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değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 3115 Kabul tarihi: 5/2/1937 

Madde 1 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Devleti , cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, 
lâik ve inkılâpçıdır. Resmî dil i Türkçedir. Makarrı A n k a r a şeh
ridir . 

Madde 2 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 44 üncü madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Başvekil, REİSİCÜMHUR canibinden ve Meclis azası meya-
nından tayin olunur. Sair vekiller Başvekil tarafından Meclis 
azası arasından intihab olunarak heyeti umumiyesi Reisicumhu
run tasdikile Meclise arzolunur. 

Meclis, müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimaına 
talik olunur. 

Hükümet hattı hareket ve siyasî noktai nazarını azamî bir 
hafta zarfında Meclise bildirir ve itimad taleb eder. 

Siyasî müsteşarları Başvekil, Meclis azası arasından seçe
rek Reisicumhurun tasdikına arzeder. 

Madde 3 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 47 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Veki l ler in ve siyasî müsteşarların vazife ve mes'uliyetleri 
mahsus kanunla tayin olunur. 

Madde 4 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 49 uncu maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Mezun ve her hangi bir sebeple mazur olan bir vekile İcra 
Veki l ler i Heyet i azasından bir diğeri veya siyasî müsteşarlar
dan bir i muvakkaten niyabet eder. A n c a k bir veki l veya bir 
siyasî müsteşar bir vekâletten fazlasına niyabet edemez. 

Siyasî müsteşarın vekile niyabeti halinde kararnamesi 
Meclise arzolunur. 

Madde 5 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 50 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

İcra Vekil lerinden veya siyasî müsteşarlardan birinin 
Divanı Âliye şevkine dair Türkiye Büyük Millet Meclisince 

verilen karar vekâlet veya müsteşarlıktan sukutu dahi mutazam-
mındır. 

Madde 6 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 inci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Vazifelerinden münbais hususatta İcra Veki l l e r i ile siyasî 
müsteşarları ve Şurayı Devlet ve Temyiz Mahkemesi rüesası 
ve azasını ve Cumhuriyet Başmüddeiumumisini muhakeme et
mek üzere bir (Divanı Âli) teşkil edilir. 

Madde 7 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 74 üncü madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Umumî menfaatler için lüzumu, usulüne göre anlaşılmadık
ça ve mahsus kanunları mucibince değer pahası peşin verilme
dikçe hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü istimlâk oluna
maz. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları Devlet tara
fından idare etmek için istimlâk olunacak arazi ve ormanların 
istimlâk bedelleri ve bu bedellerin tediyesi sureti, mahsus ka
nunlarla tayin olunur. 

Fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil olunacak para ve 
mal ve çalışmaya dair mükellefiyetler müstesna olmak üzere 
hiç bir kimse hiç bir fedakârlık yapmağa zorlanamaz. 

Madde 8 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 75 inci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Hiç bir kimse mensub olduğu felsefî içtihad, din ve mez-
hebden dolayı muahaze edilemez. Asayiş ve umumî muaşeret 
âdabına ve kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üzere 
her türlü dinî âyinler yapılması serbesttir. 

Madde 9 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
9/2/1937 

1 - 4 9 1 numaralı Teşkilâtı Esasiye Kanunu 71 sayılı Resmî Gazetededir. 
II - Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı maddelerini muaddil 1222 numaralı 

kanun 863 sayılı Resmî Gazetededir. 
III - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 95 inci maddesini muaddil 1893 numa

ralı kanun 1976 sayılı Resmî Gazetededir. 
IV - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 10 ve 11 inci maddelerinin tadiline 

dair 2599 numaralı kanun 2877 sayılı Resmî Gazetededir. 
V - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 üncü maddesine dair 111 numaralı 

tefsir 565 sayılı Resmî Gazetededir. 

T.C. 
Resmî Gazete 



Sayıfa: 7660 (Resmî Gazete ) 13 ŞUBAT 1937 

T. B. M. M. K A R A R I 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı maddelerinin tadiline aid müzakere 

zabıtlarının neşir ve tamimine dair 

Büyük Millet Meclisinin 5/2/1937 tarihindeki inMkadında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında cere
yan eden müzakere zabıtlarının bütün memlekette aynen neşir ve tamimine karar verilmiştir 

8/2/1937 
(Bu Kararda yazılı müzakere zabıtları aynen aşağıya dercedilmiştir.) 

