarihimizin -dönüm. noktala
rından- îbiri üzerinde dumaktadır; Bundan do
layı «bizi 'bu karaca götüren sebepleri uzun uzadı-
ya münakaşa edebiliriz. Ancak bir ciheti.de 
unutmamak- lâzımgelir, Biz. hepimiz, genç» yaşlı 
bütün--nebiler bu dâvanın .gerekçileri içinde yoğ< 
ruldukv Bu dâvanın savaşçıları^ öncüleri, ardçı-

.-laaa: Büyük* Milkt Meclisinin içindedir. Bu ka-^ 
rarüV sebepleri kendiliğinden* anlaşılır hale 
gelmiştir. 

Bu itibarla ;ben bu kararın sâdece; tarihi mâ
nasın ve Türk dili ta r^ mevkiine bir kaç 
söaile^ temas1etmek istiyorunfc 
- Sayın- arkadaşlarım • bizim dilimiz, bugün 
büyük. Avrupa dilleri diye andığımız dillerin pek 
çoğundan daha ? önce bir yazı diM olarak inkişaf 
etmiştir-' Dahabin iki yüz şukadar yıl evvel«Gok-
türkçe güzel bir yazı dili olarak kendisini gösv 
terdi. Biraz sonra Uygurca daha geniş ve daha 
ol̂ unr bir yazı dili olarak inkişaf etti. • 

Anadolu'da Türkler, Selçuklula,rin ilk dev
rinde Türkçeyi yazı dili olarakr kullanmadılar. 
Ancak Selçukların son devirleri ve Anadolu Bey
likleri devrinde Türkçe millî bir*yazı dili olarak 
gelişmeğıe başladı. Fakat bu uzun sürmedi. Millî 
bi^ Devle*c-olarak kurutera^ olan. Osmanlı» Dev-

! 1 eti" biraz sonra teokratikıbir imperatorİuk haline 
geldi. Bunun icabı olarak da medrese bütün ir
fan hayatımızı kapladı; 

Medresede yetişen/ Türk münevverleri de di
nin idilini, yanLArapçayı öğrenmeğe başladılar/ 
Medrese yâlnıaAra^ay^^et t i . Türkçeyi'öğret^ 
medl Bu yabancı dil ile yetişen münevverler 
onun *kelimeleı-iyleî kendilerine suni bir dil ya
ratmağa başladılar. Türkçenin kanevesi üzerine 
Arap^anm ve Earsçanm kelimeleri ve kaideleri:, _ 
ile bir nevi yazı diM icat ettiler. İşte Osmanlıca-
nın aslı budur. 

Butarzdayazı yazm^k-o^devir;münevverleri
nin züppeliği; idi. Şimdi bizim devrimizdeki züp-
pelerin:biraz ̂ yüz-bulduğunu- farzetsek; . (Aka) 
blanç, (Kamya.) noir deseler ve meselâ (Des-
blane^«enindkv et rles*ıoirş bana apartient) diye 
kelimeleri ̂ cümleler... içinde kullansalar ve yazsa
lar meydana gelecek dili tasavvur ediniz. îşte 

. Osmanlıca bu surette meydana: gelmiştir, 
Eslâfta Ahmed - ü Necati. Türkî, diline temel 

koymuşları demişlerdiı'. Fakat bunların temel 
koydukları dil Türkçe değil Osmankeadir. 
* Asıl Türk diline olmuştur? Asıl Türkçeye 

hiç bir şey olmamıştır/ Halk kendi dilini ko
nuşmuş, yalnız onun münevverleri yazılarında 
suni bir dil kullanmışlardır. Halk dili sürüp 
gelmiştir} Dm/yohjıyla,: Devleti yolmayla onarda 
bL' takım.yabancı-:kelimeler girmiştir." Fakat 
onun bünyesini bozacakdereeede.bu kelimeler .art
mamıştır* ;BU 5 onun. g&zellîklerini> giderecek^ şekle 
gelm«mişitir;! Medreseden uzak kalan îTürkler>de-
kendi 'konuştukları gibi yazı yazmagş tdevam.tet-
mişlerdiri" 

Arkadaşİamm işte Osıaanliica bu medrese-efenn . 
dilerinin;; yollarını sapıtmasından' -. ortaya, çıkmış: 
bir; dildir/ Türk dilinin1 tarihî bir merhalesiMde-
ğHdiiîi Bir Sapaktır; Türk dili-bir mehir- gibi 
atetip giıieiîkenı ondan bir kolun »saptığı. görülür* 
Bil» sınıf ı tarafından kullaıaılmış:.olftn bu sapık dil 
ne yazık ki,;.Devlet tara-fından tanınmış, benim
senmiştir. 

Beş asır ilfen-ve sa»iat'eserlıerimiz böylece kcN 
' nuşulmıyan bir dille /yazılmıştır. Kâtipler, de 
odun? yerine hatap, unyerine dakik^ arpa eyerine 
şaİT yazmışlardır/ 

Tanzimat datmiraç. olarak? bu dili^bulmuş, bu. 
dili atmıştır ve< onunJ kılığİM garplılaştırmakiaîD 
başka Mr şey yapmamıştır/ 

Türk'miHeti" meşrutiyetle- beraber Osmanlı-
caya isyan etmiştir/ BdebryatımTzda/ ve sanatı--
mızdâ' ilk^adim; bu devirde atıMi. Ondâıı sonra 
konnşuMtt'dtt^ yaklaşmağa; b^lathkf 

Fakat bu kâfi'değildi. - Fikir, sanat.ve idare 
hayatımız derinden ko^galmış olan Osmanlıcayı 
kökünden. kurutmak lâzım geliyordu. Bü dil" ana 
kucağında öğrenilen bir/dil değildi; 

Ortaçsın; anedrşsesinde. ve. Tânzimatın^^mekte-
? bmdet bir dereceyi kadar- Arapça ve Fârslçayi 

— 4 * — 
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sökmek sayesinde edinilebiliyor. Kullanılabili
yordu. 

İşte- halk için halk Hükümeti demek olan 
Cumhuriyet, halk dilini Devlet dili yapmayı ilk 
ödevlerinden saydı. Büyük şeflerimiz dâvayı 

benimsediler. Dil işini bir Devlet işi yaptılar ve hiç 
tereddütsüz Osmanlıcanın köklerini baltaladılar. 

17 yıl önce lâtin harflerini kabul ettik. Aynı 
sene içinde mekteplerimizden arapça ve farsça 
derslerini kaldırdık. Bu iki.karar Osmanlıcanın 
idam kararları idi. Çünkü bunlarsız Osmanlıca 
yazılamaz, okunamazdı. 

Gerçekten böyle olmuştur arkadaşlar. Bugün 
yeni nesillerin dilinde osmanlıcanın ancak ölüsü 
sürünmektedir. Edebiyat dilimiz, yayım dilimiz 
iyiden iyiye türkçeleştirilmiştir. Osmanlıca an
cak kanunlara bağlı olan resmî dile dayanmak
tadır. Şu kadar varki bu dille artık hukuk tah
sili de mümkün değildir. 

Anayasamızın Türkçe yazılmış metniyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi osmanlıcayı son daya
nağından da söküp çıkarmış olacaktır. Bu tarihî 
kararla milletimizi beş asır konuştuğunu yazma 
ve yazılanı anlama nimetinden mahrum bırakan 
bu suni dil kalkmış olacaktır. Bu sayede Türk 
yazı dili de bu sapaktan kurtularak ana yata
ğına dönmüş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; T. B. M. Meclisi, Bü
yük şeflerinin işaretleriyle çeyrek asırlık şanlı tari
hinde başardığı büyük devrimlerden birini daha 
başarmaktadır. Bu kararla kanunu milletin diliyle, 
millete ulaştırıyorsunuz. Devleti halka, halkı 
Devlete yaklaştırıyorsunuz. Millî bütünlüğü
müzün en sağlam temelini kurmuş oluyorsunuz. 
Hür Türk diline fikir ve sanat alanının geniş 
ufuklarını açıyorsunuz. Yakın bir gelecekte bu 
dil dünyanın en ileri medeniyet dillerinden biri 
olacaktır. O zaman çocuklarımız bizi rahmetle 
anacaklardır. Ben Türk dilinin hizmetinde çalı
şan bir arkadaşınız sıf atiyle bundan sonsuz sevinç 
duymaktayım. Bu sevince bütün-arkadaşlarımın 
katıldıklarına eminim. Yeni Devlet dilimiz 
Devlet ve millete kutlu olsun arkadaşlar (Alkış
lar). 

E. A. TOKAD (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, bugün millî mücadele tarihimizde önemli bir 
yer tutan inönü zaferinin 24 ncü yıl dönümüne 
Taslamaktadır. Bugün bizim için mukaddes 
bir gündür. Binaenaleyh bu mukaddes güne te-* 
sadüf eden bir anda, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun anayasa halinde türkçeleştirilmiş ve 
tertiplenmiş olarak önümüze gelmesi bence bir 
falihayırdır. Binaenaleyh bize bu mukaddes gü
nümüzde bu güzel heyecanı yaşatan ve dil inkı
lâbında alâkadar arkadaşlara kıymetli direktif
ler vermek suretiyle Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzu güzel türkçe ile yazılmış ve tertiplenmiş' 
olarak-önümüze getiren Millî Şefimize ve bu hu
susta onun yanında çalışan değerli arkadaşla
rımıza burada millet huzurunda candan ve kalpr 

| ten gelen minnet duygularımı arzetmek isterim. 
Her suretle takdir ve minnetle kabule şayan olan 
bu ölmez yasanın büyük milletimizin üzerinde^ 
millî şairimiz Mehmet Akif'in İstiklâl marşı
mızda: 

«Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al-
sancak, 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en 
son ocak». 

Dediği gibi, daima ve daima yüce yur
dumuz üzerinde dalgalanmasını kemali huşu ile 
huzurunuzda dilerim (Alkışlar). 

B. ATALAY (Kütahya) -— Arkadaşlar, sözü
me başlarken, «gönül, dediklerin olur amma za
man geçer» mısr,aı ile başlıyacağım. 

Benim yıllardanberi güttüğüm bir dâvanın 
! bugün iş haline gelmiş olduğunu görmekle mut

luluk duymaktayım. 
Daha önce geceleri sabahlara kadar Türk dili 

üzerinde incelemeler yapan ve yaptıran ve 
varlığımızı kuran Atatürk'ün aziz ruhunu ve aziz 
hâtırasını anmak istiyorum. 

Bir yandan da dille milliyetini, tarih ile 
geleneklerini kuracağız dfyen Millî Başkanımı
za şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Cumhuriyet idaresi şimdiye kadar inci dizi
sine benziyen birçok devrimler yapmıştır. Bu 
dizinin en büyük tanesi dil devrimidir'. Herhan
gi bir devrim vicdana, dile, dine, ahlâka ve 
geleneğe girmezse kökleşmiş sayılmaz. Arka
daşlar, her türlü idari şekillerin kendilerine gö
re iktisatta, görüşte, dilde, ahlâkta tuttuğu bir 
takım yollar vardır. Cumhuriyet idaresinin de 
elbette kendisine göre dil alanmda tutması 
lâzımgeldiği bir idare yolu olması gerekti. 
Buna yıllardanberi çalışlıyordu. Bugün bu dâ
vanın büyük bir kısmı tahakkuk etmek üzere 
bulunuyor. Eski Osmanlı idaresi Türk dilini 
ihmal etmişti. îran ve Arap tesiri altmda ka
larak . saraylara kadar yabancı lisanlar sokul
muştu. Rahmetle adını andığım Karainanoğlu 
Mehmet Bey, Türk dili ölüyor diye bağırdı ve 
Türk dilini resmî dairelere kadar soktu. Fakat 
onu mütaakıp gelen Osmanlı idaresi bir taraf- . 
tan büyük imparatorluk kurdu. Bu suretle na
sıl ki birçok milletleri içine topluyordu, impara
torluk hudutlarından birçok insanlar gelmişti. 
Bunlarla beraber tabiî birçok yabancı diller de^ 
dilimize girmişti. Bir yandan da hilâfeti elde 
etti. Hilâfet dolayısiyle de arapçaya da kaskatı 
sarıldı.. Artık arapça ve acemce dile daha fazla 
girmeğe başladı. 

Tabii sarayın etrafında saray ile hembezmi 
ülfet olacak, o dilde şiirler söyliyecek, o dilde 
yazılar yazacak, methiyeler yapacak bir edebi
yat gerekti. O idareye yakışık olan o idi. Bu 
dil, teşekkül etti, halk dili ayrı, o ayrı. 

İki türlü halk vardı, bir okur yazarlar, bir 
de okuyup yazmayanlar. 

Hani • zavallı köylünün, birisi gelmiş, Yeni-
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cami 'de bir arzuhalcrya; arkadaşım bana bir 
tokat vurdu, lütfen bir arzuhal yaz demiş, o da 
yarım saat kadar bir şeyler yazmış, koca bir 
sayfa olmuş, köylüye okuyunca, köylü başla
mış ağlamağa. Neye ağlıyorsun deyince nasıl 
ağlamıyayım, başıma neler gelmişte benim ha
berim yok demiş. (Gülüşmeler). 

Böyle arkadaşlar. Dil denilen nesne bu idi. 
Halk idaresi şüphesiz halkın lisanmı da hâkim 
kılacaktı.- tşte bugün bunun tecellisini görmek
le mesuduz. Türk diİini çıkarmak için zanne
dilmesin ki, bugün bu hareket yapılıyor, dün 
de yapılıyor, evvelki gün de yapılıyor . idi. 
Değil 1 000 senedenberi Kâşgarli Mahmut'tan, 
Hacip'ten, Mir Alii Şiri Nevabiden ve daha bir 
çok adlarını bildiğimiz ve bilmediğimiz adam
lardan tutunuz da bugüne kadar bir çok büyük 
adamlar bu dili kurtarmağa çalışmıştır ve niha
yet bunu kurtarmak Cumhuriyet idaresine na
sip ve mukaddermiş. O da sizin vereceğiniz oy
larla tahakkuk edecek bir iş haline gelecektir. 

Şunu da söylemek lâzımdır ki arkadaşlar, 
gördüğünüz Anayasa taslağında bir takım. 
arapça kelimeler kalmıştır. Bu bir adımdır. 
Hayat durmıyan, yürüyen bir nesnedir. Bu
gün kalmış olan kelimeler yarm kalkacak, on
ların yerine de türkçe kelimeler gelecektir. 

Arkadaşlar, dünyada en mesut insan kim
dir? Senelerdenberi beslediği, bağırdığı, hat
tâ tahakkuku için ağladığı ülküsünün tahak
kuk ettiğini gören kimsedir. Bugün beni mesut 
görürseniz, arkadaşlarım beni tebrik ederseniz 
yerindedir. Ben bu işe vâsıl olabilmek için çok 
badirelere mâruz kaldım. îlk Büyük Millet Mec
lisinin ikinei veya üçüncü ayıydı. Hatırımda 
iyi kalmadı, zabıtlarda vardır. Bir takrir ver
dim, dedim ki; arkadaşlar, kanun yapıyoruz, 
kim için? Türk milleti için. Okuyorum size 
öyleyse, söyleyin bunu hangi Türk anlar Allah 
aşkına? Şii halde halk anlamıyor, öyleyse yapa
cağınız kanunlar halkm dilince olmalıdır. Efen
dim, ıstılahlar yok işlenmemiştir, dendi. Bunun 
için imkânı olanları yapalım, türkçesi olanları 
el dilinde kullanmıyaltm, bir Dil Encümeni ku
rulsun, Hükümetten gelen kanunlar bu Encü
mende sadeleştirilsin, ondan sonra teklif edilsin 
dedim. Bu takrir kabul edildi. Fakat bir tür
lü iş haline geçmedi. Meğer ki bugün geçecek
miş, ben acele etmişim. Zararı yok. Bir millet 
hayatında üç, beş, yirmi, yirmi beş senenin kıy
meti yok, nihayet oldu, fakat gönül; dediklerin 
olur amina zaman .geçer. 

P. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, bu
gün türkçeleştirilmesi için hepimizin büyük se
vinçle mütehassis, olduğumuz' Teşkilâtı Esasiye, 
yüksek kararlarınızdan sonra «Anayasa», olacak
tır. Bu, hakikaten Türk milletinin tarihinde bü
yük bir gündür. Çünki asırlarca başka dillerden 
kelime arayarak, mesnet/arayarak kendisine bir 
kanun dili, bir hukuk dili,kurmak yolunda ya

pılmış olan bütün çalışmalardan sonra, Türk 
Milletini idare edenler ve Türk milletinin elin
den tutanlar anlamışlardır ki tek çıkar yol, mü 
letin kendi özüne gitmesi, kendi özünden huku* 
ki yaşayışını ifadelendirecek kelimeleri bulması 
yoludur, işte bugün bu yol bulunmuş ve bulun
ma kararı verilmiştir. Bu andan itibaren bunun 
tatbikına geçiyoruz. 

Bunu yaparken öz dilimizin bünyesi üzerin
de biraz durmak lâzınigelir. Görülüyor ki, her
kes artık iyice anlamıştır ki» öz dilimiz bütün 
mefhumları bu günün en ileri hukuk. kavramla
rını eda edebilecek bir kudrettedir. Kaynağına 
doğru gidilince görülür ki her istediğimiz kelime
yi başka dillerden daha iyi surette Türkçenin 
özünde bulabilmekteyiz. Yalnız bugün gereken 
bir şey vardır; o da ciddi çalışmak ve bu işe 
inanmak, inandıktan sonra da bunun yapılabi
leceğine kail olmaktır. « 

Şimdi burada dikkat edilecek bilhassa iki 
mevzu yardır. Biz ^ötedenberi köklerimizi ve ek
lerimizi işletmemişizdir. • 

Başka diller, bugün ileri vaziyete giren dil
ler köklerini, eklerini işletmişlerdir. Herkesin 
kabul etmesi lâzımgelen, bilhassa hukuki dilde,. 
hukuki terimleri bulmak ve köklerimizi ve ekle
rimizi işletebilmek yolunu kuvvetle tutmak ge
rektir. 

Meselâ Teşkilâtı Esasiyenin Anayasaya çev
rilmesi esnasında Komisyon, Parti Komisyonu 
bilhassa bir çok terimlerde hakikaten muvaffa
kiyetler göstermiştir. Meselâ Komisyona gelen 
ilk müsveddede (tefsir) karşılığı olarak (açıkla
ma) varken, Komisyon bunun yerine (yorma) 
yi, (yorumlama) yi bulmuştur. Bu hakikaten 
büyük bir muvaffakiyettir. .Meselâ bendeniz bu 
projeyi elime aldığım zaman (tefsir) in karşı-. 
lığını (açıklama) ile doldurmakta hayli müşkü
lât çektim ve üzüldüm. (Tavzih), (izah) da 
(açıklama) olduğundan bütün bu tâbirleri unu
tarak (açıklama) yi (tefsir) diye almak bir ek
siklikti. Hakikaten dikkat edilince, cehdedilin-
ce, uğraşılınca Komisyon tarafından böylece bir 
çok • güzel kelimeler bulundu. Meselâ (yorma) 
tâbiri bulundu. Bu tâbir bazılarınca rüyayı tâ
bir etme gibi bir mânada kullanılır denildi. 
Halbuki bu kelimenin cüzî mânasından küllî 
mânasına gidilerek pekâlâ türkçemize (tefsir) 
karşılığı olarak (yorumlama) kazanılmıştır. 

Banguoğlu arkadaşımız tarafından bu keli
me evvelâ (yorma) olarak teklif edilmiş, bilâ
hare (yorumlama) olarak kabul edilmiştir. Şekli 
ne olursa olsun hukuk dilimiz için mühim bir 
kazançtır. Kime sordu isem; Mebus arkadaş
larıma, Mebus olmayan hukuklu arkadaşları
ma sorduğum zaman, hakikaten bunun büyük 
bir muvaffakiyet olduğunu söylediler. Demek 
ki cehdedince buluyoruz. 

Meselâ (hacir) in karşılığı olarak (kısıt) ke
limesini kabul ettik/ Hattâ bize gelen şeklinde 
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(hukuku kısılan) şekli ile iki kelime; olarak gel
di. Nasıl ki başka dilde : tek''keKme<''âe'*m8fIra-

'. mu ifade etmek kabil ise türkçede de tek keli
me ile mefhumları ifadenin mümkün olacağını 
düşünerek buna karşılık (kısıt) kelimesi bulun
du. (Mahcur) da (kısıtlı). • Demek ki bir par
ça çalışılacak olursa, dâvaya* inanılacak olursa, 
bugün Borçlar Kanununda, ! Medeni Kanunda -
ki bendeniz hukukçu olduğum için hep hukuki 
kanunlardan bahsediyorum - ve sair kanunlarda
ki hukuki ıstılahların karşılığını da -bulmakta 
hiç sıkıntı çekmiyeeeğiz. ' Billur gibi parıl parıl 
parlıyan güzel, lâtif'. türkçe kelimeleri, türkçe 
köklerden bularak, gayet güzel bir su» gibi akan 
bir hukuk dili tesis etmiş olacağız. 

Meselâ bu arada (yargıç) kelimesi var. Ev
velâ (yargıç) kelimesinde-tereddüt edildi. Ben
deniz bilâhare dışarda bu kelimeyi bir çok kim
selere söyledim* Bilhassa gençler derhal (yar
gıç) kelimesini pek beğendiler. (Yargıç) keli
mesi, ne olursa olsun, az zaman zarfında, ben
deniz kaniim ki, (hâkim) kelimesinin yerini ta
mamen; alacak ve hattâ şunu ifade edeyim ki, 
(hâkim) kelimesinden daha iyi olacak. Meselâ 
(şu sırta hâkim), (bu mevzua hâkim) -dediğimiz 
zaman (sırta yargıç), (mevzua yargıç) diyeme
yiz. (Yargıç) i biz yalnız (jü'j) karşıhğı ola
rak, (hâkim) olarak kullanacağız. Binaenaleyh 
dilde ilerileme vardır, gerileme yoktur. Bir 
mefhumu kendisine tahsis edilmiş- bir kelime ile 
ifade etmek daha büyük bir şeydir, muvaffaki
yettir. 

7Sonra (tatbik) •* kelimesinin karşılığı olan 
(uygulama) . . . arkadaşlar, "Komisyonun çalış
maları esnasında doğumuna biraz 4esir edenler
den biri olmak üzere fiftihalrla burada tebarüz 
ettirmeği bir küstahlık * addetmeyiniz, Anayasa
nın 52- nci maddesinde: «Bakanlar1 Kurulup ka
nunların uygunlanışını 'göstermek yahut/kanu
nunemrettiği işleri .belirtmek üzere . . . ) denil
mektedir; Yani; eski metne göre -(tatbik) IjeHme-

< sinin mukabili olarak* (uygulamak) kelimesi, 
^Komisyonumuzun çalışması esnasında --doğmuş, 
•gayet güzel-bir kelimedir. İftihar- sadedinde ar-
zetmiyorum. Bakınız, sıkıştırdık mi-bu miıkâd-
"des'%ürkçenin kökünden'neler eskiyor. Bütün 
kelimelerin karşılığı vardır. "Görülüyor" ki rrkı-
mram, milliyetimizin ^ mensup •• olduğu bir kay
nakta, bukökte -vardır, tçalıştık'mvbtelaca-

; ğız. (Tatbikim) karşjlîğr olarak >bw kelime kon
muştur, (yürütüş) gibidir .(§}#datiyle geldiydi. 
(Ş) "harfi karıştırıcı; bir̂  i şekle-giderdi, ö harfi 

'kaldırdık.tekrar*-ediyorum, (uygulama)*-tâbiri 
^-bulunmuştur- ki büy^Şk <bir^muTaifakryfettir. 

;<Sonra arkadaşlar, bu,çalışmalar**esnasasdabir 
muvaffakıyet d̂e (kölluk^vöî<tenetme)> îrelimıele-
ridir. Yüksek*malûmunuzdurfki^30-ncuınadde-
de: (Büyük Millet Meölisipkend^köUnkislerini 

>-başkanı eliyle düşenler ve sürütür) i n i y o r . 
obuada komisyonun * bir mu^âffateyfeti olmuştur. 
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Komisyona polis işleri şeklinde gelmişti. Malû
mu âliniz polisin dar küçük bir mânası vardır. 
Yani zabıta işlerini gören malûm arkadaşlar. 
Bir de1 bunun umumî büyük mânası var. İnzibat 
mânası, halbuki şimdiye kadar Türkçemizde 
konuşma dilinde, yazı dilinde ve kanun dili
mizde biz polis kelimesini küçük mânasiyle alı
yor, fakat büyük mânasında kullanmıyorduk. 

'••'Şimdi' Komisyondan gelen şekilde, bu büyük 
mânayı da ifade eden bir kelime almak ve kul
lanmak gibi bir fazileti var. Bu mânayı ifade 
etmedikçe kelime yanlış değilse bile yanlış yola 
gidilmiş olurdu. Arapça ve Farseanm - ki ben 
o idilleri incitmek için söylemiyorum - bu kelime
lerin «ıkıntısı ile kendi öz dilimizi kaybeder
ken şimdi karşılık yok diye garp dillerinden ke
lime almağa kalkmak yanlışlığından da kurtu
luyor. ve bütün* şâmil mânasiyle (kolluk) keli
mesini kabul ediyoruz. Sonra daha büyük hamle 
' olarak (kontrol) kelimesi yerine (denetleme) 
kelimesini kabul etmiş oluyoruz ki,; hakikaten 
yapılan incelemeler neticesinde muhtelif iller
deki konuşma dilinde bu kökün mevcudiyeti 
anlaşılıyor. Şimdi ne oluyor? Artık bundan 
sonra Fransızcadan, Almancadan, îngilizaeden, 
herhangi bir ecnebi dilden dilimize kelimeler gir
mesi ve bu suretle dilimizin saflığının kaybolma
sı yolunun da önü alınmış oluyor. Bu suretle 

' yalnız sağ'taraf vaziyetimizi emniyette koymu
yoruz, bir de sol taraftan da dilimizi emniyet 
altına almış oluyoruz. Böylece öz dilimizin te
mizliği, arıklığı tamamiyle hukuk terimine de 
girmiş oluyor. 

Sözlerimi bitirmeden evvel üç kısa noktaya 
temas edeceğim: 

Bunlardan birisi «Anayasa» kelimesidir. Ar
kadaşlar, (Anayasa) kelimesi hakikaten bir ba
şarı olmuştur. Bugün dilimizde şu âna kadar 
(Konstitüsyon, kontitüşyonel) kelimelerini kar-
şrlıyan bir kelime yoktu. Bugün görülüyor ki 
daha (Anayasa) kabul edilmeden evvel yazılan 
yazılarsa Anayasa «Konstitüsyon» karşılığı ola
rak kullanılıyordu. Amerika anayasası yerine 
«Amerika kontitüsyonu». Görülüyor ki o tâbir 
«Kontitüsyon» karşılığı olarak hukuk dilimizin 
bir eksikliğini tamamlamıştır. Bunu yaparken 
bu çalışmalar esnasında üç büyük ismi, - benim 
hatırıma gelen hunlardır - anmayı vazife icabı 
sayıyorum: Bunlardan birisi (Lehçei Osmani) 
yi vücude getiren Ahmet Vefik'Paşa merhum
dur. Türk dâvasını, Türk mefkuresini benimsi-
yen bu büyük Türk'ü burada bu güzel vesile ile 
minnetle anıyorum. 

Şemseddin Sami merhumun Türk dili uğrun
daki aziz yazılarını hatırlıyarak onun hatırası 
önünde saygı ile eğiliyorum. 

: Bir de kıymetli arkadaşımız ve bu dâva için 
daima buraya, bu kürsiye çıkan ve çok defalar 

rüzüle üzüle kürsüden inen kıymetli ve rahmetli 

.'. tMS""-— 
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arkadaşımız Tunalı Hilmi'yi de hürmetle yadet-
meyi de vazifeden sayıyorum. 

Son bir söz daha arkadaşlar, bu andan itiba
ren gelecek bütün kanunlarda bu terimlerin ta-
mamiyle gözönünde tutulmasının gerektiğini ve 
gerek Hükümet tarafından gelen tasarlarda, ge
rek bizim vereceğimiz tekliflerde bundan sonra 
bütün hukuki terimlerde bunların ihmal olunma-
yıp sıkı bir surette tatbik edilmesi lâzımdır. 

Kelimelerden bahsederken bir kelimeyi unut
tum, onun da kıymetini yüksek huzurunuzda te
barüz ettirmeyi vazife biliyorum. O da «Sıkı yö
netim» tabiridir. Arkadaşlar «Sıkı yönelim» 
«idarei örfiye» gibi bir mefhumu ifade etmesi ba
kımından kat kat ve muvaffakiyetle onun yerine 
geçmiştir. Yani Kemalettin Kamu'nün tabiriyle 
ardı olmuştur. (Alkışlar). 

Dr. M. BERKER (içel) — Sayın arkadaşla
rım, esas Teşkilât Kanunumuzun dil bakımın
dan, halkın kolay anlayacağı şekilde, sadeleşti
rilmesi, Türkçeleştirilmesi gerçekten pek önemli 
bir olaydır. Devrimlerimizi bütünliyen bu yeni 
ve ileri atılışı, göz kamaştıran görkemli ve mutlu 
bir hareket olarak sevinçle karşılar, saygı ve coş
kunlukla selâmlarım. 

YıUardanberi devam eden dil çalışmalarının 
bir "çok alanlarda olduğu gibi, Anayasamızda 
ve hukuk terimlerimizde de böyle bir tüzleştir-
meye varmam sabırsızlıkla özlediğimiz ve bek
lediğimiz bir şeydi. Bu tüzlemimizin bugün ar
tık gerçekleşmekte olduğunu görmekle ben de 
sizin gibi engin bir bahtiyarlık duymaktayım. 

Yüz yıUardanberi çeşitli etkiler altında yazı 
dilimizi kaplayan yabancı kural, kelime ve te
rimlerin atılması, halkçılık, milliyetçilik, dev
rimcilik prensiplerimizin, hiç şüphe yok ki, zaruri 
bir neticesi idi. 

Arkadaşlar, Türkçemizin pek zengin bir dil 
haznesine mâlik olduğuna çoktanberi inanmış bir 
arkadaşınızım. Onunla anlâtılamıyacak hiç bir 
fikir ve kavram yoktur. Şimdi görüşmek üzere 
olduğumuz bu Anayasa tasarısını gördükten ve 
okuduktan sonra bu inancım bir kez daha, bir 
kat daha kuvvetlendi. 

Her devrim hareketinde olduğu gibi bunu da 
yadırgayanlar, ilk zamanlarda büyük amacı kav-
rıyamıyanlar olacaktır. Fakat ne zararı var? Bu 
büyük devrim de her şeye karşı yürüyecek öz
gesi mutlu hedefine ulaşacaktır. Yanlış gören
ler, yanlış düşünenlerde faydası güneş kadar açık 
olan bu büyük gerçek karşısında ergeç yanıldık
larını anlıyacaklardır. 

Arkadaşlar, Anayasa tasarısını bütünlüğü ile 
gözönüne aldığımız zaman bunun büyük bir ba
şarı olduğuna asla şüphe edilemez. Dil bilgin
lerimizin, hukukçularımızın ve aydınlarımızın 
yıUardanberi üzerinde çalıştığı ve en sonunda 
Meclis Grup Komisyonunun ve Genel Kurulun 
titiz bir incelemesinden geçen tasarı Meclisin 

yetkililer encümeninden de geçerek Kamutayı
mıza sunulmuş buhmuyor. 

Gerekçesinden de anladığımız gibi her şeyden 
önce Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhuna ve en 
ufak bir kavramına halel vermemeye son derece 
dikkat edilmiştir. 

Bundan başka türkçeleştirilme yapılırken hiç 
bir yabancı kural kullanılmamıştır. 

, Yine yabancı dillerden dilimize girmiş ve halk 
tarafından benimsenmiş ve alışılmışı bir kaç ke
lime ile tarihî değeri olan kelimeler olduğu gibi 
bırakılmıştır. Diğer kelime ve terimler - de asıl 
dilimizin zengin köklerinden alınmıştır. 

Büyük emeklerle hazırlanmış olan tasarının 
genel kurulu üzerinde düşündüklerimi, duyduk
larımı bu şekilde ifade ettikten sonra bize böyle 
tükel bir eser hazırlıyan dilcilerimizi, bilginleri
mizi vo Parti Komisyonunda çalışan arkadaşla
rımıza içimizden gelen takdir duygularımızı bu 
kürsüden söylemeği bir borç ve zevkli bir ödev 
sayarım. 

Arkadaşları Anayasanın Türkçeleştirilmesi 
fikrinin ilk ilham kaynağı olan ve bu çalışmaları 
yakın ilgileriyle şereflendiren Büyük Başbuğu
muz Millî Şefimize karşı sonsuz şükran duygula
rımızı sunmak pek kutsal borcumuzdur. Bu yeni 
devrimimiz de milletimize kutlu olsun. 

REÎS — Maddelerin müzakeresine geçilmesini 
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... ittifakla kabul edilmiştir. 

Arkadaşların müzakereyi terketmemesini çok 
rica ederim. 

Anayasa 

Birinci bölüm 
Esas hükümler 

BÎRÎNCÎ MADDE — Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettir. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
le,'... Kabul edilmiştir. 

> F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — «Anayasa» 
kelimesinin ayrıca reye konulması lâzımdır, ay
rıdır. 

REİS — Şimdiye kadar kanun isimleri ay
rıca reye konmamıştır. 

İKİNCİ MADDE — Türkiye Devleti cumhu
riyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi,, lâyik ve dev
rimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Anka
ra 'dır. 

RElS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir. 

RE IS —Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Türk milletini an-
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oak TtirMye Büyük Millet Meçlisi temsil eder ve 1 
millet adına agemenlik. hakkını yalnız o kulla
nır. 
. REİS —T Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

.Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Yasama yetkisi ve yü
rütme erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve on
da toplanır. 

REİS —• Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... | 
Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Meclis, yasama yetki
sini kendi kullanır. 

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

• YEDİNCİ MADDE — Meclis yürütme yet
kisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tâyin 
edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. 

Meclis, Hükümeti her vakit denetleyebilir ve 
düşürebilir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SEKÎZÎNCt MADDE — Yargı hakkı, millet 
adına usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler 
tarafından kullanılır. 

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

İkinci bölüm 
Yasama görevi 

DOKUZUNCU MADDE — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, özel kanununa göre millet tarafın
dan seçilmiş millet vekillerinden kurulur. 

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

ONUNCU MADDE — Milletvekili seçmek 
yirmi iki yaşını bitiren kadın, erkek her Türkün 
hakkıdır. 

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

ON BİRİNCİ MADDE — Otuz yaşını bitiren 
kadın, erkek her Türk milletvekili seçilebilir. 

REİS —• Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Yabancı Devlet res
mî hizmetinde bulunanlar, terhipli cezaları gerek
tiren suçlardan veya hırsızlık, sahtecilik, dolan
dırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs. 
suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, kısıt
lılar, yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler, 
kamu hizmetlerinden yasaklılar, türkçe okuyup 
yazma bilmiyenler milletvekili seçilemezler. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
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ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Büyük MületMec-

lisinin seçimi dört yılda bir yapıljr. 
Süresi biten milletvekilleri tekrar seçilebilir

ler. 
Eski Meclis, yeni Meclisin toplantısına kadar 

devam eder. 
Yeni seçim yapılmasına imkân görülmezse, 

toplanma dönemi bir yıl daha uzatılabilir. 
Her milletvekili, yalnız kendini seçen çevre

nin değil, bütün milletin vekilidir. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Büyük Millet 
Meclisi her yıl, Kasım ayı başında çağrısız top
lanır. 

Meclis üyelerinin memleket içinde dolaşma
ları, inceleme yapmaları, denetleme vazifelerine 
hazırlanmaları ve dinlenmeleri için çalışmasına 
yılda altı aydan fazla araveremez. 

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

ON BEŞİNCİ MADDE — Kanun teklif et
mek hakkı, Meclis üyelerinin ve Bakanlar Kuru
lunundur. 

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

ON ALTINCI MADDE — Milletvekilleri 
Meclise katıldıklarında şöyle andiçerler: 

« Namusum üzerine söz veririm ki : 
Vatanın ve milletin mutluluğuna, esenliğine, 

milletin kayıtsız şartsız egemenliğine aykırı bir 
amaç gütmiyeceğim ve Cumhuriyet esaslarına 
bağlılıktan aynlmıyacağım.». 

ı REİS —• Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Bir milletvekili 
ne Meclis içindeki oy, düşünce ve demeçlerinden, 
ne de Meclisteki oy, düşünce ve demeçlerini Mec
lis dışında söylemek ve açığa uvrmaktan sorumlu 
değildir. Seçiminden gerek önce ve gerek sonra 
üstüne suç atılan bir milletvekili kamutayın ka
rarı olmadıkça sanık olarak sorgulanamaz, tu
tulamaz ve yargılanamaz. Cinayetten suç - üstü 
yakalanma hali bu hükmün dışındadır. Ancak 
bu halde yetkili makam bunu hemen Meclise bil
dirmek ödevindedir. Seçiminden önce veya sonra 
bir milletvekili hakkında verilmiş bir ceza hük
münün yerine getirilmesi milletvekilliği süresinin 
sonuna bırakılır. Milletvekilliği süresi içinde za
manaşımı yürümez. 

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

ON SEKİZİNCİ MADDE — Milletvekilleri
nin yıllık ödenekleri özel kanunla gösterilir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
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ÖK DOKUZUNCU MADDE — Aravernıe sı

rasında Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı ge
rekli görürse Meclisi toplanmıya çağırabilir. Üye
lerden beşte birinin istemesi üzerine de Meclis 
Başkanı Meclisi toplanmıya çağırır. 

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

YİRMİNCİ MADDE — Meclis görüşmeleri 
herkese açıktır ve olduğu gibi yayılır. 

Fakat Meclis, içtüzük hükümlerine uygun 
olarak kapalı oturumlar dahi yapabilir. Kapalı 
oturumlardaki görüşmeleri yaymak Meclisin ka
rarına bağlıdır. 

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

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Meclis görüş- -
melerini İçtüzük hükümlerine göre yapar. 

RİEİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Soru, gensoru, 
ve Meclis soruşturması, Meclisin yetkilerinden 
olup bunların nasıl yapılacağı içtüzükte gösteri
lir. 

REİS —• Ekseriyet olup olmadığında tered
düt ediyorum, el kaldırmağı ihmal etmeyiniz, ikaz 
ediyorum. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Milletvekilliği 
ile Hükümet memurluğu bir kişide birleşemez. 

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

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kamutayı her Kasım ayı 
başında kendine bir yıl için bir Başkan vekili 
seçer. 

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

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Seçim dönemi 
bitmeden Meclis, üyelerinin tam sayısınrn saltçok-
luğu ile seçim yenilenmeğe karar verirse, yeni 
toplanan Meclisin seçim dönemi Kasım ayından 
başlar. 

Kasımdan önceki toplantı, olağanüstü" toplan
tı sayılır. 

REİS — Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YfRMİ ALTINCI MADDE — Kanun koy
mak, kanunlarda değişiklik yapmak, kanunları 
yorumlamak, kanunları kaldırmak, Devletlerle 
sözleşme, andlaşma ve barış yapmak, harp ilân 
etmek, Devletin bütçe ve kesinhesap kanunlarını 
incelemek ve onamak, para basmak, tekelli ve 
akçalı yüklenme sözleşmelerini ve imtiyazları 
onamak ve bozmak, genel ve özel af ilân etmek, 
cezaları hafifletmek ve değiştirmek,, kanun soruş
turmalarını ve kanun cezalarını ertelemek, mah
kemelerden çıkıp kesinleşen ölüm cezası hüküm

lerini yerine getirmek gibi görevleri Büyük Millet 
Meclisi ancak kendisd yapar. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YlRMİ YEDİNCİ MADDE ^ - Bîr milletve
kilinin vatan lıaymlığı ve milletvekilliği sırasında 
yiyicilik suçlarından biriyle "sanık olduğuna Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kamutayı hazır üyele
rinin üçte iki oy çokluğu ile karar verilir yahut 
on ikinci maddede yazılı suçlardan biriyle hü
küm giyer ve bu da kesinleşirse milletvekilliği 
sıfatı kalmaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Çekilme, 
kanun hükümleri gereğince kısıtlanma, özürsüz 
ve izinsiz iki ay Meclise devamsızlık yahut me
murluk kabul etme hallerinde milletvekilliği 
düşer. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Ölen ya
hut yukarıdaki maddeler gereğince milletvekilli
ği sıfatı kalkan veya düşen milletvekilinin yerine 
bir başkası seçilir. 

' REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — Büyük Millet Mec
lisi, kendi kolluk işlerini Başkanı eliyle düzenler 
ve yürütür. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

. Üçüncü bölüm 
Yürütme görevi 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cum
hurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi kamutayı ta
rafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dö
nemi için seçilir. Cumhurbaşkanlığı görevi, yeni 
Cumhurbaşkanının seçimine kadar sürer. Ye
niden seçilmek olur. 

RE IS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE •'•— Cumhurbakanı, 
Devletin başıdır. Bu sıfatla törenli oturumlarda 
Meclise ve gerekli gördükçe Bakanlar Kuruluna 
Başkanlık eder ve Cumhurbaşkanı kaldıkça Mec
lis tartışma ve görüşmelerine katılamaz ve oy ve
remez. 