İ N ' İ K A D 

-3 

5 - 2 - 1 9 3 7 : C u m a 

Açılma saati 

15 

B A Ş K A N — Abdülhalik Renda 

K Â T İ B L E R — Naşit Uluğ (Kütahya) A l i Zırh (Rize) 

5 — Malatya MebusuİSMET İNÖNÜ ve 153 arkadaşının, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 2, 44, 47, 48, 49, 50, 61, 74 ve 
75 inci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası (2144) 

B A Ş K A N — Encümen mazbatasında müstaceliyet kararı 
istiyor. Evvelâ onu reyi âlinize arzediyorum. Kanunun müs
taceliyetle, encümenin teklifi veçhile müzakeresini kabul buyu
ranlar.. K a b u l buyurmayanlar. . Kanunun müstaceliyetle müza
keresi kabul buyurulmuştur. 

Heyet i umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ Ş Ü K R Ü K A Y A (Muğla) — Sayın ar
kadaşlar; başta Cumhuriyet Halk Partisinin Umumî Reis V e k i l i 
Büyük B a ş v e k i l İ S M E T İNÖNÜ olduğu halde Partinin meb'usla-
rından 153 arkadaşın imzası ile hazırlanan Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu tadilleri huzurunuza sunulmuş bulunuyor. Bu tadilleri 
icabeden zaruretleri huzurunuzda arzetmeği büyük şeflerim 
bana vazife olarak verdiler. B u ödevimi yapmak için müsa
adenizi r ica edeceğim. Cumhuriyet H a l k Partisinin prensipleri, 
programında vazıh bir surette tesbit edilmiştir. B u , cihanca 
malûmdur. Tatbikatı için de bu günki Türklere ve Türkiyeye 
bakmak kâfidir, tcra faaliyetinin ateşleri arasında hayatın ve 
siyasî hayatın seri geçen sellerinin cereyanları arasında belki 
hakikat objektif olarak görünmiyebilir. Fakat önümüzde şaşmaz 
ve yanılmaz acı da olsa, tatlı d a olsa herkese ve her zaman 
hakikat söyliyen bir tarih vardır. Onun mütalea, müşahede ve 
mukayesesinde herkes serbesttir. Biz, tarihi önümüze bime-
haba açabilir ve bakabil ir iz. Zaten insanlık tarihi Türklerle 
başlamıştır. Türk olmasaydı belki tarih olmazdı ve muhak
k a k k i medeniyet de başlamazdı. (Bravo sesleri, alkışlar) 

İnsanlık tarihinin başlangıcından son günlere kadar beşe
riyetin faaliyet dalgaları arasında bu kadar derin ve geniş ham-
lelerle müessir olan Türkler son asırlarda ve son devirlerde 
büyük tehlikeler geçirdi. Türkler coğrafyadan kaldırılmak ve 
istikbal tarihinden silinmek istendi. 

Biz tarihe kaza ve kaderin bir neticesi nazarile bakma
dığımız gibi , tarihin böyle kaza ve kaderinden ve zaruri aki-
betlerinden gelen hükümlerine de boyun eğmeği bilmiyen bir 
milletiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Bizim kanaatımızca her millet 
kendi tarihini kendi yapar. O fena neticeler, o milletin kusu
runun eseri ve amelinin cezasıdır. Eğer bu gün iyi neticeler 
görüyorsak onu bu milletin yaptığı ve başardığı i y i işlere ver
mek zarurî olur. Tarihin neticesinin zarurî ve mukadder olma
dığı yine bir Türk tarafından, Türklerin elile ve Türklerin 
kanile işbat edilmiştir. Tarihin seyrini değiştirdik. V e Türke 
atfedilen menhus tali bir defa daha yenildi . (Alkışlar) 

Atatürk; bu millette mevcud olan bütün yüksek seciyeleri 
ve âlicenab hasletleri nefsinde toplıyarak milletin azmi ira
desini birleştirdi ve kendi azmi iradesine katarak Türk mi l 
letini mahvolmaktan kurtardı. Şimdiye kadar Türk tarihi 
isbat eder k i Türkler için esir olmak mahvolmak demektir. 
Atatürk; Türk istiklâlini kurtarmakla beşeriyete de medeniyete de 
büyük hizmet etti. 