R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Cumhurbaşka
nı, hastalık ve memleket dışı yolculuk gibi bir 
sebeple görevini yapamaz veya ölüm, çekilme ve 
başka sebeplerle Cumhurbaşkanlığı açık kalırsa 
Büyük Millet Meclisi Başkanı vekil olarak Cum
hurbaşkanlığı görevini yapar. 
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REİS ™ Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 1 

Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Cumhur
başkanlığı boş kaldığında Meclis toplanıksa Cum
hurbaşkanını hemen seçer. ^ 

Meclis toplanık değilse Başkan tarafından he
men toplanmaya çağırılarak Cumhurbaşkanı se
çilir. Meclisin seçim dönemi sona ermiş veya se
çimin yenilenmesine karar verilmiş olursa Cum
hurbaşkanını gelecek Meclis seçer. 

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

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Cumhurbaşkanı 
Meclisin kabul ettiği kanunları on gün içinde 
ilân eder. 

Cumhurbaşkanı, uygun bulmadığı kanunla
rı bir daha görüşülmek üzere gene on gün için
de gerekçesi ile birlikte Meclise geri verir. Ana
yasa ile bütçe kanunu bu hüküm dışındadır. 

Meclis geri verilen kanunu gene kabul eder
se Cumhurbaşkanı onu ilân etmek ödevindedir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Cumhurbaşka
nı her yıl Kasım ayında Hükümetin geçen yıl
daki çalışmaları ve giren yıl içinde alınması uy
gun görülen tedbirler hakkında bir söylev verir. 
Yahut söylevini Başbakana okutur. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Cumhurbaş
kanı, yabancı Devletler yanrnda Türkiye Cum
huriyetinin siyasi temsilcilerini tâyin eder ve 
yabancı Devletlerin siyasi temsilcilerini kabul 
eder. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — .Cumhurbaş
kanı, seçiminden hemen sonra Meclis, önünde 
şöyle andiçer: 

«Namusum üzerine söz veririm ki: 
Cumhurbaşkanı olarak, Cumhuriyet kanun

larını, milletin egemenlik esaslarını sayacağım; 
Ve bunları müdafaa edeceğim; 
Türk milletinin mutluluğuna bütün bağlılı

ğımla, bütün kuvvetimle çalışacağım; 
Türk Devletine yönelecek her tehlikeyi en son 

şiddetle önliveceğim; 
Türkiye'nin şanını, şerefini koruyup yük

seltmek, üstüme aldığım görevin isterlerini ye
rine getirmek için olanca varlığımla çalışmak
tan asla aynimryacağım.» 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Cumhur
başkanının çıkaracağı bütün kararlar Başbakan | 

im ö: ı 
ile birlikte ilgili Bakan tarafından imzalanır. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KIRKINCI MADDE — Başkomutanlık, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yüce varlığından 
ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil 
olunur. Harp kuvvetlerinin komutası barışta 
özel kanuna göre Genelkurmay Başkanlığına ve 
seferde Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanı tarafından tâyin edilecek kim
seye verilir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Cumhurbaşka
nı, vatan hayınlığı halinde Büyük Millet Mec
lisine karşı sorumludur. Cumhurbaşkanının çı
karacağı bütün- kararlardan doğacak sorumlar 
39 ncu madde gereğince bu kararları imzalayan 
Başbakanın ve ilgili Bakanındır. 

Cumhurbaşkanının, özlük işlerinden dolayı 
sprumlanması gerekirse, Anayasanın milletve
killiği dokunulmazlığı ile ilgili 17 nei maddesi 
hükümlerine uyulur. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Cumhurbaşkanı, 
Hükümetin teklifi üzerine, daimî malûllük ve
ya kocama gibi özlük sebeplerden dolayı belli 
kimselerin cezalarını kaldırabilir veya hafiflete
bilir. 

Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi tara
fından sanıklanarak hüküm giyen Bakanlar hak
kında bu yetkiyi kullanamaz. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Cumhurbaşka
nının ödeneği özel kanunla gösterilir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Başbakan, 
Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından tâ
yin olunur. 

öteki Bakanlar Başbakanca Meclis üyeleri 
arasından seçilip tamamı Cumhurbaşkanı tara
fından onandıktan sonra Meclise sunulur. 

Meclis toplanık değilse sunma işi Meclisin 
toplanmasına bırakılır. 

Hükümet, tutacağı yolu ve siyasi görüşünü 
en geç bir hafta içinde Meclise bildirir ve ondan 
güven ister. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞlNCÎ MADDE — Bakanlar, Baş
bakanın reisliği altında (Bakanlar Kurulu) mı 
meydana getirir. 
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ItEİS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi-

yenler , . . Kabul edilmiştir. 
KIBK ALTINCI MADDE — Bakanlar Kuru

lu, Hükümetin genel politikasından birlikte so
rumludur. 

Bakanların her biri kendi yetkisi içindeki iş
lerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemle
rinden ve politikasının genel gidişinden tekba-
şına sorumludur. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Bakanların gö
rev ve sorumları özel kanunla gösterilir. 

REÎS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Bakanlıkla
rın kuruluşu özel kanuna bağlıdır. 

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

KIRK DOKUZUNCU MADDE — izinli ve
ya herhangi bir sebeple özürlü olan bir Bakana, 
Bakanlar Kurulu üyelerinden bir başkası geçici 
olarak vekillik eder. Ancak bir Bakan birden 
fazlasına vekillik edemez. 

REÎS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİNCİ MADDE — Bakanlardan birinin 
Yücedivana yollanması hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisince, verilen karar, kendisini ba
kanlıktan da düşürür. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — idare dâvalarına 
bakmak ve idare uyuşmazlıklarını çözmek, Hü
kümetçe hazırlanarak kendine verilecek kanun 
tasarıları ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmaları 
üzerine düşünüşünü bildirmek, gerek kendi özel 
kanunu ve gerek başka kanunlarla gösterilen 
görevleri yapmak üzere bir Danıştay kurulur. 
Danıştay Başkanları ve üyeleri, daha önce önem
li görevlerde bulunmuş, uzmanlıkları, bilgileri 
ve örgüleriyle belirgin kimseler arasından Bü
yük Millet Meclisince seçilir. 

RE IS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Bakanlar Kuru
lu, kanunların uygulanışını göstermek yahut 
kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere içinde 
yeni hükümler bulunmamak ve Danıştaym in
celemesinden geçirilmek şartiyle tüzükler çıka
rır. 

Tüzükler Cumhurbaşkanının imzası ve Ha
niyle yürürlüğe girer. 

Tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürül
dükte bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. 
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RElS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Dördüncü bölüm 

Yargı erki 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mahkemelerin 

kuruluşu, görev ve yetkileri kanunla gösterilir. 
REİS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yargıçlar, 

bütün dâvaların görülmesinde ve hükmünde ba
ğımsızdırlar ve bu işlerine hiçbir türlü karışıla-
maz. Ancak kanun hükmüne bağlıdırlar. 

Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiçbir 
türlü değiştiremezler, başkalayamazlar, gecikti
remezler ve hükümlerinin yerine getirilmesine 
engel olamazlar. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Yargıçlar, ka
nunda gösterilen usuller ve haller dışmda gö
revlerinden çıkarılamazlar. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİ ALTINCI MADDE — Yargıçların ni
telikleri, hakları, görevleri, aylık ve ödenekleri, 
nasıl tâyin olunacakları ve görevlerinden nasıl 
çıkarılacakları özel kanunla gösterilir. 

RJEİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Yargıçlar, ka
nunla gösterilenlerden başka genel veya özel 
hiçbir görev alamazlar. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Mahkemeler
de yargılamalar herkese açıktır. 

Yalnız yargılama usulü kanunları gereğince 
bir yargılamanın kapalı olmasına mahkeme ka
rar verebilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİ DOKUZUNC UMADDE — Herkes 
mahkeme önünde haklarını korumak için gerekli 
gördüğü yasalı araçları kullanmakta serbesttir. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Hiçbir mahkeme 
görev ve yetkisi içindeki dâvalara bakmazlık 
edemez. Görev ve yetki dışmda olan dâvalar an
cak bir kararla reddolunur. 

REİS— ^abul edenler . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. , ^ ^ 
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Tüeedivan 

ALTMIŞ BÎRlNCİ MADDE — Bakanları, 
Danıştay ve Yargıtay başkanları ve üyelerini 
ve Cumhuriyet Başsavcısını görevlerinden doğa
cak işlerden dolayı yargılamak için Yücedivan 
kurulur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ İKlNCÎ MADDE —Yücedivan 
üyeliği için, on biri Yargıtay, onu Danıştay baş
kanları ve üyeleri arasından ve kendi öenelku-
rulları tarafından, gerekli görüldükte gizli oyla, 
yirmi bir kişi seçilir. 

Bunlar gizli oy ve salt çoklukla içlerinden 
birini Başkan ve birini Başkanvekili seçerler. 

REÎS — Kabul edenler . . . Kabul etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yücedivan 
bir Başkan ve on dört üye ile kurulur ve karar
larını salt çoklukla verir. 

Geri kalan altı kişi gerektiğinde kurulun 
eksiğini tamamlamak için yedek üye durumun
dadır. 

Bu yedek üyeler, üçü Yargıtay, üçü Danış
tay 'dan seçilmiş üyeler arasından olmak üzere 
adçekme ile ayrılır. 
- Başkanlığa ve Başkanvekilliğine seçilenler 

bu adçekmeye girmezler. 
REİS — Kabul edenler . . .. Kabul etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yücedi-
vanm savcılık görevi, Başsavcılık tarafından gö
rülür. 

REÎS — Kabul edenler . . . Kabul etmi 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Yücedivanm 
kararları kesindir. 

RE IS — Kabul edenler... E tmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

ALTMIŞ ALTINC IMADDE — Yücedivan 
kanunlara göre yargılar ve hüküm verir. 

REİS — Kabul edenler . . . Kabul etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Yücedivan 
gerekli görüldüğünde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi karariyle kurulur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Türklerin kamu haklan f 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Her Türk 
hür doğar, hür yaşar. Hürriyet başkasına zarar 
yermiyecek her şeyi yapabilmektir. 

Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için 
sınırı, başkalarının hürriyeti sınırıdır Bu sınırı 

.'iııcak kânun çizer. 
R E İ S — K a b u l buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Türkler 
kanun karsısında eşittirler ve ayrıksız kanuna 
uymak ödemdedirler . Her türlü grup, sınıf, aile 
ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır. 

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

YETMİŞİNCİ MADDE — Kişi dokunulmaz
lığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, ba
ğıt, çalışma, mülkedinme, malını ve hakkını 
kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklık 
kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabiî 
haklarındandır. 

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

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Cana, mala, 
ırza, konuta hiçbir türlü dokunulamaz. 

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

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Kanunda ya
zılı hal ve şekillerden başka türlü hiçbir kimse 
yakalanamaz ve tutulamaz. 

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

Isk ence, ezı-YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE -
yet, zoralım ve angariye yasaktır. 

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

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kamu fay
dasına gerekli olduğu usulüne göre anlaşılma
dıkça ve özel kanunları gereğince değer paha
sı peşin verilmedikçe hiç kimsenin malı ve mül
kü kamulaştırılamaz. 

Çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları 
devletleştirmek için alinâ/cak toprak ve orman
ların kamulaştırma karşılığı ve bu karşılıkların 
öderiişi özel kanunlarla gösterilir. 

Olağanüstü Hallerde kanuna göre yükleti
lecek para ve mal ve çalışma ödevleri dışında hi'ç-
bir kimse başka hiçbir şey yapmaya ve vermeye 
zorlanamaz. 

RElS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Hiçbir kimse 
felsefe inanıhdan, din ve mezhebinden dolayı 
kınanamaz. Güvenliğe ye edep törelerine ve ka
nunlar hükümlerine aykırı bulunmamak uzete 
her türlü din törenleri serbesttir. 

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

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Kanunda ya
zılı usul ve haller dışında kimsenin konutuna 
girilemez ve üstü aranamaz. 

— 12 — 
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REİS'.-* Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul 'edilmiştir. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Basın, ka
nun çerçevesinde serbesttir ve yayımından önce 
denetlenemez, yoklanamaz. 

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

YETMİŞ' SEKİZİNCİ MADDE — Seferber
lik ve sıkıyönetim hallerinin veyahut salgın 
hastalıklardan dolayı kanun gereğince alınacak 
tedbirlerin gerektirdiği kısıntıların dışında yol
culuk hiçbir kayıt altına alınamaz. 

REtS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE —~ Bağıt
ların, çalışmaların, mülkedinme ve hak ve mal 
kullanmanın, toplanmaların, derneklerin ve or
taklıkların serbestlik sınırı kanunlarla çizilir. 

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

SEKSENİNCİ MADDE — Hükümetin göze
timi ve denetlemesi altında ve kanun çerçeve
sinde her türlü öğretim serbesttir. 

REtS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SEKSEN BÎRlNCÎ MADDE — Postalara 
verilen kâğıtlar, mektuplar ve her türlü ema
netler yetkili sorgu yargıcı veya yetkili mah
keme kararı olmadıkça açılamaz ve telgraf ve 
telefonla haberleşmenin gizliliği bozulamaz. 

RElS -— Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SEKSEN İKİNCİ, MADDE — Türkler gerek 
kendileri, gerek kamu ile ilgili olarak kanunlara 
ve tüzüklere aykırı gördükleri hallerde yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
tek başlarına veya toplu olarak haber verebi
lir ve şikâyette bulunabilirler. Haber veya şikâ
yeti alan makam kişi ile ilgili başvurmaların 
sonucunu dilekçiye, yazılı olarak bildirmek öde-
vindedir. 

R13tS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. . 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Hiç kimse 
kanuna bağlı olduğu mahkemeden başka bir 
mahkemeye verilemez ve yollanamaz. 

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

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi, 
Devletin genel giderleri için, halkın pay vermesi 
demektir* 

Bu esasa aykırı olarak gerçek veya tüzelkişler 
tarafından veya onlar adına resimler, ondalık 
alınması ve başka yüklemeler yapılması yasaktır. 

REtS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Vergiler 
ancak kanunla salınır ve alınır. 

Devletçe, illerin özel idarelerince ve belediye: 
lerce alınagelmekte olan resimler ve yüklemeler 
kanunları yapılıncaya kadar alınabilir. 

RE IS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Harp halin
de veya harbi gerektirecek bir durum başgös-
terdikte veya ayaklanma olduğunda yahut vatan • 
ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kal
kışma olduğunu gösterir kesin belirtiler görül
dükte Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aşmamak 
üzere yurdun bir kesiminde veya her yerinde Sı
kıyönetim ilân edebilir ve bunu hemen Meclisin 
onamasına sunar. Meclis Sıkıyönetim süresini» 
gerekirse uzatabilir veya kısaltabilir. Meclis top-
lanık değilse hemen toplanmaya çağırılır. 

Sıkıyönetim süresi ancek Meclisin karariyle 
uzatılabilir. 

Sıkıyönetim, kişi ve konut dokunulmazlığının, 
basın, gönderişme, dernek, ortaklık hürriyetleri
nin geçici olarak kayıtlanması veya durdurul
ması demektir. 

Sıkıyönetim bölgesiyle bu bölgede hangi hü
kümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürü
tüleceği, harp halinde de dokunulmazlığın ve 
diğer hürriyetlerin nasıl kayıtlanabileceği veya 
durdurulacağı kanunla gösterilir. 

RtElŞ — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Kadm, er
kek bütün Türkler ilk-öğretimden geçmek öde-
vindedirler. ilk öğretim Devlet okullarında para
sızdır. 

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

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Türkiye-
de din ve ırk ayırd edilmeksizin vatandaşlık ba
kımından herkese «Türk» denir. 

Türkiye 'de veya Türkiye dışında bir Türk 
babadan gelen yahut Türkiye'de yerleşmiş.bir 
yabancı babadan Türkiye'de dünyaya gelipte 
memleket içinde oturan ve erginlik yaşma var
dığında resmî. olarak Türk vatandaşlığını isti-
yen yahut Vatandaşlık Kanunu gereğince türk-
lüğe kabul olunan herkes Türktür. 

Türklük sıfatının kaybı kanunda yazılı hal
lerde olur. 

REtS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Altıncı bölüm 
Türlü maddeler 

iller. 
SEKSEN DOKZUNCU MADDE — Türki-



_ ... t : 22 10. 
ye, coğrafya durumu ve ekonenıi ilişikleri bakı
mından illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara bö
lünmüştür ve bucaklar da kasaba ve köylerden 
meydana gelir. 

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

DOKSANINCI MADDE — illerle şehir, ka
saba ve köyler tüzelkişlik sahibidirler. 

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

DOKSAN BÎRÎNCÎ MADDE — tilerin işle
ri, yet İd genişliği ve görev ayrımı esaslarına göre 
idare olunur. 

RE IS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Memurlar 
DOKSAN ÎKİNOt MADDE — Siyasi hak

ları olan her Türkün, yeterliğine ve hakedişine 
göre, Devlet memuru olmak hakkıdır. 

REtS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ'MADDE — Bütün me
murların nitelikleri, hakları, görevleri, aylık 
ve ödenekleri, göreve alınmaları ve görevden çı
karılmaları, yükselme ve ilerlemeleri özel kanun
la gösterilir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanu
na aykırı işlerde üstün emrine Uymuş olmak 
memuru sorumdan kurtarmaz. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye işleri 
DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — Bütçe ka

nunu tasarısı ve buna bağlı bütçeler ve cetvel
lerle katma bütçeler Meclise Bütçe yılı başından 
enaz üç ay önce sunulur. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Devlet 
malları bütçe dışı harcanamaz. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — Bütçe ka
nununun geçirdiği bir yıldır. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Kesin-
hesap kanunu, ilişkin olduğu yıl bütçesinin he
sap dönemi içinde elde edilen gelirle, gene o 
yılki ödemelerin gerçekleşmiş tutarını gösterir 
kanundur. Bunun şekli ve bölümleri Bütçe ka-
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1 nunu ile tam karşılıklı olacaktır. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Her 
yılın kesinhesap kanunu tasarısı o yılm sonun
dan başlıyarak en geç ikinci yıl Kasım ayı ba
şına, kadar Büyük Millet Meclisine sunulur. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Mec
lisine bağlı ve Devletin gelirlerini ve giderlerini 
özel kanuna göre denetlemekle görevli bir Sayış
tay kurulur. 

REÎS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler , . . K a b u l edilmiştir. 

YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Sayıştay, genel 
uygunluk bildirimini ilişkin olduğu kesinhesap 
kanununun maliyece Büyük Millet Meclisine 
verilmesi tarihinden başlıyarak en geç altı ay 
içinde Meclise sunar. > 

REÎS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Anayasanın dayanakları 
YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — Anayasada deği

şiklik yapılması aşağıdaki şartlara bağlıdır: 
Değişiklik teklifinin Meclis tamüyesinin enaz 

üçte biri tarafından imzalanması şarttır. 
Değişiklikler ancak tamsayımın üçte iki oy 

çokluğu ile kabul edilebilir. 
Bu kanunun, Devlet şeklinin Cumhuriyet ol

duğu hakkındaki birinci maddesinde değişiklik 
ve başkalama yapılması hiç bir türlü teklif dahi 
edilemez. 

REÎS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Anayasanın 
hiçbir maddesi hiçbir sebep ve bahane ile sav-
sanamaz ve işlerlikten alıkonamaz. Hiçbir ka
nun Anayasaya aykırı olamaz. 

REÎS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 20 Nisan 
1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu yerine mâna ve kavramda bir değişiklik ya
pılmaksızın Türkçeleştirilmiş olan bu kanun ko
nulmuştur. 

REÎS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun yayın 
tarihinden yürürlüğe girer. 

REÎS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . K a b u l edilmiştir. 

Ş. DEVRÎN (Zonguldak) — Heyeti umumi-
yesi reye konmadan evvel bazı kelimelerin tas-

| hihini arz ve rica edeceğim: 
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Efendim Dahilî Nizamnamenin 109 ncu mad

desine tevfikan bazı maddelerde tabı hatası ola
rak tesadüf olunan yanlışlıkların tashihini Yük
sek Heyetinizden rica edeceğim: 

Birincisi 27 nci maddenin sonundaki (Millet 
vekilliği. sıfatı kalmaz) ibaresindeki son kelime
nin kalkar şeklinde 'tashihini rica ediyorum. 

M. ÖKMEN (Ankara) — Efendim; arkadaşı
mız söylediği hususları bize de söylemiştir. Tabı 
hatası vardır. Tashihi icabeder. 

REÎS — Tashihleri ayrı ayrı reye koyaca
ğım. 27 nci maddenin son fıkrasındaki (Kalmaz) 
yerine kelimenin (Kalkar) olarak. tashihini re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ş. DEVRİN (Devamla) — 36 nci maddede 
(Başkana okutur) yerine (Başbakana okutur) 
denilmesi icabeder. 

RE IS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ş. DEVRÎN (Devamla) — 97 nci maddedeki 
Bütçe Kanununun (Geçirdiği) kelimesinin (Ge
çerliği) olarak düzeltilmesini arzediyorum. 

RElS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Reylerin kutulara atılması sırasını tâyin için 
kura çekiyoruz. Kastamonudan başlanacaktır. 

(Kastamonu seçim çevresinden başlanarak oy
lar kutulara atıldı). 

RElS — Reye iştirak etmiyen, var mı? Rey 
toplama işi bitmiştir. 

Anayasa için verilmiş olan reylerin neticesini 
arzediyorum :, 
(365) zat reye iştirak etmiştir. Nisap yerindedir 
ve ittifakla'kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

3. — Erzincan Mebusu Behçety Kemal Çağ
ladın, bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkMda 
kanun teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni maz
batası (2/55) [1] 

RE IS •— Müstaceliyeti rica edilmiştir. Reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 
buvuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
• ' ' ı 

Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında kânun 

MADDE 1. — Teşrinievvel ayı Ekim, Teşri
nisani ayı Kasım, Kânunuevvel ayı Aralık, ve 
Kânunusani ayı da Ocak olar'ak değiştirilmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinden 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir. Cuma günü saat 15 do top
lanılmak üzere mikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

[1] 38 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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DÜZELTJŞLER 

Bu zaptın sonuna bağlı 39 sayılı başmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır i 
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Yanlış Doğru 

Kuvvei îeraiye = Yürütmek erki 
Devre = Dönüm' 
Sanık = Maznun 
İstizah = Gensoruş 
Fiil = Eglem 
Tarzı tatbik = Uygunlanış 
Tatbik etmek = Uygulamak 
Azletmek = Görevden çıkarılmak 
Başsavcı = Başmüddeiumumî 
Savcı == Müddeiumumi 
Ayrık = Müstesna, 
Müsadere = Zorla alım 
Fiili teşebbüsat = Eğlenüi kalkışmalar 
Müraselât = Gönderiş 
Kaza == ilçe 
Tadil edilmek = işlerlikten alrkonmak 

Kuvvei icraiye = Yürütme erki 
Devre = Dönem 
Maznun = Sanık 
istizah =' Gensoru 
Fiil = Eylem 
Tarzı tatbik = Uygulanış 
Tatbik etmek = Uygulamak 
Azletmek = Görevden çıkarmak 
Başmüddeiumumî = Başsavcı 
Müddeiumumi = Savcı 
Müstesna = Ayrık 
Müsadere = Zor alımı 
Fiilî teşebbüsat = Eylemli kalkışmalar 
Müraselât = Gönderişine 
Kaza = ilce 
Tadil edilmek = islerlikten alıkonmak 

i>m<i 

Anayasaya verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
I. II. BALTAGİOGLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. II. SELGIL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASÎN 

;v Aza adedi : 455 
Reye iştirak edenler : 365 

Kabul edenler : 365 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 90 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 
AMASYA 

N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K YÎĞÎTOĞLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ •' 
F. R. ATAY 
B. BAYKAN 
A.BAYTIN 

H. 0. BEKATA 1 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAÖLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN j 
Dr. M. GERMEN 
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N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K.ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M.SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLÜ 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H- Ş. ADAL ' 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN ^ 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
I. N. DİLMEN 
Ş. ENGÎNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. M. ERHAN 
R. CANITEZ 
A. DURU 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R.GÜRAN' 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T.SİMER 
G1.N. TINAZ 
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ÇANAKKALE 

S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
II. ERGENELÎ 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇİL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN ' 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C.ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr.H.BERKMAN 
A. EĞE 
N. KÜÇÜKA 
E. A.TOKAD5 

Dr. B. UZ 
DİYARBAKIR 

R. BEKİT 
O. OCAK 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOÖULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B.K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGlL 
A. S. İLTER 
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Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. 'ALTUĞ 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. ARUKAN 
t .U. AYKURD 
î. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB. 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
İ. GÜRAK 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
N OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

KAYSERİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVfcN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
t A. GÖYSA 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
H.KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖY1\IEN 
t. H. ÜLKMEN 

\ A. R. TARHAN 
İZMİR 

Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN, 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
II. ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
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R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOÖLU 
N. TO'lvER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOfîLU 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Ol. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DÎKMEN 
R. FENMEN 
S. FEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BÎLGÎN 

Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALT 
A. H. PÎKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
II. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TİRÎDOĞLU 
V. UZGÖREN 
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MALATYA 

E, BARKAN 
N. BAYDAR 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI, 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
O. ERCİN 
t. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLTT 
Dr. Ş. E, KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
II. MENEMENCİOGLU 
Dr. A. URA S 

MUĞLA 
Orgrl. I, ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGI 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
II. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
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TT. ŞARLAN 
II. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
P. SÎRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
II. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
I. EZGÜ 
N. FIRAT . 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCU 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 
C. ORAL 
H. URAN 

SİİRD 
A. R. ESEN 
E. KILTÇCIOGLU 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR . 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
t. H. BA§AK 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
TuğamiralH. GÖKDA-
LAY 
R. Ş. SİRER 
t. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 

C. UYBADIN 
TOKA0 

S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S.ABANOZOĞLU 
M.S.ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
S. DAY 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
H. SAKA 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
II. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. AREANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN " 
E. ERlŞlRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN; 

R. VARDAR 
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[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETÎNKAYA (M.) 

AĞRI 
H. ÖAYRAK (î. Â.) 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
t. ÎNOttÜ (Rs. C.) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (Üâstâ) 
Dr. C. TUNCA ' 

BALIKESİR 
M. DEMİR (Mezun) 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
& GÜLEK, 
K. SUN 

BURSA 
M. B. PARS (Mazur) 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
A. İNAN 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
H. GÜNVER 

DİYARBAKIR 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
GL K. SEVÜKTEKİN 

ELÂZIĞ 
F.AĞRÂLI 

ERZURUM 
R. DİNÇ (Mazur) 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMİR (M.) 

GİRESUN 
F.YÜZATLI 
Gl. 1. SÖKMEN ^ 

GÜMÜŞANE 
O. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
F. C. GÜVEN 
H. S. TANRIÖVER 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Gl. R. BELE (Mazur) 
S. CÎMCOZ (M.) 
G. B. GÖKER 
F. HAMAL 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
C. BAYAR 
E. ORAN 
H.Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
F. KÖPRtÎLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (Hasta) 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KOCAELİ 
R. AKÇA (M.) 

KONYA 
M. A. BİNAL 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY / 
T.F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (M.) 

KÜTAHYA 
Ö.B. UŞAKLI 

MALATYA 
M. ÖKER (1. Â.) 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
(Hasta) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Â.) 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
H. KÎTABCI (M.) 
F. O. MENTEŞEOĞLU| 

MUŞ 
H. KILICOĞLÜ (M;) 

NİĞDE 
H. TEPEYRAN (M.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (Hasta) 

RİZE 
H. C. BELÜL 

SAMSUN 
M. A. YÖRÜKEÜ -

SEYHAN 
D.ARIKOĞLÜ 
S. ÇAM 
K. ÇELİŞ 
Dr. E. SATIft 
A. M. YEGENA 

SÎÎRD 
S. TUNCAY 

SINOB 
C. K. İNCEDAYI 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI 5 - - " 
N. SADAK 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE 
L.YAVUZ 

VAN 
I. ARVAS 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
H, KARABACAK (M.) 

/ 
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S..Sayısı:37 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesinin tsfsiri 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (3/217) 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 7 . XII . 1944 
Tetkik Müdürlüğü : 

Sayı : 6/3204 
.. Büyük MilletMeclisi Yüksek Reisliğine 

Subaylar ve askerî memurların maaşatına dair olan 1453 sayılı, kanuna ek 3661 sayılı kanunun 
5 nci maddesinde (aslî vazifesinden maada muallimlik deruhde eden subaylar ve askerî memurlar 
hakkında asli- vazifelerine ilâveten muallimlik deruhde eden sivil memurlar hakkmdaki hükümler * 
tatbik olunur) denilmektedir. 

Bununla subay ve askerî memurların yalnız ilâveten deruhde edecekleri muallimlikler için ken
dilerine, 3656 sayılı kanunun sivil memur ve muallimlerin ilâveten alacakları muallimliklerden 
dolayı ne suretle ve ne miktarda ücret verileceğine dair olan 18 nci maddesi hükmünün tatbik 
olunması kabul edilmiştir. 

Askerî doktorların, ilâveten alacakları doktorluk vazifeleri için 3661 sayılı kanunda . ayn bir 
hüküm mevcut bulunmamaktadır. Bunların ilâveten deruhde edecekleri tabiplikler askerî teşkilâtta 
ise bundan dolayı kendilerine aynca ücret verilmesi esasen bahis mevzu değildir. 

3656 sayılı kanunun 18. nci maddesinde ilâveten deruhde edilecek muallimlikler hakkmdaki hü
kümler bunların bu kanuna tâbi maaşlı ve ücretli memurlar tarafından deruhde edilmiş olması hal
lerine maksur ve matuf olduğu halde aynı maddede tabipler mutlak olarak zikredilmiştir ki bun
dan askerî tabiplerin 3656 sayılı kanuna tâbi dairelerde ilâveten alacakları doktorluk vazifeleriyle 
bundan dalayı kendilerine verilecek ücretler hakkında da aynı hükümierin tatbiki' icabedeceği an
laşılmaktadır. 

Esasen mezkûr hükmün memleketimizin doktor ihtiyacının karşılanması maksadiyle kabul edil
miş olmasına binaen kanun vazmm bu madde hükmünün tatbikmda askerî doktorları hariç bırak
mak istemiş olduğu da bir veçhile düşünülemez. 

Ancak subayların ordu haricinde başka vazifelerle tavzif edüemiyeceğine dair olan esas ile 3656 
sayılı kanunun yukarıda izah olunan 18 nci maddesi hükümlerinin telifinde tereddüt edilmekte ol
duğundan keyfiyetin tefsiren halline müsaade buyurulmasmı arzederim. 

Başvekil 
i • - - • • • - ••• Ş. Saraçoğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 3/217 
Karar No. 21 

4.1.1945 

Yüksek; Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesi
nin tabipler hakkında vazeylediği hükmün as
kerî tabiplere de şâmil olup olmadığı hakkında 
tatbikatta hâsıl olan tereddüdün izalesi maksa-
diyle keyfiyetin tef siren halli isteğini hâvi ola
rak Yüksek Meclise sunulan, Başvekâletin 7 Ara
lık 1944 tarihli ve 6/3204 sayılı tezkeresi Encü
menimize havale Duyurulmakla Divanı Muhase
bat Reisi Seyfi Oran ile Maliye Vekâleti namına 
Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet ve Millî Müdafaa Vekâlet
lerinin salahiyetli mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

3656 sayılı kanunun 18 nci maddesinde tabip
lerin iki meslekî vazifeyi veya biri idari diğeri 
meslekî, maaşlı veya ücretli iki vazifeyi deruhde 
edebilecekleri ve serbest tabip bulunmıyan vilâ
yet ve kazalardaki tabiplerin zaruret halinde o 
vilâyet ve kazaya ait üç muhtelif meslekî hizmeti 
dahi deruhde etmelerine cevaz vermiş ve bu tak
dirde de alabilecekleri ücret ve maaş nispetleri
nin muallimler hakkrnda konan hükümlere göre 
hesap edileceği esasını vazetmiştir. 

3656 sayılı kanunun sivil memurların aylık
larının tevhit ve teadülü hakkında olması bura
da mevcut bir hükmün^ askerî tabiplere de tatbi
ki caiz olup olmadığı noktasında tatbikatta bir 
tereddüt hâsıl olduğundan keyfiyetin tefsir ve 
tavzihi suretiyle bu tereddüdün izalesi istenildi
ği izah edilmigtir. 

Yapılan tetkiklere göre mevzuatta askerî ta
biplerin askerî hizmet haricinde başka meslekî 

bir vazife deruhde edeceklerini nehyeden herhan
gi bir hüküm mevcut bulunmamaktadır. 3656 
sayılı kanunun 18 nci maddesinde tabipler hak
kında mevzu ahkâm ise mutlak olup sivil ve as
kerî tabip diye bir tefrik yapmaksızın bu kanu
na tâbi kadrolarda yani sivil hizmetlerde munzam 
vazife almak suretiyle istihdam edilecek bilûmum 
tabiplere tatbiki mümkün esasları koymakta ol
duğundan kanunun bu mutlak ibaresi karşısında 
Encümenimiz tefsiri mucip bir cihet görememiş 
ve bu güne kadar yapılagelen' tatbikatın kanunun 
ruhuna ve 18 nci madde hükmünün sarahatine 
uygun olduğu neticesine varmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Kastamonu 

Reis V. 
Edirne 

T. Çoşkan M. N. Gündüzalap 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen < 
Bolu 

Dr. Zihni Ülgen 
Diyarbakır 
Ş. Uluğ 
istanbul 
H. Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Urfa 

M. E. Tekeli 
Zonguldak 

E. Erişirğü 

Aydm 
91. B. Alpman 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Giresun 

M. Akkaya 
istanbul 

H. Ülkmen 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Yozgad 
S. Içöz 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Giresun 
A. Sayar 

îzmir 
M. Birsel 

Rize 
T. B. Balta 

Yozgad 
A. Sungur 

Zonguldak 
H. A. Kuyucak 

(S . Sayısı : 37 ) 



S. Sayısı: 38 
Erzincan Mebusu Behçet Kemal Çağlar'ın, bazı ay 
adlarının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Teş

kilâtı Esasiye Encümeni mazbatası (2 55) 

2.1 .1945 

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Yüksek fteisügdaie 

Yabancılıkları göze çarpan ay adlarımızdan dördünün değiştirilmesi hakkında hazırladığım kanun 
tasarısını gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunar, ve gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

' Erzincan Mebusu 
, ' . ' . . ' • * " B.K. Çağlar 

Gerekçe ^ 

İDevlet ve kanun dilinin, gittikçe konuşma diline yaklaşan yazı dilinden daha karışık, daha anla
şılmaz ve geri kalmasını önlemek, ressmî dilin de her gün hepimiz tarafından kullanılan yazı diline 
deki öz Türkçe akımına ayak uydurmasını sağlamak için kanun tâbirlerine, hukuk terimlerine yeni 
öz türkçe karşılıklar bulunmıya çalışıldığı bu zamanda; en çok kullandığımız kelimelerden olan 
ay adlarımızı ele alırsak onlardan yabancılıkları ilk bakışta terkipli halleriyle göze çarpan teşrini
evvel, teşrinisani, kânunuevvel ve kânunusani kelimelerini değiştirmek, bu ay adlarımıza da öz türk
çe, tek kelimeli karşılıklar bulmak zarureti kendini gösterir. 

Anadolunun bir çok yerlerinde Teşrinievvele Ekim ayı denmektedir. Memleketimizin hemen her 
yerinde Teşrinievvel Ekim ayıdır. Teşrinisaniye de halk dilinde Kasım denmektedir. Kasımin taksim
den gelen bir Arapça söz olduğu zannı halk diliincelemelerinden sonra ortadan kalkmıştır. Kânunu
evvel iki yılı bir birinden ayıran ay olmak itibariyle Aralık adını alırsa ilk bakışta anlaşılmış olacak
tır. Zaten halk dilinde, iki bayramı iki mevsimi bir birinden ayıran aylara Aralık dendiği olmuştur. 
Ocak en soğuk kış ayının adı olmakta ve Kânun kelimesinin Türkçe karşılığı bulunmaktadır. 



- s - : • _ 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası 

'''pr^^l;.;.'.. 

T. B.M.M. 
Teşkilâtı Es. Encümeni 

Esas No. 2/55 
Karar No. 2 

6 . I . 1945 

Yüksek Reisliğe 

Yabancılıkları göze çarpan ay adlarından 
dördünün değiştirilmesi hakkında Erzincan Me
busu Behçet Kemal Çağlar tarafından sunulan 
dilerge ile buna bağlı olan gerekçe ve kanun ta
sarısı encümenimize verilmekle konuşuldu. 

Dilimizdeki yabancı kelimelerin Türkçleştiril-
mesine hız verildiği ve hele hukuk ve kanun dili
mizin de bu bakımdan olgunlaşması için ana ya
samızda bulunan yabancı kelime ve terimlerin 
yerlerini öz Türkçemize bırakılması başarılmak 
üzere olunduğu bir sırada yazı ve konuşma dili
mizde ve bütün resmi ve özel işlerimizde en çok 
kullanılan ve söylenmesinde ve yazılmasında be
lirgin bir ağırlık ve güçlük bulunan Teşrinievvel, 
Teşrinisani, Kânunuevvel ve Kânunusani ayları 
adlarının bu durumda bırakılmasını encümeni
miz de yerinde görmemiştir. 

Bundan dolayı gerekçede de gösterildiği 
üzere yurdumuzun bir çok yerlerinde ekim çağı
na raslıyan Teşrinievvele Ekim ayı ve halk di
linde ötedenberi bir yıl çağ olarak söylenmekte 

olan Kasım başlangıcının bulunduğu Teşrinisa^ 
niye Kasım ayı ve eski yıl ile yeni yıl arasında 
olmasından dolayı Kânunuevvele Aralık ayı ve 
kışın en soğuk ayı olan Kânunusaniye de Ocak 
ayı denilmesi encümenimizce de uygun görül
müştür. 

Buna dair hazırlanan kanun tasarısı Kamu
tayın onamasına arzedilmek üzere ek olarak su
nulmuştur. 

Teşkilâtı Es. En. R. M. M. Kâtip 
Ankara îstanbul Tpkad 

M. ökmen Ziya Karamursal B. Erişken 
Bursa Çorum G-ümüşane 

Dr. R. Gür an M. C'antekin H. F. Ataç 
îstanbul istanbul Kütahya 

Dr. H. Diker K. Karaoekir Muhlis Erkmen 
Mardin 

II. Menemencioğlu 
Samsun 
F. Engin 

Muğla 
1. Çalışlar 

Samsun 
H. Çakır 

ERZİNCAN MEBUSU BEHÇET KEMAL ÇAĞ
LARİN TEKLİFİ 

Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Teşrinievvele Ekim, Teşrinisa
niye Kasım, Kânunuevvele Aralık ve Kânunusa
niye de Ocak adlan verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -T Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütecektir. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Teşrinievvel ayı Ekim, Teşri
nisani ayı Kasım, Kânunuevvel ayı Aralık, ve 
Kânunusani ayı da Ocak olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun Yayım tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3-. 
yürütür. 

Bu kanunun Bakanlar Kurulu 

(S. Sayısı:.38) 



İzmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu ve 222 arkadaşının, 
Anayasa teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni maz

batası (256) 

30 . XII . 1944 

Yüksek Reisliğe 

Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki yabancı söz
lerin Türkçe karşılıklariyle değiştirilmesi, dil 
devrimimizin hukuk ve idare alanında da gerçek
leşip kökleşmesine yardım edeceği düşüncesiyle 
hazırlanan tasan ilişik olarak sunulmuştur. Ta-
sarida eski Teşkilâtı Esasiye Kanunu hükümle
rinin esasında hiç bir değişiklik yapılmamış, 
manaya tamtamına bağlı kalınmıştır. 

Hangi yabancı sözlerin hangi Türkçe asıl-
lariyle karşılandığını gösteren gerekçe ilişiktir. 
Bu tasarının . biran önce kanunlaşması için ge
rekli işlemin yapılmasını saygılarımızla rica 
ederiz. * 

izmir 
8. Saraçoğlu 
İstanbul 

Rana Tarkan 
Afyon K. 