Tar ih Atatürkten bahsederken, Atatürkün yüksek vasıfla
rından bahsederken hiç şüphe etmemeli k i en büyük vasfını 
beşeriyete yaptığı bu hizmette görecektir. Türksüz bir tarih ne 
kadar muzlim olurdu. Hele Türksüz kalacak beşeriyet ne kadar 
sefil ve süflî bir manzara irae eder, hepiniz tahmin ve tahayyül 
edebilirsiniz. Türkün olmadığı bir tarih karanlık ve kaotik olur. 
Zaten Türk akıbetine bu kasdı yapanlar kendilerinin yaptığı 
fena niyetin, kötü kasdin cezasını az bir zamanda gördüler. 
Türk kendi tarihini ve taliini kendi yaptığı vakit ve kendi ya
parken hiç bir kimsenin, hiç bir tarafın ne tesirine kapıldı ve 
ne de yardımını gördü. Ne buldu ise kendinde buldu ve kendi 
elile yaptı. V e yaptığı şey, tarihten aldığı, müsbet, muayyen 
tecrübelerden edindiği kanaatler üzerine müessestir. Maddî 
vesaiti kendi idrakine istinad ettirtti ve bu sayede istiklâlini 
kurtardı. Atatürk Türk istiklâlini kurtardıktan sonra Türk bir 
daha böyle badirelere, tehlikelere dönmiyecek bir devlet 
sistemi kurdu. Bu devlet sisteminde tatbik edilecek olan pren
sipleri vazıh, açık ve müsbet olarak program halinde tesbit 
etti. Bu programı ve bunun tatbikini kendi kurduğu Cumhu
riyet H a l k Partisi eline ve mesuliyetine verdi . Cumhuriyet 
Halk Partisinin prensipleri evvel emirde modern bir jfdevlet 
kurmaktır. Türkün tarihine, seciyesine, âlicenablığına ve gu
ruru millisine muvafık olarak bir devlet yaratmaktır. B u devle
tin vasıflarını ararken hepsini ayrı, ayrı tarihten alınmış, ha
kikatten alınmış, icraattan alınmış prensiplerle ayrı, ayıı vasıfla
rını tayin etti. Bunların başında devletçilik gelir. Türk milleti 
devletçidir. Asırların gösterdiği, tarihin seyri isbat etmiştir k i 
modern tekniğin ve ekonominin, maliyenin teknik ve müsbet 
icablanna, gündelik hayatlarını ferdî olarak ve cemiyet halinde 
uydurmıyanlar daima geri kalmağa mahkûmdurlar. İlerilememek 
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gerilemek; gerilemek, ezilmek demektir. Hayat mübarezesinde, 
bahusus devletler arasındaki hayat mübarezesinde geri kalmak 
çiğnenmek demektir. Çiğnenmemek için Türkün her gün daha 
fazla i leri adım atması lâzım ve şarttır. B iz yakın mazinin bı
raktığı boşlukları doldurmakla mükellef olduğumuz gibi atiyen 
de çocuklarımıza hiç bir fena miras bırakmamak mecburiye
tinde bulunan bir nesiliz. Mazide, zamanda ve mekânda yapılan 
hataları az zamanda telâfi ederek istikbali ona göre hazırlamak 
lâzımdır. Yalnız mazinin kusurlarını itiraf etmek veyahut örtmek 
kâfi gelmez. İstikbalinde icablarını ona göre hazırlamak iktiza 
eder. Bu vasfı haiz olmıyan devletlerin bilhassa Türk Devletinin 
istikbalinden dahi şüphe edilebilir. Atatürkün kurduğu prensibin 
asliyeti bundadır. Eğer biz Atatürkün Türkleri kurtarmış o l 
mak itibarile, Türklere yüksek medenî vasıflarını tekrar iade 
etmiş olmak itibarile kendisine karşı şükran hissediyorsak bu
nun ifasını ve ifadesini kurduğu prensibleri sadakatle, feragatle ve 
samimiyetle takibde artmak icab eder. Türk milletinin bu pren
siplere ne kadar bağlı olduğunu her gün bir misalile görmekteyiz. 

Arzettiğim prensiplerin başlıcalarının Teşkilâtı Esasiyemize 
geçmesi, Atatürkün prensiplerine milletçe beraber bağlılığımı
zın ve samimî i lgimizin hukukî ifadesidir. B iz istiyoruz k i , siya
set ve icraat sahalarında yaptığımız işler irfan ve vicdanı hu
kukilerde yer bulsun ve hukukî hayatın mebdei, menşei ve 
istinadgâhı olsun. O itibarladır k i , devletçilik vasfını Teşkilâtı 
Esasiyeye koymak kararını verdik. 