î. II. Baltacıoğlu 
Amasya 

A, K. Yiğit oğlu 
Amasya 

Z. Tarkan 
Ankara 

F. R, Atay A 
Ankara 

A. Baytın 
Antalya 

N. AJcsoy 
••'•.' A y d ı n 

N. Göktepe 
Aydm 

Dr. M. Germen 

Çankırı 
M. A. Renda 

Balıkesir 
K. Özalp 

Afyon K. 
H. Çerçel 

Amasya 
E. Vras 

Bilecik 
M.'Ş. Esendal 

Tekirdağ 
Fayik öztrak 

Ağn 
E. Bayrak 
Amasya 
N. 'Aktın 

Ankara 
M. ökmeiı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Ankara 

M. Aksoley 
Antalya 

Dr. €. Tunca 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Ankara 
Z. Yörük 
Ankara 

Gl. N. Anılmış 
Antalya 

Dr. G. Kahraman 
Aydm 

Dr. H, Alataş 
Aydın 

Â. S. Levent 
Aydm 

A. Menderes 
Balıkesir 

M. Akptnar 

Balıkesir 
P. Etçioğlu 

Bilecik 
Dr. M. Suner 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Bolu 

Balıkesir 
H. Çarıklı 

Bilecik 
K. Gülek 

Bitlis 
M. Ertan 

Bolu 

Balıkesir 
Y.S.Uazy 

Bingöl 
T. Banguoğlu 

Bitlis 
B. Osma 

Bolu 
C. özçağlar Dr. Z. Ülgen Korgl. A. Alptoğan 

Burdur 
I. N. Dilmen 

Bursa 
A. M. Erhan 

Bursa 
Aziz Duru 
Çanakkale 

8. T. Arsal 
Çoruh 

A. R. Erem 
Çorum 

Df. M. Cantekin 
Denizli 
F. Asal 

Denizli 
İV. Küçüka 

Burdur 
Ş. Engineri 

Bursa 
R. Canıtez 
Bursa 

Bursa 
Gl. Â. Atlı 
Bursa 

Gl.N. Tınaz 
Çanakkale 

Dr. M. T. Simer R. N. Güntekin 
Çanakkale Çankırı, 

R. Bulayırlı Dr> A. Arkan 
Çorum 

H. Akdoğan 
Denizli . 

E. A. Tokat 
Denizli 

H. Günver 
Diyarbakır 

O. Ocak 
Diyarbakır 

Gl. K. Sevüktekin 
Edirne, 

Çorum 
N. Atalay 

Çorum 
"t. Eker 

Denizli 
A. Eğe 

Diyarbakır 
K. Şedele, 

Diyarbakır 
R. Bekit 

Edirne Edirne 
E. Demiray M. N. Gündüzalp 

Elâzığ Edirne 
M. E. Ağaoğulîarı H. Kişioğlu 

Erzincan- Erzincan 
F. Kalfagü 
Erzurum 

A. Fırat 
Erzurdm 

Gl. Z. Soydemir Gl. P. Demirhan 
Eskişehir 

Y. Abadan 
Eskişehir 

î. V. Aykurt 

Dr. F. M emik 
Erzincan • 

B.K. Çağlar 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Erzurum 
S. Altuğ 

Eskişehir 
E. Sazak 



— 2 — 
Gazianteb Gazianteb Gazianteb 
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Gerekçe 

Anayasada kullanılan kelimeler hakkında 

Anayasa metninde değiştirilen kelimelerin sayısı pek çoktur. Ancak bunların en büyük kısmı 
konuşma dilimizde evvelce de kullanılmamışı ve bugün yazı dilimizde gitgide kullanılmaz olmuş keli
melerdir. Bunlar üzerinde yapılan iş, onları sadece bugünün kelimeleri ile değiştirmek olmuştur. 
Yine bu kelimelerden bir kısmı, türkçe karşılıkları dilimizde yaşamakta olduğu halde, resmî dilde 
dayanan arabça terimlerdir. Böyle kelimelerimizi terim olarak lâyık oldukları yerlere yerleştirirken 
bir kısmının sarih olarak hangi kelimeye karşılık oluklarına işaretetmek gerekÜğirii duyduk. 

Metinde terim olarak eski ve yeni türk lehçelerinden alınmış bir kısım kelimelerle yaşıyan 
dilin teşkil imkânlarına dayanarak yapılmış bir kısım kelimeler vardır. Bunlar hakkında da kısa 
izahlar yapmağı yerinde bulduk, ~ 

Terim koyarken en çok dikkât edilecek cihetlerden biri teklif edilen karşılığın komşu kavramlarla 
ilişikliğini ve onlar arasındaki yerini kavramak ve belirtmektir. Bu itibarla yeni kelimeleri kavram 
aileleri ve kelime aileleri halinde birden gözönüne getirmeğe çalıştık. Onları mümkün olduğu-kadar 
bir kelime veya bir kavram etrafına topladık veya göndermelerle bağladık. 

Tanzimattan beri, hususiyle Meşrutiyetten sonra hukuk terimlerimiz, fransız hukuk kavramlarını 
arabça kelimelerle ifade yolunda gelişmiştir. Bununla beraber bu sistem kullanışta birçok ikilikler 
ve kararsızlıklar gösterir. Bunu önlemek içn gerekli gördükçe ve katilik sağlamak üzere yanlarına 
fransızca karşılıklarını da koyduk. • . . • • • • 

Başlık 

Anayasa: . - • • ' . ' 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu (Constitution, loi cotıstit-utionnelle), anayasa diye adlandırılmıştır. 
Yasamak eski türkçede kurmak, tesis etmek, teşkil etmek, teşkilâtlandmriak ve hususile kanun yap
mak, nizam koymak mânalarına gelir. Bu kökten yasak kelimesi dilimizde kanunca menedilmiş mâ
nasında kalmıştır. Aynı kökten yasa ismi eski türkçede anakanun, Teşkilât Kanunu mânâsına 
gelir. Bunun için yasamak = teşri etmek (Legiferer), yasama (Bkz. madde 5) = teşri (Legislâtiön) 
mânalarına alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasayıcı ve yasayan = teşrii vasıfları, 
Meclisin yapısı icabı (I^gislatif + constituant) mânasında alınmak gerektir. Bunun fçin yasamak 
ve yasama kelimeleri de bu geniş mâna ile kullanılmış bulunuyor. 
. Aynı kökten yasalı (Bkz. madde 59) = meşru (Lâgitime), yasasız = gayri meşru (îltegitime) mâ-
nalanndadır. Anayasaya uygunluk ise (constitionnalit6) demek olacaktır. Geniş mânası ile vazn kanun 
(Legislateur) yerine yasacı diyebiliriz. Dar mânası ile bu kavram kanuncu kelimesi ile karşılana
caktır. 

Meşru kelimesi sadece kanuni mânasında kullanıldıkça bu kelime ile karşılanmıştır: Esbabı 
megrua = kanun hükümleri (Bkz. madde 28). Kanun kelimesi alakonmuştur (Bkz. madde 9). 

Madde 1 

Bu kelimenin cumhurluk şeklinde iştikakça türkçeleştirilmesi teklif olunmuşsa da, Teşkilâtı Esa 
siye Kanununun birinci maddesinde hiçbir türlü değişiklik yapılamıyacağı hakkındaki 102. mad-
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de hükmüne uyularak kelime bütün metinde olduğu gibi bırakılmış ve bundan üreme cumhuriyetçi 
[bkz. Madde 2]. kelimesi de cumhurcu şekline tercih olunmuştur. 

Madde* 

Milletçi 
Yabancı dillerin türkçeye girmiş olan kelime üretme şekillerini mümkün olduğu kadar ortadan 

kaldırmak esasına bağlı kalınarak milliyetçi yerine, halkçı'da olduğu gibi milletçi denilmiştir. Burada 
türkçenin fazla ekleri hazfetmek kaidesine uyulmaktadır: Türklükçü yerine türkçü, türklükçülük ye
rine türkçülük dediğimiz gibi. 

Devrimci 
înküâp» karşılığı devirmek fiil kökünden devrim ismi yapılmıştır, [bkz. Türkçeden Osmanlıca-

ya Cep Kılavuzu 1935]: krvrrmak'tan kıvrım gibi.Devrimci = inkilâpçı olmuştur. 

Başkent 
Kent eski türkçede şehir demektir. Köylü kentli tâbiri içinde dilimizde henüz yaşamaktadır. 

Makarri Hükümet (capitale, Hauptstadt) yerine başkent terkibi içinde canlandırılmıştır. 

Devlet dili 
Resmî dil yerine Devlet dili tercih edilmiştir. 

Madde 3 

Egemenlik 

Hâkimiyet karşılığı alınmıştır. Anayasamızın ruhuna göre, (domination) mânasına, da kullandı
ğımız hâkimiyet kelimesinden ziyade hükümranî, metbuiyet (souverainete) kelimelerinden- biri ile 
ifadesi lâzımgelen bu kavram için aynı kuvvette bir karşılık aranmıştır. Hüküm sürme teklifi üze- . 
rine durulmuştur. Ancak bu kelime ilk mânasiylehâkimiyet demek oluduğuna göre belki sadece 
hüküm, (domination) karşılığı olarak kalabilecektir. 

En eski türk metinlerinde idi veya ide (noktalızal ile) kelimesi ilin, memleketin sahibi, dolayı-
siyle halkm metbuu mânasında kullanılır. Bu kelime hükümdar, efendi, sahip mânalarını muhafa
za ederek bütün türk-dillerine yayılmış ve edzen, edcen, adi, edi şekilleri ile de tunguz, mongol 
ve mançu dillerine girmiştir [Trombetti, Glo.tologia s. 399]. Fonetik değişikliklerle bugünkü 
türk dillerine başlıca iye, eye, ege, ige, ide, e [Radloff C. I, s. 1507] şekilleri ile gelmiştir. Eski Os
manlı metinlerinde eye, hâlâ bazı anadolu ağızlarında iye şekli ile ve sahip mânasi ile yaşar . 

Hâkimiyet karşılığı bu kökten eyelik ve egelik teklifleri üzerinde de durulmuş, fakat dokuz yıl
dan beri yayılmış olması [Kılavuz] ve söylenişçe daha kuvetli bulunması dolayısiyle egemenlik şekli 
tercih olunmuştur. 

Madde 5 

Yasama 
Teşri karşılığıdır, [bkz. Başlık]. 

Yetki 
Salâhiyet karşılığı alınmıştır. Aynı mânada mezuniyet karşılığı olarak da kullanılmıştır [bkz. 

Madde 91]. Yetmek fiilinden mücerret isimdir: görgü, bilgi gibi. Yetkili = salâhiyettar [bkz. 
madde 81] mânasına alınmıştır. Merci = yetkili makam [bkz. madde 82] terkibiyle karşılanmış
tır. Bununla beraber mercii hal için çözüm yeri karşılığı alınmıştır, [bkz. madde 54]. Salâhiyettar 
mânası ile ait kelimesi yetkili [bkz. madde 17J ile karşılanmaktadır. 
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Yürütme 
Dilimize cereyan'dan akıtma lügat mânası ile gelmiş olan icra yerine yürütme alınmıştır. 

- E r k ' 
Erk eski türkçede güç, kuvvet, kudret manasınadır. Erkek kelimemizin kökünü teşkil eder. 

Kudret (pouvoir) karşılığı alınması uygun görülmüştür. 

Madde 7 

Gumhurbaşkanı 
Başkan Divanü Lûgat-ti Türk'de bulunan ve reis mânasına gelen [Divan, C. I. S. 366] eski türk-

çe bir kelimedir. Reisicumhur terkibi için ve başka yerlerde [bkz. madde 12, 19] (presidant) kar
şılığı kullanılmıştır. Bununla beraber reis kelimesinin (chef) kullanışında [bkz. madde 32] alakon- . 
ması uygun görülmüştür. • 

Bakanlar 'kurulu 
Bakan anayasadaki sıfat ve yetkileri ile icra vekili karşılığı olarak kullanılmıştır. Bakmak fii

linin işe bakmak mânası ile alınmış, bulunuyor. Heyet yerine, kurul ise kurultay kelimesindeki 
delâleti ile kullanılmıştır [Kılavuz]. Bakanlar kurulu = icra vekilleri heyeti demektir. 

Mafldea 
• - . . • • . i U 

'Yargı- ' ( •• •'"..'. '•'"..'• 1 ' , " . • ' " _ ' 
Türkçede yargı = adalet, hüküm, kaza mânaları ile ve yargıcı = • hâkim, kadı mânaları ile 

son devirlere kadar yaşamıştır. Yargı kelimesinin en iyi kaza (juridiction) kavramım karşıla
yacağı düşünülmüştür. Yargılamak = muhakeme etmek (juger) [bkz. madde 65], yargılama = 
muhakeme [bkz. madde 58,'54] (instance.) mânalarına almnuştır. Bu kökten bilgiç, dalgıç şeklinde 
yargıç kelimesi de hâkim (juge) mânasında yargıcı'ya tercih edilmiştir, [bkz. madde 54]. Yargı
tay = mahkemei temyiz [bkz. madde 62] de aynı kökten yapılmıştır. 

Hüküm kelimesi (jugement) ıstılah mânası ile [bkz. madde 54] alakonmuştur. Mahkûm olmak 
halk kullanışına göre türkçeleştirilerek hüküm giymek [bkz. madde 12] şeklinde alınmıştır. 
Mahkûm = hükümlü, mahkûmiyet = hükümlülük kelimeleri de kullanılabilecektir. Mahkeme 
(tribünal) [bkz. madde 8] alakonmuştur. 

Dâva [bkz. madde 54] (proeâs) mânasında alakonmuştur. 

Bağımsız 
Bağımsız = gayri tâbi, müstakil mânasına alınmıştır. Bağımsızlık . = istiklâl, bağım

lı = gayrı müstakil, tâbi, bağımlılık = ademi istiklâl, bağımlaşma .== ( interdSpendance ) yerle
rinde kullanılabilecektir. 

Görev;' ' . . " ' ' • " " ' • • .-'• 
Görev, şimal türkçesi fonetiğine göre ve görmek fiilinin iş görmek mânasiyle mücerret isim ola

rak düşünülmüştür, ödev [bkz. Madde 69] — mükellefiyet, söylev [bkz. Madde 36 ] nutuk da 
aynı tarzda yazılmıştır [Kılavuz]. 

Dilimizde vazife kelimesi hem (fonçtion) hem (devpir) mânalarında kullanılmaktadır. Bu ke
limenin daha yaygın olan ikinci mânası ile alakonması uygun görülmüştür, [bkz. Madde 14]. 
Görev •-.== (fonçtion) karşılığı ödev ise mükellefiyet [bkz.v Madde .17]. ve kanuni mecburiyet [bkz. 
Madde 82] karşılığı olarak alınmıştır. Nasb [bkz. Madde 93). = göreve alınmak, azil [bkz. Madde 
93] = görevden çıkarılmak terkipleri ile karşılanmıştır. Görev ayrımı [bkz. Madde 91] = tefriki 
vezaif mânasına alınmıştır. 

Vergi teklifi [bkz. Madde 84] = yükleme, vergi tarhetmek [bkz. Madde 85] = salmak, yük-
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lenme £bkz. Madde 26] = taahhüt ile karşılanmıştır. Vazifedar mânasına mükellef [bkz. Madde 
100] görevli ile karşılanmıştır. 

Teklif kelimesi (proposittion) [bkz. Madde 15] karşılığı olarak ve inha [bkz. Madde 42] yerin
de alakonmuştur. 

Şark türkçesinde kıstamak = cebretmek, mecbur etmek kökünden kıstak = mecburiyet (obli-
gation) kelimesi üzerinde de durulmuştur. Bu kelime kıstaklı = mecburi (obligatoire), kıstak-
sız = ihtiyari (facultatif) karşılıklarını da verecektir. Ancak Anayasada'geçen mükellefiyet ve 
kanuni mecburiyet kavramı için ödev kelimesi daha uygun görülmüş ve evvelkilerin dalıa umumî 
olan mecburiyet kavramının ifadesine bırakılmasrtensip edilmişti. 

özel 
özel kelimesi hususi [bkz. Madde 26] ve mahsus [bkz. Madde 9] kelimelerine karşılık olmakta

dır. Özlük ise şahsi [bkz. Madde 42] ve zati kelimelerini karşılamaktadır. Genel [bkz. Kılavuz] 
umumî [bkz. Madde 26] karşılığı alınmıştır. 

Millet Vekili 
Dilimizde mebus mânasına gelen [bkz. Madde 13] ve çokluk hitap için kullanılan millet vekili 

tâbirinin bu kavrama tahsisi uygun görülmüştür. Evvelce teklif edilmiş ve yayılmış olan saylav % 
kelimesi de lûgatımızda (depute) karşılığı olarak kalabilecektir. 

Vekil kelimesi icra vekili mânasında yerini bakan kelimesine terketmiş [bkz. Madde 7] yal
nız (mandataire) mânası ile [bkz. Madde 33]. ve naip yerinde [bkz. madde 49] birde başkan vekili 
[bkz. Mad. 62] terkibinde kalmıştır. 

Kanun 
Bu kelime yerinde alakonmuştur. Kanun koymak [bkz. Madde 26] (legislation) = kanun vazı 

mânasına gelmiştir. Kanuncu = vazn kanun (lergislateur), kanunlu = kanuni (14gal), kanun
suz = gayri kanuni (illlgal) demek olacaktır, [bkz. Başlık, not]. 

Madde 12 

Terhipli cezalar 
Mücazatı terhibiye yerine alınmıştır. Ceza hukukumuzda bu tasnif bugün mevcut olmadığı için bu 

terkibin daha fazla türkçeleştirilmesine lüzum görülmemiştir. 

Sahtecilik 
Sahtekârlık kelimesinin türkçeleştirilmiş şeklidir. 

inancı kötüye kulanmak 
Emniyeti sui istimal karşılığı alınmıştır. Burada emniyet = İnanç ile karşılanmıştır. İnan ise 

(Bkz. madde 75) içtihat, itikat mânalarına kullanılmıştır. Asayiş = güvenlik (Bkz. madde 75) ke
limesi ile karşılanmıştır. Güven istemek (Bkz. madde 44) İtimat talep etmek yerinde alınmıştır. 

Kısıtlı 
Mahcur yerine kullanmıştır. Kelime haklan kısılmış mânası ile düşünülmüştür. Mahcuriyet = 

kısıtlanma (Bkz. madde 28) olmuştur/Kısıtlamak = hacretmek, kısıt = hacir demek olacaktır. 

Uyrukluk 
Tâbiiyet mânasına alınmıştır. Türkçede uyurmak. — tâbi kılmak mastarından uyruk partisipi 

tâbi (sujet) Biz tebaa diye bunun cemini kullanırız) ve uyrukluk = tâbiiyet mânasına gelir. Uyur
mak (assujettir) tâbi kılmak terimini karşılıya çaktır. 
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Kamu hizmetleri 
Bizde hukuku medeniye tâbiri (droit civique) hidematl âmme ile müteradif olarak kullanılmış

tır. Bunun için kanunlarla tâyin edilmiş olan bu haklar kamu hizmetleri tâbiri île karşılanmıştır. 
Kamu en eski türk metinlerinde kamug şeklinde halk ve âmme mânalarında kullanılmış bir ke-

limemizdir. Amme kavramının bu kelime ile karşılanması (Bkz. madde 81} çok uygun görülmüş 
ve bunun için bu kelime kamu haklan = hukuku âmme (Bkz. madde 68), kamu faydası-= umu 
mi menfaatler = Menafü âmme (Bkz. madde 74) terkiplerinde de kullanılmıştır. Kelime ayrıca 
kamutay = meclis heyeti umumiyesi (Bkz. madde 17) ve kamulaştırma.— istimlâk ve istimval 
(Bkz. madde 74) teşkillerinde değerlendirilmiştir. ' . . ^ 

Hukuku siyasiye karşılığı siyasî haklar (Bkz. madde 92) denmiştir. ' 

Yasaklı 
'Yasaklı = kanunla memnu, menedilmiş (Kimse) mânasına alınmıştır. 

Madde 13 

Süre 
Müddet yerine alınmıştır, 

Toplanma 
Meclis hakkında içtima karşılığı olarak alınmıştır. Toplamık = müçtemi (Bkz. madde 34) de

mektir. 

Dönem 
Devre karşılığıdır (Kılavuz). İçtima devresi = toplanma dönemi [bkz. madde 13], intihap dev

resi = seçün dönemi (Bkz. madde 31) olmaktadır. 

Çevre 
Seçim işlerinde daire yerine çevre alınmıştır. 

Madde 14 

Kasma ayı 
• Teşrinler ve kânunlar dediğimiz dört ay isminin "kullanışsızlıklarından dolayı değiştirilmesi 

uygun görülmüştür. Bunun* için kısmen halk kullanışı da gözöriün^e. tutularak bu ay isimleri 
teşrinievvel = ekim, teşrinisani = kasım, kânunuevvel = aralık, kânunusani =*ocak olmak üze-
re---.tes.bit edilmiştir. 

Çağrısız , 
Çağrı, davet yerine alınmıştır. Çağrısız = davetsiz demektir. 

• Üye" • / : - -
Altay türkçesinden bir keMme olup âza karşılığıdır. 

Ara verme 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ruhuna göre Meclis için gerçekten bir tatili faaliyet bahis 

mevzuu olmadığı için bu tâbir çalışmaya ara verme diye türkçeleştirilmiştir. 

Madde 17 

o y , . ' • ' • 

Bu kelime uygurea fikir, noktai nazar mânasına od (noktalı zar ile) kelimesinden gelir (Bang, 
Türkische Turfan Texte). Şark türkçesinde ve eski osmanlıcada âyıiı mâna ile oy şeklinde gö-
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rülür. Burada rey karşılığı olarak alınmıştır. Rey vermek = oy vermek [bkz. madde 32], ek
seriyeti ara = oy çokluğu [bkz. madde 27] olmuştur. 

Demeç 
Beyanat mânasında alınmıştır. 

Sorumlu 
Sorumlu = mesul kargılığıdır. Sorum = mesuliyet [bkz. madde 47], sorumlanmak = mesu

liyet (mesul olmak) [bkz: madde 41] mânalarında kullanılmıştır. Sorumsuz = gayri mesul, so-
rumlamak == mesul etmek demek olacaktır. 

Suç atılmak 
Cürüm, isnat olunmak mânasında kullanılmıştır. Suç umumî mânası ile cürüm yerine alın

mıştır. [bkz. madde 27, .12], töhmet de suç ile karşılanmıştır, [bkz. madde 27] Suçüstü '--
cürmümeşhut [bkz. madde 17] karşılığıdır. 

Kamutay 
Kamutay kongre mânasma kullandığımız tarihî kurultay kelimesine . analogie yolu ile 

yapılmış olup yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisine mahsus olmak üzere Meclis Heyeti 
Umumiyesi mânasında kullanılması uy gün görülmüştür. [Kamu '== âmme kelimesi hak
kında bkz. .madde 12, not]. 

Kamutay tarzında yapılmış diğer kelimeler yargıtay = Mahkemei Temyiz [bkz. madde 62], 
danıştay = Şûrayi Devlet [bkz. madde 51]; sayıştay = Divanı Muhasebat [bkz. madde 100] ke
limeleridir. [bkz. Kılavuz]. 

Sanık 
Maznun karşılığıdır. Ancak yeni kanunlarımızda müttehem mefhumu olmadığından ve bu kelime 

de mânaca bugünkü maznun'dan farklı bulunmadığından müttehem yerine de sanık [bk. madde 
27] kullanılmıştır. Bunun gibi tahtı zanüa alınmak yerinde kullandığımız itham edilmek kelime
si sanıklanmak [bkz. madde 42] ile karşılanmıştır". 

Sorgulanmak 
isticvap olunmak demektir. Sorgu = istintak mânasmdadır. Sorgun yargıcı = müstantik, [bkz. 

Madde 81] sorgu hâkimi mânasma alınmıştır. 

Tutulmak . " . . - • 
Tevkif olunmak karşılığıdır. Mevkuf yerine tutuk denebilecektir. Derdest edilmek = yakalan

mak [bkz. madde 72] ile karşılanmıştır. 

Yargılanmak 
Muhakeme olunmak [bkz. madde 8, not] demektir. 

Suçüstü 
Cürmü meşhut [bkz. madde 17, not] yerine alınmıştır. 

Zamanaşımı 
Müruruzaman mânasma alınmıştır. 

Madde 18 

ödenek 
Tahsisat mânası ile alınmıştır: görenek, gelenek gibi bir teşkildir. Muhassasat da ödenek ile kar

şılanmıştır. [bkz. madde 56]. Aylık = maaş [bkz. madde 56] yerinde kullanılmıştır. 
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Madde 30 

Görüşme 
Müzakere karşılığı alınmıştır. 

Açık . 
Alenî karşılığıdır. Hâfî için toplanma hakkmda kapak [bkz. madde 20], fakat oy verme hak

kında gizli [bkz. madde 62] kullanılmıştır. Mahremiyet ~ gizlilik ile karşılanmıştır (bkz. madde 
81] 

. . _ . .» . . . . . . . ... 
Yaymak 
Neşretmek mânasında alınmıştır. Neşir = yayım [bkz. madde 105] ile karşılanmıştır. 
İçtüzük ^ 
Tüzük kelimesi nizam, kanun, nizamname, kanunname mânaları ile tarihî bir kelimemizdir. Da* 

-* hilî nizamname = içtüzük terkibinde olduğu gibi nizamname mânası ile [bkz. madde 52] canlandı
rılması uygun görülmüştür. 

Oturum 
Celse mânası ile halk dilinden alınmıştır. Karşılık olduğu arapça kelimede olduğu gibi türkçenin 

masdarı binai merre (nomen vicis) kalıbına göre yapılmı bir kelimedir. 

Madde 22 

Soru ' -
Meclis terimi olarak sual mânasına alınmıştır. 

Gensoru 
Geniş bir sual mânasına olmak üezere istizah karşılığı olarak düşünülmüştür. 

Meclis soruşturması 
Soruşturma, tahkikat karşılığı olarak alınmıştır. Türkçe tekerrür fiillerinden (fr6quenta-

tif) olan bu şekil araştırma = taharriyat kelimesinde olduğu gibi bu kavram ailesine uygun 
gelmektedir. Meclis tahkikatı (enquete parlementaire) = Meclis soruşturması olacaktır. 

Tahkikat kelimesinin takibat mânası ile de [bkz. madde 26] kullanıldığı ileri sürülmüş ve 
buna kovuşturma karşılığı teklif olunmuştur. Fakat burada soruşturma 'nm alakonması uygun 
görülmüş ve kovuşturma kelimesinin başkaca takibat karşılığı olarak alınabileceği tesbit olunmuş
tur. . ; 

Madde 25 

Tamsayı 
Adedi mürettep yerine alınmıştır. Tamüye = âzayi müretteb-e [bkz. madde 102] karşılığc, 

hazır üyeler = âzayi mevcude [bkz. madde 27] karşılığıdır. 

Salt çokluk 
Salt kelimesi Anadolu ağızlarında sırf, mahz, mutlak mânaları ile yaşamaktadır. Mutlak ye

rine alınmıştır. Ekseriyeti mutlaka .= salt çokluk [bkz. madde 25, not] olmaktadır. 

Olağanüstü 
Fevkalâde tâbirine türkçe karşılıktır [bkz. madde 74], 
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ttktte'tt ^ 
Kanun koymak 
Karnın vazı demeketir [bkz. Başlık, not ve madde 9]. 

Değişiklik yapmak , . ' 
Tadil «tmek mânasında alınmıştır. Tadilât için değişiklik [bkz. madde 104] kullanılmış, nraadr 

del = değişik [bkz. madde 104] olmuştur. Değiştirmek ise tahvil etmek [bkz. madde 26] tebdil etmek 
[bkz. madde 54] mânalarına alınmıştır. Tağyir = başkalama [bkz. madde 102] ile karşılanmıştır. 

Yorumlamak 
Türkçede mana çıkarmak, karanlık olan bir mânayı açığa koymak, tâbir ve tefsir etmek mâna

larına gelen yormak kökünden yorum, tefsir karşılığı olarak düşünülmüştür. Yorumlamak = 
tef sir etmek mânasına alınmıştır. Yorumcu == müfessir, tefsirci demek olacaktır. 

Kaldnmak 
Müteradif olarak kullanılan feshü ilga kelimeleri yerine alınmıştır./Mukaveleler hakkında 

feshetmek = bozmak [bkz. madde 26] ile karşılanmıştır. 

ScfeHaşme 
Mukavele karşılığıdır. 

Anlaşma 
Muahede karşılığı olarak alınmıştır. Andiçmek ise tahlif olunmak (Bkz. madde 16) ve yemin 

etmtk (Bkz. madde 38) mânalarına kullanılmıştır. 

Barış yapmak : 
Sulh. akdetmek yerinde kullanılmıştır. Barış hali = hazar (Bkz. madde 40) karşılığı alınmış, 

sefer kelimesi (Bkz. madde 40) alakonmuştur. Harp hali (Bkz. madde 86) tâbiri ve harp (Guerre) 
kelimesi (Bkz. madde 86) alakonmuştur. Muharebe (Bataille) karşılığı savaş kullanılabilecektir. 
Harp ilânı (Declaration de guerre) (Bkz. madde 26) alakonmuştur. 

Bütçe Kanunu 
Muvazenei Umumiyeyi Maliye Kanunu ve Muvazenei Umumiye Kanunu (Bkz. madde 95) tâbir

leri yerine Bütçe Kanunu tercih edilmiştir, malî yıl yerine bütçe yılı (Bkz. madde 95) denmiştir. 
Mülhak bütçeler, katma bütçeler (Bkz. madde 95) diye .adlandırılmıştır: Muvazene harici = bütçe 
dışı (Bkz. madde 96) olmaktadır. Devreyi hesabiye ~ hesap dönemi ile karşılanmıştır. 

Kesin hesap kanunu : 
Hesabı katı kanunu yerine alınmıştır (Bkz. madde 98). Kesin = katî mânasında (Bkz. madde 

65) ve kesinleşmek = katiyet hesabetmek (Bkz. madde 26), Kaziyei muhkeme halini almak 
(Bkz. madde 27) mânalarına gelmektedir. 

Onamak : 
Tasdik etmek mânasına eski bir türkçe kelime olarak kullanılmıştır. Onama == tasdik (Bkz. 

madde 86) demektir. 

Tekelli 
inhisarlı mânasına kullanılmıştır. Tekel '= înhisar mânasına gelecekştir. 

Akçalı yüklenme 
Mali taahhüt karşılığıdır, [bkz. Madde 9, not]. Maliye kelimesi alakonmuştur [bkz. Madde 95 

başlık, madde 101]. 
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ButkeHmer (eoncessdon) karşılığı alakonmuştur. (Privilege) karşılığı "olarak ayrıcalık [bkz. Madde 
69] kullanılmıştır. 

Ertelemek 
Tecil etmek mânasında alınmıştır. Tekir etmek — geciktirmek [bkz. Madde 54], talik olun

mak = bırakılmak [bkz. Madde 44] ile karşılanmıştır. Bununla beraber talik bazan [bkz. Madde 
86] durdurulma ile karşılanabilmiştir. 

Yerine getirmek 
İnfaz etmek karşılığı kullanılmıştır. 

Madde2? "~ ~\T\ 
ı ' • : - I . I i t * 1 

Yeyidlik __ 
İrtikâp karşılığı olarak halk dilinden alınmıştır. Rüşvet için başka bir karşılık bulunması uygun 

görülmüştür. 

Hazır üyeler 
Âzayi mevcude karşılığıdır, [bkz. Madde 25,not]. 
• 
Oy çokluğu . . . • • • . 
Ekseriyeti âra demektir [bkz. madde 17 not]. 

Kalkmak 
Zail olmak yerinde kullanılmıştır. SaMt olmak yerine düşmek [bkz. madde 28] alınmıştır. 

Bununla beraber ıskat etmek tâbirinin [bkz. madde 42] kaldırmak ile karşılanması uygun görül
müştür. 

Madde 2a 

Çekilme 
İstifa, karşılığı alınmıştır. 

Mahcuriyet yerine alınmıştır [bkz. madde 12 not]. 

Madde 30 

Kolluk işleri 
Zabıta karşılığı alınmıştır. Kollamak = korumak, beklemek, tarassut etmefe, kofluk = za

bıta veya inzibat dairesi, kollukçu = inzibat memuru, kolcu = bekçi, korucu, kol gezmek, kola 
çıkmak = inzibatı temin için dolaşmak, karakol = inzibat dairesi gibi kelimelerle dilimizde ya-
şryan bu kelime ailesinden zabıta terimlerimizde faydalanılabilecektir. 

Madde S2 

Törenli oturumlar 
Burada maksada uygun olarak merasimi mahsusa karşılığı alınmıştır. Dini âyin = din töre

ni [bkz. madde 75] ile karşılanmıştır. Edep töreleri "= umumî muaşere* âdabı [bkz. madde 75] 
karşılığı alınmıştır. 
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Tartışma "^ •;;-..., . '̂ / ' ""'" ~v"~ '"'*" 
Münakaşa karşılığıdır. Bir fikir üzerinde çekişme mânası ile umumî terim olması uygun gö

rülmüştür. ' ' 

Madde 35 

Gerekçe 
Esbabı mucibe karşılığı,alınmıştır. 

Madde 36 

Söylev 
Nutuk karşılığı kullanılmıştır [bkz. madde 9 not]. 

Madde.37 : :" : JT/fÜ 

T e m s i l c i " """.' '* *lt 

Yabancı kelimeleri iştikakça türkçeleştirmek esasına uyularak mümessil karşılığı alınmıştır. 
Dördüncü maddedeki mümessili olmak sözünün ise temsil etmek ile karşılanması daha uygun gö
rülmüştür. 

Madde 38 

İster 
îcab yerine kullanılmıştır. 

-•'• Madde 39 I i 

İlgili 
Burada alâkadar mânası ile kullanılan ait yerine alınmıştır [bkz. madde 41, 82]. İlgili = mü-

taallik [bkz. madde 82], ilgili = taallûk eden [bkz. madde 41] kelimelerini de karşılamaktadır. Bu 
kelime yerine göre ilişkin = mütaallik, taallûk eden [bkz. madde 98,101] ile de karşılanmaktadır. 
Ait kelimesi yerine göre yetkili ile de karşılanmıştır [bkz. madde 5 not]. İlişik = münasebet [bkz. 
madde 89] mânasına alınmıştır. Esas itibariyle ilgili = alâkadar, menfaattar, ilişikli = mütaallik; 
münasebattar yerlerinde tercih edilmiştir. 

&V<r. Madde 40 

Başkomutanlık 
Başkumandanlık yerine kullanılmıştır 

Komuta = emir ve kumanda [bkz. madde 40] manasınadır 

Yüce varlık 
Şahsiyeti mâneviye kelimesi burada hukukî mânası ile kullanılmış değildir. Bu tâbir daha ziyade 

. bir şeref unvanı (titre honorifique) tarzında kullanılmış görüldüğünden yüce varlık terkibiyle kar
şılanması tercih edilmiştir. Hükmi şahsiyet (personne juridique) karşılığı olarak tüzelkişilik [bkz. 
madde 90] alınmışta? 

Genel kurmay başkanlığı 
Ek^nı harbiyei umumiye riyaseti karşılığı olarak kullanılmıştır 
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Özlük ' 
Şahsi yerine alınmıştır [bkz. madde 9 not]. Zatî mânasına da gelebilecektir. 
Sorumlanma 
Mesuliyet (mesul olmak) karşılığıdır [bkz. madde 15 not]. 
Dokunulmazlık 
Masuniyet mânasma alınmıştır. Masun olmak = dokunulamamak [bkz. madde 17], masuniyeti 

teşriiye = millet vekilliği dokunulmazlığı [bkz. madde 41], şahıs masuniyeti = kişi dokunulmaz
lığı [bkz. madde 86], ikametgah masuniyeti = konut dokunulmazlığı [bkz. madde 86] olmuştur. 

Madde 42 
Sanıklanmak 
İtham edilmek yerinde kullanılmıştır [bkz. madde 17 not]. 

Madde 44 

Güven istemek 
İtimat talep etmek yerindedir [bkz. madde 12 not]. 

Madde 46 

Birlikte 
Müştereken yerine alınmıştır, müçtemian = toplu olarak [bkz. madde 82] tâbiri ile karşılan

mıştır. Münferiden = tek basma denmiştir [bkz. madde 86]. 
Eylem 
Fiil karşılığı alınmıştır. Eylemli = fiilî [bkz. madde 86] mânasına gelmektedir. 

İşlem 
Muamele karşılığıdır, [bkz. madde 86]. 

Madde 50 
Yüce divan 
Divanı âli karşılığı alınmıştır. 

Madde 51 
Tasan 
Lâyiha karşılığı alınmıştır. 
Şartlaşma 
Şartname mânasına alınmıştır. 

Danıştay 
Şûrayi Devlet karşılığıdır ve [bkz. madde 17 not]. 
önemli görevler 
Vezaifi mühimme karşılığı alınmıştır, [bkz. madde 9 not]. 
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ihtisas mânasına alınmıştır. 

Belirgin 
Mütemeyyiz karşılığı kullanılmıştır; 

Madde 52 

Uygulanış 
Sureti tatbik karşjlığı alınmıştır. Uygulanmak =tatbik olunmak [bkz. madde 86] olmaktadır. 

Uygu = tatbik,, uygulamak = tatbik etmek demek olacaktır. Uygunluk = mutabakat [bkz. mad
de 101] karşılığı olmaktadır. 

Tüzük •-••--"K:--- • , : i - - " ^ > ~ r ' : - < . 
Nizamname yerine alınmıştır (Bkz. madde 20 not). 

Yürürlüğe girmek 
Mamulünbih olmak mânasına alınmıştır. Ayni mânada meriyülicra olmak (Bkz. madde 105) ta

biri de yürürlüğe girmek ile karşılanmıştır. Kanun hakkında hükmü olmak karşılğı geçerlik de 
(Bkz. madde 97) kullanılmıştır. 

Çözüm yeri 
Mercii hal karşılığıdır. Halletmek (Bkz. madde 51) = çözmek ile karşılanmıştır. Ayrıca merci 

= yetkili makam (Bkz. madde 5 not) ile karşılanmıştır. 

Madde 54 

Yargıç 
Hâkim karşılığı almmıştır (Bkz. madde 8 not).. Sorgu yargıcı = müstentik (Bkz. madde 81). 

(Sorgu hâkimi) mânasına gelmektedir. 

Madde 56 

Nitelik 
Vasıf karşılığı alınmıştır. 

^ """ Madde 59 

Yasalı 
Meşru mânasında alınmıştır. Gayri meşru = yasasız olacaktır (Bkz. başlık, not) 

Araç 
Vasıta karşılığıdır a' ' 

Madde 61 

Yargıtay 
. Temyiz mahkemesi, mahkemei temyiz (Bkz. madde 62) yerine alınmıştır (Bkz. madde 17 not, 

madde 8 not), 

Başsavcı 
Başmüddeiunıumi mânasında alınmıştır. Savcılık = müddeiumumilik (Bkz. madde 64) yerinde

dir. Savcı = müddeiumumi olacaktır. 
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Eski türkçede sav = söz, savcı = lıabeTci^öacü, söz sahibi demektir. Burada kamu sözcüsü 

mânası le kullanılması uygun görülmüştür. 

Madde 62 

Genel kurul 
Heyeti umumiye manasınadır (Bkz. madde 7 not). Yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 

Umumiyesi için kamutay terimi kabul edilmiştir (Bkz. madde 17 not). 

Madde 63 

Adçekme 
Kur'a karşılığı alınmıştır. 

Madde 88 

Kamu hakları 
Hukuku âmme karşılığıdır, [bkz. madde 12 not], 

Madde 69 

Eşit 
Müsavi karşıhğrdır. Eşitlik = müsavat demektir, vat demektir. 

Ayrıksız 
Bilaistisna karşılığı alınmıştır. İstisnasız kelimesini de karşılar. Aynk = istisna, ayrıklı = müs

tesna mânalarında kullanılabilecektir. 

Ayrıcalık 
İmtiyaz (Privilege) karşılığı alınmıştır, [bkz. madde 26 not]. 

Madde 70 

Bağıt 
Akit karşılığı alınmıştır [Kılavuz]. 

Mülk edinme * 
Temellük karşılığı kullanılmıştır. 

Malını ve hakkını kullanma 
Tasarruf karşılığı olarak düşünülmüştür. Tasarruf hakkı (droit de possession) mânası ile alml 

mistir. 

Dernek 
Cemiyet bu tâbirle karşılanmıştır. Cemiyet (assoçiation) karşılığı dernek yaşayan bir kelime-

mizdir. Kurum ise türkçede müessese (Stablissement) mânasına gelir. Onun bu mânada bırakıl-
ması uygun görülmüştür. 

Ortaklık 
Şirket bu tâbirle karşılanmıştır. Ortaklık türkçede iştirak ve şirket mânalarına gelir. Bu so 

nuncu mâna ile de daha çok yayılması uygun olacaktır. 
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" Madde 71 

Konut 
Mesken karşılığı alınmıştır. Aynı mânada ikametgâh kelimesini de karşılamaktadır [bkz. mad

de 86] 

Madde 72 

Yakalanmak 
Derdest olunmak karşılığıdır [bkz. madde 17 not]. 

Madde 73 

Zoralımı 
Müsadere karşılığı olarak uygun görülmüştür. 

Madde 74 

Kamu faydası 
Umumî menfaat karşılığıdır [bkz. madde 12 not]. 

Kamulaştırılmak 
İstimval ve istimlâk olunmak karşılığıdır. Kamulaştırma = istimval veya istimlâk [bkz. mad

de 74] mânasına gelmektedir. 

Madde 75 

înan 
îçtihat karşılığı alınmıştır (Bkz. madde 12 not). îtikat da demek olacaktır. 

Kmanmak 
Muaheze edilmek karşılığı kullanılmıştır. Anadolu ağızlarında bu mâna ile yaygın bir kel im e-

mizdir. * 

Güvenlik 
Asayiş karşılığı alınmıştır (Bkz. madde 12 not). 

Edep töreleri 
Umumî muaşeret âdabı mânasına alınmıştır (Bkz. Madde 32 not). 

Din törenleri 
Dinî âyinler karşılığı kullanılmıştır (Bkz. madde 32 not). 

Madde 77 

Basın 
Matbuat (Presse) karşılığı kullanılmıştır 

Yoklanmak 
Muayene edilmek mânasında kullanılmıştır. 

(S. Sayan: 39) 
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Sıkı yönetim 
tdarei örfiye karşılığı alınmıştır. ' 

Kısıntı 
Takyidat karşılığı alınmıştır. Bununla beraber takyidata tâbi tutulmak kullanışı için kaydaltına 

alınmak şekli tercih edilmiştir (Bkz. madde 18). Takyit = kayıtlanma ile karşılanmıştır (Bkz. 
madde 86). ' 

Madde 80 ;! 

Gözetim • 
Nezaret (surveillance) karşılığı alınmıştır. 

öğretim 
Tedrisat karşılığıdır îlk öğretim = iptidai tahsil [bkz. madde 87J mânasma kullanılmıştır. 

MaddeSİ 

Sorgu yargıcı * 
Müstantik (sorgu hâkimi) mânasına alınmıştır [bkz. madde 8 not, madde 17 not]. 

Gizlilik v 

Mahremiyet karşılığı alınmıştır [bkz. madde 20 not]. 

Madde 82 ^fT ' v 

Başvurma 
. Müracaat mânasma alınmıştır. 

Sonuç ' 
Netice manasınadır , 

Dilekçi 
Mtistedi karşılığı olarak alınmıştır. 

Madde 84 

Gider 
Masraf karşılığıdır. Gelir = varidat mânası»* kullanılmıştır [bkz. madde 98]. 

Gerçek kişi 
Hakikî şahıs manasınadır [bkz. madde- 40 not]. 

Tüzel kişi , 
Hükmi şahıs manasınadır [bkz. madde 40 not]. 

Ondalık 
Aşar karşılığıdır. -

Yükleme 
Teklif manasınadır [bkz. madde 9 not]. 

( Sv Sajısi : 39 )/ 
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S a l ı n m a k 
Tarhedihnek karşılığı alınmıştır. Vergi salmak, salma, salgın, salım kelimeleri hâlâ dilimizde 

yaşamaktadır. Bu kelime ailesinden maliye terimi olarak faydalanılması uygun görülmüştür 
[bkz. madde 9 not]. 

ti • ; • • ' 

Vilâyet mânasına alınmıştır. 

özel idare 
îdarei hususiye karşılığıdır. " ' • . - , . , , . 

» Madde 86 < 

Ayaklanma 
isyan karşılığıdır. 

Eylemli 
Fiilî mânasına alınmıştır [bkz. madde 4 not]. " " : 

Kalkışma 
Teşebbüs karşılığıdır. 

Gönderişme 
Müraselât karşılığı alınmıştır. 

Madde 87 

ilk öğretim 
iptidai tahsil yerine alınmıştır [bkz. madde 80 not]. 
Okul 
Mektep karşılığı kullanılmıştır. 

~ " Madde 88 

Erginlik yaşı 
Sinni rüşt karşılığıdır. 

Madde 80 

Ekonomi ilişikleri 
İktisadi münasebat mânasına alınmıştır, [bkz. madde 39]. 

Hce 
Kaza karşılığı olarak alınmıştır. 

Bucak 
Nahiye karşılığı olarak alınmıştır. 

X S. Sayısı: 39 ) 



Madde 9İ 

^etki genişliği 
•Tevsii mezuniyet karşılığı alınmıştir. [bkz. madde 5 not], 

Görev ayrımı v 
tefriki vezaif karşılığı alınmıştır [bkz madde 9 not]. 

Madde 92 

Siyasi haklar 
Hukuku siyasiye karşılığı alakonmuştur [bkz. madde İ2 höt]. 

Veterlik " . 
Ehliyet karşılığı alınmıştır. 

ÜCakediş 
îstihkak mânasına gelmektedir. "' ' 

Madde 94 

Üst 
Âmir karşılığı alınmıştır. Maiyet = emri altmdakiler [bkz. madde 46] diye karşılanmıştır. 

Madde 95 

Bütçe Kanunu 
Muvazenei Umumiye Kanunu karşılığıdır [bkz. madde 97, madde 26 not]. 

K a t m a b ü t ç e l e r '*'.'•' 
Mülhak bütçeler karşılığıdır [bkz. madde 26 not]. 
Bütçe yılı . - . - . - . 
Malî yıl karşılığıdır [bkz. madde 26 not]. • '*" ' 

Madde 96 

Bütçe dışı 
Muvazene harici karşılığıdır [bkz. madde 26 not]. 

Madde 97 ^ 

Öegerlik 
Kanun hakkında hükmü olmak mânasına alınmıştır (Bkz. madde 52 not). 

Madde 98 

Hesap dönemi 
Devrei hesabiye karşılığıdır (Bkz. madde 26 not). 

Karşılıklı ' 
Mütenazır mânasına alınmıştır. '""' --•"-•-.* 
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Madde 100 

Sayıştay 
Divanı Muhasebat karşılığı alınmıştır (Bkz. madde 17 not). 

Madde 101 

Genel uygunluk bildirimi 
Umumî mutabakat beyannamesi karşılığı olarak kabul edilmiştir. Bildirim hem beyan, hem de 

beyanname mânasına gelebilecektir (Bkz. madde 52 not)* 

Madde 102 

Dayanaklar 
Zevabıt karşılığı olarak alınmıştır. Dayanak 

çektir. = esas kaide ve umde mânasına da kullanılabilc-

Maddel03 

Savsanmak 
İhmal olunmak mânasına alınmıştır. 

İşlerlikten alakonmak 
Tatil olunmak karşılığıdır. 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Es. Encümeni 6.1. 1945 

Esas No. 2/56 
Karar No. 3 

Yüksek Reisliğe 

İzmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu, Çankırı Me
busu Abdülhalik Renda ve 221 mebus arkadaşı
nın Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki yabancı söz
lerin Türkçe karşılıklariyle değiştirilmesi hakkın
da Büyük Millet Meclisi Reisliğine sundukları 
teklifleri Reislikçe encümenimize havale buyurul-
muş ve teklifin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
102 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki şartlan 
topladığı görülmüş olmakla değişiklik teklifi En
cümende okundu ve incelendi. 

Büyük Millet Meclisiyle beraber, Türk tari
hinde tam bir bağımsızlık ve gerçek bir millileş
me çağı açılmıştır. Meclisin, 25 yıldanberi bir 
birini tamamlıyan kurtarıcı ve kurucu devrimleri 
arasında, kültür hürriyetinin temellerini atmak 
bakımından, Türk harflerinin başlıca bir Önemi 

vardır. Türk harfleri, ilim ve edebiyat diliyle 
halk dili arasındaki ikiliği ve memleketteki leh
çeler ayrılığını gideren «Türkçeleşme» adım 
verdiğimiz kaynaşma ve birleşme hareketine 
umulmadık bir hız vermiştir. On beş yıldanberi 
edebiyatta, gazetelerde, tercümelerde, ilk, orta 
ve yüksek okullarda Osmanlıca, yerini, Türk-
çeye bırakıyor. Milyonların konuştuğu, yazıştığı 
ve anlaştığı millet dili alabildiğine gelişiyor. Bu 
gelişme, yaşıyan ekleri ve kökleri ile, tarihî kay-
naklariyle, Türkçemizin ileri yeni çağ dillerin
den biri olmak için hiç bir kısırlığı olmadığını, 
bilâkis engin bir yaratış ve türetiş yeterliği ol
duğunu ispat etmiştir. 

Bu ileri gidişin tabiî sonucu olarak Osmanlıca 
ile ilişiği kesilen Türk çocuklarının mekteplerde 
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okudukları ilim ve fenlerin terimlerini Türkçe
leştirme ihtiyacı yıllardanberi Maarif Vekilliğini 
Türk Dil Kurumunu bütün uzmanlarımızı de
vamlı bir çalışma ve araştırma zorunda bırakmış 
ve bu suretle bugün ilk, orta okullar ile liseler 
ve" bir kısım yüksek okullar derslerini yeni te
rimler ile öğrenmeğe başlamışlardır. 

Bu gelişme hareketinde hukuk ve Devlet dili 
bilhassa geride kalmıştır. Hukuk ve kanun te
rimlerini Türkçeleştirecek olanlar, Anayasanın 
kılavuzluğunu beklemekte ne kadar haklı iseler, 
Büyük Meslis de hukuk ve kanun dilinin esasla
rını koymak için, söz ve söz kurma araştırmala
rının az çok bir kararlık bulmasını beklemekte o 
kadar haklı idi. Eski metinlerden, halk ağzın
dan, lehçelerden iyi ve zengin taramalar yapıl
dıktan başka Türkçeye ait yerli ^ yabancı hemen 
bütün lûgatlar ya basılmış, ya toplanmıştır. Ar
tık genel bir terimler kamusu yapabilmek im
kânları, uzmanlarımızın elindedir, işte bu im
kânlardan faydalanılarak 1942 yılı başlarında iki 
ayrı heyet tarafından « Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu > nun Türkçeleştirme tasarıları hazırlan
mış ve Millet Meclisi üyeleri, Yargıtay, Danıştay 
ve Sayıştay başkan ve reisleri İstanbul ve An
kara Hukuk Fakültesi profesörleriyle, ötedenberi 
dil işlerinde çalışan uzmanlarımıza dağıtılarak, 
her iki tasan üzerinde geniş bir soruşturma ya
pılmıştır. Dikkatle incelenen bu soruşturma so
nuçlarına göre yazılan üçüncü tasarı, Parti Grup
larınca da seçilen otuz kişilik komisyonda dü
zeltilip tamamlanarak, nihayet Parti Grupunun 
da görüşme ve tartışmasından geçmiş ve Büyük 
Meclise sunduğumuz bu son şeklini almıştır. 

«Teşkilâtı Esasiye Encümeni» bu Tükçeleş-
tirme işinde aşağıdaki esaslı noktaların sağlandı
ğını görmüştür : 

1. «Teşkilâtı Esasiye Kanunu» nuh mâna

sında, kavramında hiç bir değişiklik olmamış v6 
104 ncü madde bu maksadi temin edecek şe
kilde yazılmıştır. 

2. Türkçesi bulunan bütün terimler karşı
lanmıştır. 

3. Kavram açığı bırakılmamak için, tam 
karşılığı bulunmıyan yabancı kelime veya şekil
lere dokunulmamış ise de, bunların birer kök 
olarak kalmalarına, tasriflerinin Türkçeleştiril
mesine ve aile halinde yabancı kelime gurup
ları kalmamasına mümkün olduğu kadar çalışıl
mıştır. 

4. Tükçeleşen ve halk dilince benimsenen 
kelime ve kalıplara ilişilmiyerek, Anayasanın 
herkesçe anlaşırlığı korunmuştur. 

5. Esas Teşkilât Kanunumuzun «Devlet şek
linin Cumhuriyet» olduğuna dair olan birinci 
maddesinde mâna,, mefhum ve hattâ kelime iti
bariyle de hiç bir değişiklik yapılmamıştır. 

Encümen incelemeleri göstermiştir ki, Büyük 
Millet Meclisi Ana Yasa Türkçesiyle şerefli ta
rihinde örnekleri eksik olmıyan kılavuzluk ve 
önderlik görevlerinden birini daha yapmaktadır, 

Lâyiha, müstaceliyetle müzakere edilmek 
üzere Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzo-
lunur. 

Teş. Esa. En. Rs. M. M. Kâtip 
Ankara istanbul Tokad 

M. Ökmen Z. Karamursal B. Erişken 
Bursa Çomm Gümüşıane 

R. Gümn • M. Cantekin ' H. E. Ataç 
istanbul istanbul Kütahya 

Dr. H. Diker Gl. K. Karabekir M. Erkan 
Mardin Muğla Samsun 

/ / . Menemencioğlu Orgl. î. Çalışlar H. Çakır 
Samsun 

Amiral E. Engin 
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Anayasa teklifi 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Esas hükümler 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 
İKİNCİ MADDE — Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, Devlet

çi, lâyik ve devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara'dır. . 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi 

temsil eder ve millet adma egemenlik hakkını yalnız o kullanır. 
BEŞİNCİ MADDE — Yasama yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisinde 

belirir ve onda toplanır. 
ALTINCI MADDE — Meclis, yasama yetkisini kendi kullanır. 
YEDİNCİ MADDE — Meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı 

ve onun tâyin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. 
Meclis, Hükümeti her vakit denetleyebilir ve düşürebilir. 
SEKİZİNCİ MADDE — Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre bağım

sız mahkemeler tarafından kullanılır. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 
Yasama görevi 

DOKUZUNCU MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel kanununa göre 
millet tarafından seçilmiş milletvekillerinden kurulur. 

ONUNCU MADDE — Milletvekili seçmek, yirmi iki yaşını bitiren kadın, er
kek her Türkün hakkıdır. 

ON BİRİNCİ MADDE — Otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk milletve
kili seçilebilir. 

ON İKİNCİ MADDE — Yabancı Devlet resmî hizmetinde, bulunanlar, terhip-
İi cezaları gerektiren suçlardan veya hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflâs suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, kısıtlılar, 
yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler, kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
Türkçe okuyup yazma bilmiyenler milletvekili seçilemezler. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisinin seçimi dört yılda bir ya
pılır. 

Süresi biten milletvekilleri tekrar seçilebilirler. 
Eski Meclis, yeni Meclisin toplanmasına kadar devam eder. 
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Yeni seçim yapılmasına imkân görülmezse, toplanma dönemi bir yıl daha uzatı

labilir. 
Her milletvekili, yalnız kendini seçen çevrenin değil, bütün milletin vekilidir. 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisi, her yıl, Kasım ayı başında 

çağrısız toplanır. 
Meclis, üyelerinin memleket içinde dolaşmaları, inceleme yapmaları, denetleme 

vazifelerine hazırlanmaları ve dinlenmeleri için çalışmasına yılda altı aydan fazla 
ara veremez. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Kanun teklif etmek hakkı, Meclis üyelerinin ve Ba
kanlar Kurulunundur. -

ON ALTINCI MADDE — Milletvekilleri Meclise katıldıklarında şöyle andieer-
ler: 

«Namusum üzerine söz veririm ki : 
Yatanın ver milletin mutluluğuna, esenliğine, milletin kayıtsız şartsız egemen

liğine aykırı bir amaç gütmiyeceğim ve Cumhuriyet esaslarına bağlılıktan ayrıl-
mıyacağım.» 

ON YEDİNCİ MADDE — Bir milletvekili ne Meclis içindeki oy, düşünce ve 
demeçlerinden, ne de Meclisteki oy, düşünce ve demeçlerini Meclis dışında söylemek 
ve açığa vurmaktan sorumlu değildir. Seçiminden gerek önce ve gerek sonra üstü
ne suç atılan bir milletvekili Kamutayın kararı olmadıkça sanık olarak sorgulana-
maz, tutulamaz ve yargılanamaz. Cinayetten suç üstü yakalanma hali bu hük
mün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam bunu hemen Meclise bildirmek 
ödevindedir. Seçiminden önce veya sonra bir ' milletvekili hakkında verilmiş bir 
ceza hükmünün yerine getirilmesi milletvekilliği süresinin sonuna bırakılır. Mi l 
letvekilliği süresi içinde zamanaşımı yürümez. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Milletvekillerinin yıllık ödenekleri özel kanunla 
gösterilir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Araverme sırasında Cumhurbaşkanı veya 
Meclis Başkanı gerekli görürse Meclisi toplanmıya çağırabilir. Üyelerden beş
te birinin istemesi üzerine de Meclis Başkanı Meclisi toplanmıya çağırır. 

YİRMİNCİ MADDE — Meclis görüşmeleri herkese acıktır ve olduğu gibi_ca
yılır. '". ' ~ -• % 

Fakat Meclis, içtüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar dahi ya
pabilir. Kapalı oturumlardaki görüşmeleri yaymak Meclisin kararma bağlıdır. 

YİRMİ BİRİNCİ M A D D E — Meclis, görüşmelerini içtüzük hükümlerine gö
re yapar. -

YİRMİ İK lNCİ MADDE — Soru, gensoru ve Meclis soruşturması, Meclisin 
yetkilerinden olup bunların nasıl yapılacağı içtüzükte gösterilir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Milletvekilliği ile Hükümet memurluğu bir ki
şide birleşemez. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamutayı 
her Kasım ayı başında kendine bir yıl için bir Başkan, üç Başkanvekili seçer. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Seçim dönemi bitmeden Meclis, üyelerinin 
tam sayısının saltçokluğu ile seçim yenilemeğe karar verirse, yeni toplanan Mec-
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lisin seçim dönemi Kasım ayından başlar. 

Kasımdan önceki toplantı, olağanüstü toplantı sayılır. 
YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Kanun koymak, kanunlarda değişiklik yap

mak, kanunları yorumlamak, kanunları kaldırmak, Devletlerle sözleşme, andlaş 
ma ve barış yapmak, harp ilân etmek, Devletin bütçe ve kesinlıesap kanunları
nı incelemek ve onamak, para basmak, tekelli ve akçalı yüklenme sözleşmele
rini. ve imtiyazları onamak ve bozmak, genel ve özel af ilân etmek, cezaları ha
fifletmek ve değiştirmek, kanun soruşturmalarını ve kanun cezalarını ertele
mek, mahkeme!erden çıkıp kesinleşen ölüm cezası hükümlerini yerine getirmek 
gibi görevleri Büyük Millet Meclisi ancak kendisi yapar. 

YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Bir milletvekilinin vatan hayınlığı ve millet
vekilliği sırasında yiyicilik suçlarından biriyle sanık olduğuna Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kamutayı hazır üyelerinin üçte iki ov çokluğu ile karar verilir 
yahut on ikinci maddede yazılı suçlardan biriyle hüküm giyer ve bu da kesinle
şirse milletvekilliği sıfatı kalmaz. 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Çekilme, kanun hükümleri gereğince kısıt
lanma, özürsüz ve izinsiz iki ay Meclise devamsızlık yahut memurluk kabul etme 
hallerinde milletvekilliği düşer. 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — ölen yahut yukarıdaki maddeler gereğince 
milletvekilliği sıfatı kalkan veya düşen milletvekilinin yerine bir başkası seçilir. 

OTUZUNCU MADDE — Büyük Millet Meclisi, kendi kolluk işlerini Başkam 
eliyle düzenler ve yürütür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürütme görevi 

OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Türkiye Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi 
Kamutayı tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Cum
hurbaşkanlığı görevi, yeni Cumhurbaşkanının seçimine kadar sürer. Yeniden sc 
çilmek olur. 

OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır. Bu sıfatla törenli 
oturumlarda Meclise ve gerekli, gördükçe Bakanlar Kuruluna Başkanlık eder ve 
Cumhurbaşkanı kaldıkça Meclis tartışma ve görüşmelerine katılamaz ve oy vere
mez. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Cumhurbaşkanı, hastalık ve memleket dışı yol
culuk gibi bir sebeple görevini yapamaz veya ölüm, çekilme ve başka sebeplerle 
Cumhurbaşkanlığı açık kalırsa Büyük Millet Meclisi Başkanı vekil olarak Cum
hurbaşkanlığı görevini yapar. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Cumhurbaşkanlığı boş kaldığında Meclis top-
lanıksa Cumhurbaşkanını hemen seçer. 

Meclis toplanık değilse çağrılarak Cumhurbaşkanı seçilir. Meclisin seçim dö
nemi sona ermiş veya seçimin yenilenmesine karar verilmiş olursa Cumhurbaşka
nını gelecek Meclis seçer. 

. OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Cumhurbaşkanı Meclisin kabul ettiği kanunları 
on gün içinde ilân eder. 
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^rnhTirb®şkanı, uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere gene 
on gün içinde gerekçesi ile birlikte Meclise geri verir. Anayasa ile bütçe kantara 
bu hüküm dışındadır. 

$£e%lis geri verilen kanunu gene kabul ederse Cumhurbaşkanı onu ilân etmek 
ödevindedir. 

®T!M ALTINCI MADDE —Cumhurbaşkanı her yıl Kasım ayında Hüküme
tin geçen yıldaki çalışmaları ve giren yıl içinde alınması uygun görülen tedbirler 
hakkında bir söylev verir. Yahut söylevini Başkana okutur. 

OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Cumhurbaşkanı, yabancı Devletler yanında Tür
kiye iChamfetriyetinin siyasi temsilcilerini 'tâyin eder ve yabancı Devletlerin siyasi 
temsilcilerini kabul eder. 

OTUZ JSEKİJZlNCÎ: MADDE — Cumhurbaşkanı, seçiminden hemen sonra 
Meclis önünde şöyle andiçer: 

«Namusum üzerine söz veririm ki: 
Cumhurbaşkanı olarak, Cumhuriyet kanunlarını, milletin egemenlik esasla

rım sayacağım; 
"¥e bunları müdafaa edeceğim; 
Türk milletinin mutluluğuna bütün bağlılığımla, bütün kuvvetimle çalışaca

ğım; 
Türk Devletine yönelecek her tehlikeyi en son şiddetle önliyeceğim; 
Türkiye'nin şanını, şerefini koruyup yükseltmek, üstüme aldığım görevin 

isterlerini yerine getirmek için olanca varlığımla çalışmaktan asla ayrılmıya-
eağrffiu» 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Cumhurbaşkanının çıkaracağı bütün ka
rarlar Başbakan île birlikte ilgili Bakan tarafından imzalanır. 

KIRKINCI MADDE — Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Yüce varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Harp 
kuvvetlerinin komutası barışta özel kanıma -göre Genelkurmay Başkanlığına 
ve seferde Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından tâyin 
edilecek kimseye verilir. 

KIRK BİRÎNCÎ MADDE — Cumhurbaşkanı, vatan hayınlığı halinde Büyük 
Millet Meclisine karşı sorumludur. Cumhurbaşkanının çıkaracağı bütün karar
lardan doğacak sorumlar 39 ncu madde gereğince bu kararları imzalayan Baş
bakanın ve ilgili Bakanındır. 

Cumhurbaşkanının, özlük işlerinden dolayı sorunılaııması gerekirse, Anaya
sanın milletvekilliği dokunulmazlığı Ee ilgili 17 nci maddesi hükümlerine uyulur. 

KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Cumhurbaşkanı, Hükümetin teklifi üzerine, da
imî malûllük veya kocama gibi özlük sebeplerden dolayı belli kimselerin cezala
rını kaldırabilir veya hafifletebilir. 

Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi tarafından sanıklanarak hüküm giyen 
Bakanlar hakkında bu yetkiyi kullanamaz. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Cumhurbaşkanının ödeneği özel kanunla göste
rilir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Başbakan, Cumhurbaşkanınca Meclis üye
leri arasından tâyin olunur. 
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Öteki Bakanlar Başbakanca Meclis üyeleri arasından seçilip tamamı Cum

hurbaşkanı tarafından onandıktan sonra Meclise sunulur. 
Meclis toplanık değilse sunma işi Meclisin toplanmasına bırakılır. 
Hükümet, tutacağı yolu ve siyasi görüşünü engeç bir hafta içinde Meclise 

bildirir ve ondan güven ister. 
KIRK BEŞÎNCt MADDE — Bakanlar, Başbakanın reisliği altında (Bakan

lar Kurulu) nu meydana getirir. 
KIRK ALTINCI MADDE — Bakanlar Kurulu, Hükümetin genel politika

sından birlikte sorumludur. 
Bakanların her biri kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin ey

lem ve işlemlerinden ve politikasının genel gidişinden tekbaşma sorumludur. 
KIRK YEDİNCİ MADDE — Bakanların görev ve sorumları özel kanunla 

gösterilir. 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Bakanlıkların kuruluşu özel kanuna bağlıdır. 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — İzinli veya herhangi bir sebeple özürlü olan 

bir Bakana, Bakanlar Kurulu üyelerinden bir başkası geçici olarak vekillik eder. 
Ancak bir Bakan birden fazlasına vekillik edemez. 

ELLİNCİ MADDE — Bakanlardan birinin Yücedivana yollanması hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen karar, kendisini Bakanlıktan da düşürür. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — İdare dâvalarına bakmak ve idare uyuşmazlıkları
nı çözmek, Hükümetçe hazırlanarak kendine verilecek kanun tasarıları ve imtiyaz 
sözleşme ve şartlaşmaları üzerine düşünüşünü bildirmek, gerek kendi Özel kanunu 
ve gerek başka kanunlarla gösterilen görevleri yapmak üzere bir Danıştay kuru
lur. Danıştay Başkanları ve üyeleri, daha önce önemli görevlerde bulunmuş, uz
manlıkları, bilgileri ve görgüleriyle belirgin kimseler arasından Büyük Millet Mec
lisince seçilir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Bakanlar kurulu, kanunların uygulanışını göster
mek yahut kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere içinde yeni hükümler bulun
mamak ve Danıştaym incelemesinden geçirilmek şartiyle tüzükler çıkarır. 

Tüzükler Cumhurbaşkanının imzası ve ilâniyle yürürlüğe girer. 
Tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürüldükte bunun çözüm yeri Türkiye 

Büyük Millet Meclisidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yargı erki 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri ka
nunla gösterilir. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yargıçlar, bütün dâvaların görülmesinde ve 
hükmünde bağımsızdırlar ve bu işlerine hiçbir türlü karışılamaz. Ancak kanun 
hükmüne bağlıdırlar. 

Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büük Millet Meclisi ve Bakanlar Ku
rulu hiçbir türlü değiştiremezler, başkalayamazlar, geciktiremezler ve hüküm
lerinin yerine getirilmesine engel olamazlar. 
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ELLİ BEŞİNCİ MADDÎS — Yargıçlar, kanunda gösterilen usuller ve haller 

dışında görevlerinden çıkarılamazlar, 
ELLİ ALTINCI MADDE — Yargıçların nitelikleri, hakları, görevleri, aylık 

ve ödenekleri, nasıl tâyin olunacakları ve görevlerinden nasıl çıkarılacakları özel 
kanunla gösterilir. 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Yargıçlar, kanunla gösterilenlerden başka genel 
.veya özel hiçbir görev alamazlar. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE —Mahkemelerde yargılamalar herkese açıktır. 
Yalnız yargılama usulü kanunları gereğince bir yargılamanın kapalı olmasına 

mahkeme karar verebilir. . 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Herkes mahkeme önünde haklarını koru

mak için gerekli gördüğü yasalı araçları kullanmakta serbesttir. 
ALTMIglNCI MADDE — Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki dâvala

ra bakmazlık edemez. Görev ve yetki dışında olan dâvalar ancak bir kararla 
reddolunür. 

' * J Yücedivan 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Bakanları, Yargıtay ve'Danıştay Başkanları 

ve üyelerini ve Cumhuriyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işlerden dolayı 
yargılamak için Yücedivan kurulur. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Yücediven üyeliği için, on biri Yargıtay, onu 
Danıştay Başkanları ve üyeleri arasından ve kendi Genelkurulları tarafmdan, 
gerekli görüldükte gizli oyla, yirmi bir kişi seçilir. 

Bunlar gizli oy ve salt çoklukla içlerinden birini Başkan ve birini Başkanve-
kili seçerler. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yücedivan bir Başkan ve on dört üye ile ku
rulur ve kararlarım salt çoklukla verir. 

Geri kalan altı kişi gerektiğinde kurulun eksiğini tamamlamak için yedek 
üye durumundadır. 

Bu yedek üyeler, üçü Yargıtay, üçü Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından 
olmak üzere adçekme ile ayrılır. 

Başkanlığa ve Başkanvekilliğine seçilenler bu adçekmeye girmezler. 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yücedivanm savcılık görevi, Başsavcılık 

tarafından görülür. 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Yücedivanm kararları kesindir. 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Yücedivan kanunlara göre yargılar ve hü

küm verir. 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Yücedivan gerekli görüldüğünde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi karariyle kurulur. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 
Türklerin kamu haklan 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet 
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baskasina zarar vermiyeeek her şeyi yapabilmektir. 
Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı, başkalarının hürriyeti susa

rıdır. Bu sınırı ancak kanun çizer. 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Türkler kanun karşısında asittirler m ay

rıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişjayrıealıkları 
kaldırılmıştır ve yasaktır. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, 
yayım, yolculuk, bağıt, çahşma, mülkedinme, malını ve hakkını kullanma, top
lanma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabiî 
haklarındandır. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Cana, mala, ırza, konuta hiçbir türlü dokunu
lamaz, 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Kanunda yazık hal ve şekillerden başka türlü 
hiçbir kimse yakalanamaz ve tutulamaz. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — İşkence, eziyet, zoralımı ve angarya yasaktır. 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kamu faydasına gerekli olduğu usulüne 

göre anlaşılmadıkça ve özel kanunları gereğince değer pahası peşin verilmedik
çe hiç kimsenin malı ve mülkü kamulaştırılamaz. 

Çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları Devletleştirmek için alınacak 
toprak ve ormanların kamulaştırma karşılığı ve bu karşılıkların ödenişi özel kanun
larla gösterilir. 

Olanğanüstü hallerde kanuna göre yükletilecek para ve mal ve çahşma ödevleri 
-.dışında hiçbir kimse başka hiç bir şey yapmaya ve vermeye zorlanamaz. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Hiçbir kimse felsefe inanından, din ve mez
hebinden dolayı kınanamaz. Güvenliğe ve edep törenlerine ve kanunlar hüküm
lerine aykırı bulunmamak üzere her türlü din törenleri serbesttir. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Kanunda yazılı usul ve haller dışında kimsenin 
konutuna girilemez ve üstü aranamaz. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Basın, kanun çerçevesinde serbesttir ve yayı
mından önce denetlenemez, yoklanamaz, 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Seferberlik ve sıkıyönetim hailemin veya-
diği kısıntıların dışında yolculuk hiçbir kayıt altına alınamaz. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Bağıtların, çalışmaların, mülkedinme 
ve hak ve mal kullanmasının, 'toplanmaların, derneklerin ve ortaklıkların ser
bestlik sınırı kanunlarla çizilir. 

SEKSENİNCİ MADDE — Hükümetin gözetimi ve denetlemesi altında ve ka
nım çerçevesinde her türlü öğretim serbesttir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Postalara verilen kâğıtlar, mektuplar ve her 
türlü emanetler yetkili sorgu yargıcı veya yetkili mahkeme kararı olmadıkça 
açılamaz ve telgraf ve telefonla haberleşmenin gizliliği bozulamaz. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Türkler gerek kendüeri, gerek kamu üe ilgili 
olarak kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri hallerde yetkili makamlara ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine tek başlarına veya toplu olarak haber verebi-
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lir ve şikâyette bulunabilirler. Haber veya? şikâyeti alan makam kişi ile ikili 
başvumnalarm sonucunu dilekçiye yazılı olamk büftenek ötl^vinttediîi!. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — ffiç kimse kanunca bağlı olduğu mahkeme-
den başka bir mahkemeye verilemez ve yollanamaz. 

SÜKSEN Ddte)ÜN€Ü MADDE — Vergi, Devletin genel gitierleri için, hai
lem pay vermesi demektir. 

Bu esasa aykırı olarak gerçek veya tüzelkişiler tarafından veya onlar adına 
resimler, ondalık alınması ve başka yüklemeler yapılması yasaktır. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Vergiler ancak kanunla salınır ve alınır. 
Devletçe, illerin özel idarelerince ve belediyelerce alınagelmekte olan resim

ler ve yüklemeler, kanunları yapıtaeaya kadar Titas&iMr: 
ŞEMSEN A&TINC1 MADENE — Harp halinde veya üarbi gerektirecek bir du

rum başgöst erdikte veya ayaklanma olduğundaı yahut vatâan ve Cumhuriyete 
karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir kesin belirtiler gö
rüldükte lE$ak:asIa£ 2£a#eiiu^ süi?esi bir ayı aşmamak üzere yurdun bir kesimin
de veya her yerinde sıkıyönetim ilân edebilir ve bunu hemen Meclisin onaması
na sunar. Meclis sıkıyönetim süresini, gerekirse uzatabilir veya kısaltabilir. 
Meclis toplanık değilse hemen toplanmayaçağırılan. 

Sıkıyönetim suresi ancak Meclisin karariyîe uzatılabilir. 
Sıkıyönetim, kişi ve konut dokunulmazlığının, basın, gönderişine, dernek, 

ortaklık hürtfiyetleımıin geçici olarak kayıtlanması veyıa &rcdurulması demektir. 
Sıkıyönetim bölgesiyle bu bölgede hangi hükümlerinuygulanacağı:ve işlemle

rin nasıl yürütüleceği, harp halinde de dokunulmazlığın ve diğer hürriyetlerin na
sıl kayıtlanabileceği veya. durdurulacağı kanunla, gösterilir. 

SM£8®N ¥EDİNCÎ MADDE — Kadın, erk^k bütün Türkler ük öğretimden 
geçmek ödevândedirler. îlk öğretim Devlet okullarındapaıras^zdrr. 

SM&1EN MKÎZlîfCJ: MADDE — Türkiyede din ve ırk ayırd edilmeksizin 
vatandaşlık bakımından herkese «TMb» denir. 

Türkiye'de veya Türkiye dışında bir Türk babadan gelen yahut Türkiye'de 
yerleşmiş bir yabancı babadan TuaM-Nie dünyaya gelipte memleket içinde oturan 
ve erginlik yaşma vardığında resmî olarak Türk vatandaşlığınıistiyen yahut 
Vatandaşlık Kanunu gereğince Türklüğe kabul olunan herkes TUrktür. 

Türklük sıfatımn kaybı kanunda yazılı hallerde oku?. 
t?»-;;.:.: _ . . ._ . ^ .-^_. . . . ; : / " " " \ ..:' 

ALTINCI BÖLÜM 

•, ' •. * * . * . » . p- -. * ., 

. ~ ttte* l .•••'r;"" ! " 
£QEK&SQ? me&TJ'fflfflğü MMB&E'— Türkiye, cofröfya durumu ve ekonomi 

ilişikleri bakımından illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara bölünmüştür ve Iracafc-
lar da loıaaba ve köylerden meydana gelir. 

Di^^âJFlNCaİ îMOTEE — ÎÖerte şehir, kasaba ve köyler tüzelkişilik sahibi
dirler; 

DOKSAN BÜtİNGÎ MADDE — İllerin işleri, yetki genişliği ve görev ayrımı 
esaskııjaâ^lmii^öfeoiuntrr. 
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Memurlar 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Siyasi haklan olan her Türkün, yeterliğine ve 
hakedişine göre, Devlet memuru olmak hakkıdır. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bütün memurların nitelikleri, hakları, görev
leri, aylık ve ödenekleri, göreve alınmaları ve görevden çıkarılmaları, yükselme ve 
ilerlemeleri özel kanunla gösterilir. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanuna aykırı işlerde üstün emrine uy
muş olmak memuru sorumdan kurtarmaz. 

, , . . ' _ _ . , • • , . , " . - - • - - - - - • • • * » * , . 

• r ^ ^ 7 : 1 Maliye işleri 
DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Bütçe kanunu tasarısı ve buna bağlı bütçeler 

ve cetvellerle katma bütçeler Meclise Bütçe yılı başından enaz üç ay önce sunulur. 
DOKSAN ALTINCI MADDE — Devlet malları bütçe dışı harcanamaz. 
DOKSAN YEDÎNCİ MADDE — Bütçe kanununun geçirdiği bir yıldır. 
DOKSAN SEKlZÎNCÎ MADDE — Kesimhesap kanunu, ilişkin olduğu yıl büt

çesinin hesap dönemi içinde elde edilen gelirler, gene o yılki ödemelerin gerçek
leşmiş tutarını gösterir kanundur. Bununşekli ye bölümleri Bütçe kanunu ile tam 
karşılıklı olacaktır. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Her yılın kesinhesap kanunu tasarısı o 
yılın sonundan başlıyarak engeç ikinci yıl Kasım ayı basma kadar Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisine bağlı ve Devletin gelirlerini 
ve giderlerini özel kanuna göre denetlemekle görevli bir Sayıştay kurulur. 

YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Sayıştay, genel uygunluk bildirimini ilişkin olduğu 
kesinhesap kanununun maliyece Büyük Millet Meclisine verilmesi tarihinden 
başlıyarak engeç altı ay içinde Meclise sunar. 

Anayasantn dayanakları, 
YÜZ İKİNCİ MADDE — Anayasada değişiklik yapılması aşağıdaki şartlara 

bağlıdır: 
Değişiklik teklifinin Meclis tamüyesinin enaz üçtebiri tarafından imzalan

ması şarttır. 
Değişiklikler ancak tamsayımın üçte iki oy çokluğu ile kabul edilebilir. 
Bu kanunun, Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki birinci madde

sinde değişiklik ve başkalama yapılması hiç bir türlü teklif dahi edilemez. 
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Anayasanın hiçbir maddesi hiçbir sebep ve baha

ne ile savsanamaz ve işlerlikten alıkonamaz. Hiçbir kanun Anayasaya aykırı 
olamaz. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 1293 tarihli «Kanunuesasi» ile değişik mad
deleri ve 20 «Kânunusani» 1337 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu, 20 Nisan 1340 
tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve bunların ekleri ve değişiklikleri 
kaldırılmıştır. 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girei; v 
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TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN DE&İŞTÎRÎŞÎ 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE T - 20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ve ekleri yerine mâna ve kavramda bir değişiklik yapılmaksızın 
Türkçeleştirilmiş olan bu kanun konulmuştur. 
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Teşkilâtı Esasiye kanunu = Anayasa 
inkılâp = Devrim 
Merkezi Devlet = Başkent 
Hâkimiyet = Egemenlik 
Salâhiyeti teşriiye = Tasama yetkisi 
Kuvvei icrâiye = Yürütmek erki 
Reisicumhur = Cumhur Başkanı 
tcra Vekilleri Heyeti = Bakanlar kurulu 
Murakabe = Denet 
Murakabe etmek = Denetlemek 
Murakıp = Denetçi 
Hakkı kaza. = Yargı hakkı 
Müstakil = Bağımsız 
Kanunu mahsus = özel kanun 
Mebus = Millet vekili 
Sirkat = Hırsızlık 
Sahtekârlık = Sahtecilik 
Emniyeti suiistimal = inancı kötüye kullan
ma 
Hileli iflâs = Dolanlı iflâs 
Mahkum olmak = Hüküm giymek 
Hacir = Kısıt 
Mahcur = Kısıth 
Hacretmek = Kısıtlamak 
Tâbiiyet = Uyrukluk 
Tebaa = Uyruk 
Hukuku medeniyeden iskat edilmiş olanlar = 
Kamu hizmetlerinden yasaklılar 
Müddet = Süre 
Devre = Dönüm. 
Dairei intihabiye = Seçim çevresi 
Tatili faaliyet etmek = Çalışmaya ara ver
mek 
Âza = Üye 
Rey = Oy 
Mütalâa =. Düşünce 
Mesuliyet = Sorum 
Mesul = Sorumlu 
Meclis Heyeti Umuıhiy'esâ = Kamutay 
İsticvap edilmek = Sorgulanmak 
Sanık = Maznun 
Muhakeme edilmek = Yargılanmak 
Tevkif edilmek = tutulmak 
Derdest ediîmek — Yakalanmak 
Makamı ait, mercii ait — Yetkili makam 
Mjikeüerıyet = ödev 
Müruruzaman = Zamanaşımı 
Tahsisat = ödenek 
Müzakere = Görüşme 
Nizamnamei Dahilî = içtüzük 

Celse = Oturum 
Sual = Soru 
istizah = Gensoruş 
Meclis tahkikatı = Meclis soruşturması 
Reis = Başkan 
Reis vekili = Başkan vekili 
Adedi mürettep = Tam sayı 
Ekseriyeti mutlaka = Salt çokluk 
İçtima - Toplantı 
Tadil etmek =• Değişildik yapmak 
Tefsir = Yorum 
Tefsir etmek = Yorumlamak 
Mukavele = Sözleşme 
Muahede = Antlaşma 
Hesabı katı Kesin hesap 
Tasdik etmek — Onamak 
İnhisar = Tekel 
Malî = Akçalı 
Taahhüt = Yüklenme 
Tecil etmek = Ertelemek 
İdam = ölüm cezası 
Vazife = Görev 
İrtikâp = Yeyieilik 
Âzayi mevcude = Hazır üye 
İstifa = ÇeMhne 
Zabıta = Kolluk 
Devlet Reisi = Devletin başı 
Mümessil = Temsilci 
Şahsi, zati hususat = özlük işler 
Masuniyeti teşriiye = Millet Vekilliği doku
nulmazlığı 
Şeyhuhet = Kocama 
İtimat istemek = Güven istemek; 
Fiil = Eğlem 
Muamele = İşlem 
Divanı Âli = Yüce Divan 
Şûrayı Devlet = Danıştay 
İhtisas = Uzmanlık 
Tarzı tatbik = Uygunlanıs 
Tatbik etmek = Uygulamak 
Mercii hal = Çözüm yeri 
Hâkim = Yargıç 
Tağyir etmek = Başkalamak 
Azletmek = Görevtten çıkarılmak 
Evsaf •=' Nitelikler 
Meşru = Yasak 
Mal&emeİ Temyiz = Yargıtay 
Başsavcı = Başmüddeiumumi 
Divanı Muhasebat = Sayıştay 
Heyeti Umumiye = Genel Kurul 
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Kura = Adçekme 
Savcı = Müddeiumumi 
Müsavi = Eşit 
Ayrık = Müstesna 
İmtiyaz (Sınıf imtiyazı) = Ayrıcalık 
Masuniyeti şahsiye = Kişi dokunulmazlığı 
Neşriyat = Yayın 
Akit = Bağıt 
Sayüamel — Çalışma 
Temellük = Mülk edinme 
Tasarruf (burada) = Malını ve hakkmı kul? 
lanma 
Cemiyet = Dernek 
Şirket = Ortaklık 
Mesken = Konut 
Müsadere = Zorla alım 
İstimlâk etmek = Kamulaştırmak 
Tahmil, teklif = Yükletilme, yükleme 
Muahaze ve takbih edilmek = Kınanmak 
Asayiş = Güvenlik 
Adabı umumiye = Edep türeleri 
Âyin = Tören . . 
Matbuat = Basın 
Idarei örfiye = Sıkı yönetim 
Nezaret = gözetim 
İstida = Dilekçe | 

Müstedi = Dilekçi 
Müstediyat = Dilekler 
Şahsiyeti hükmiye = Tüzel kişilik 
Masarif — Giderler 
Aşar = Ondalık 
Vergi tarhetmek = Vergi salmak 
Gibayet etmek =. Almak 
Kıyam ve isyan = Ayaklanma 
Fiili teşebbüsat = Eğlemli kalkışmalar 
Muraselât = Gönderiş 
Vilâyet = İl 
Kaza = Üçe 
Nahiye = Bucak 
Münasebettar, müteallik == İlişikli 
Menfaattar, alâkadar = İlgili 
Taksimi vazaif = Görev ayrımı 
Tavzif edilmek = Göreve almmak 
Terfi = Yükselme 
Terakki = İlerleme 
Lâyiha = Tasan 
Meriyet = Geçerlik 
Umumî mutabakat beyannamesi = Genel uy
gunluk bildirimi 
İhmal edilmek = Savsanmak 
Tadil edilmek — İşlerlikten alıkonmak ı% 
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