Atatürkün vazettiği prensipler Türk'tür. Y a n i asliyeti ve 
menşei itibarile tamamile milletin kendi seciyesinden alınmış ve 
onun bütün ihtiyaç ve zaruretlerine uygun olarak seçilmiştir. 
B u prensipler aynı zamanda türkçüdür de . . Bu itibaladır ki 
mill icil ik vasfı kendiliğinden çıkan bir zaruret olur. (Bravo ses
leri) B u milletin son asırlarda, gerek ekonomik hayatta, gerek 
sosyal hayatta çektiği elemleri burada tekrar etmek istemem. 
O son safhaların hazin sahnelerini Atatürkün nutuklarında açık 
olarak görmek mümkündür. Eğer tekrar bu acı hatıralara dönme
mek, bu elim hayatı yaşamamak ve beşeriyete de böyle bir 
felâket hazırlamak istemiyorsa, Türk Mil let i , behemehal Türkçü 
ve mill ici olmak lâzımdır. (Bravo, çok yaşa sesleri) (Alkışlar) 

Türk Milletini beşeriyet içerisinde medeniyete yarar, sulhe 
hadim, mümtaz bir camia yapmak için evvel emirde Türk milletini 
istikbal tarihinde de lâyık olduğu medeniyet seviyesine çıkarmak 
lâzımdır. 

B u itibarla mill ici olmak bizim zarurî şiarımızdır. Fakat 
bizim millici şiarımız dar ve inhisarcı değildir. B iz im milliciliği-
miz medenî beşeriyet içinde onun esaslı bir unsuru olarak 
insanlığın ilâ ve tealisine ve bütün dünyayı mes'ud ve müreffeh 
yaşatmıya matuf bir mill ici l iktir . 

Diğer bir vasfımız da halkçı olmaktır. Halkçı olmak âli-
cenablığımızın nazarî bir eseri değildir. Zaten biz prensipleri
mizi koyarken geçmiş zamanlara aid veyahut insanların yüksek 
hislerinden mütevellid mücerred mefhumlara kapılarak koymadık. 
Biz doğrudan doğruya sulh ve medeniyet âmili olarak bir 
Türk istiklâlini ebediyen korumak için ne gibi şartlar dairesinde 
yapılacağını arıyarak ve icabeden şartları tesbit ederek aldığı
mız halkçılık bir merhamet eseri de değildir. Halkçılığımız 
doğrudan doğruya bu memleketin kurtarılması, müstakil olarak 
insanca yaşaması için bir şartı evveldir. B iz im halkçılığımız; 
halka doğru, halk için değil, halk tarafından ve halkla beraber 
sistemidir, (alkışlar) B u sistem memleketin doğrudan doğruya 
halk tarafından idaresini istihdaf eder. Bizde ferd ve sınıf imti
yazı yoktur. Bütün vatandaşlar üzerinde kanunlarımız tamamile 
nüsavi olarak mer' i ve caridir. İttılâımıza vasıl olacak da 
cezasını ğörmiyecek hiç bir kanunî kabahat yoktur . 

Halkçılığımızın tatbikatta ve teşriî hayatta yeni yeni ele
manlar olarak cihana numune olacak kadar ileriye varmış 
hukukî eserleri vardır. Partimizin her sene toplanan ocak kon
greleri, ik i senede bir toplanan vilâyet kongreleri , dört senede 
bir toplanan büyük kurultayı; A v r u p a hukukunda inisiyatif, 
lejislatif ve referandum denilen esasların amelî tatbikinden 
başka bir şey değildir. B iz yapdığımız işleri her sene bu 
kongrelerde gözden geçiriyoruz ve oradan alınan neticeleri 
huzuru âlinize arzetmekteyiz. Büyük Meclisin kanunlarındaki 
isabetin en büyük âmili de halkın fikirlerini almak ve mütalea-
larına lâyık olduğu ehemmiyeti vererek kanunların hazırlanma
sında müessir kılmaktadır. Binaenaleyh bu kadar lüzumlu ve 
önemli bir prensibin Teşkilâtı Esasiyeye girerek âmmenin vic
danında bir hukuk esası olarak telâkki edilmesi elbette çok 
iyi ve zarurî bir şeydir. 

Arkadaşlar; bu memleket kâhinlerin ve gayri mes'ullerin 
vicdanlara âmil olmasından ve Devlet ve Millet işlerini görme
sinden çok zarar görmüştür. Eğer Türkün yolu başka yerler
den geçseydi ve orta asırlardaki zamanlarda kendi bildiği, 
kendi yaptığı kanunlarla idare etseydi Devlet ve Millet idare
sini mistik ve dogmatik esaslara bağlamasaydı ilk zamanlarda 
ve Osmanlıların ilk devirlerinde olduğu gibi kendini kendi 
kanunları ile ve usulleri ile idare etseydi bugünkü bulundu
ğundan daha çok ileri ve geniş olur ve medeniyete 
daha çok hizmet ederdi. Türk milletinin son asırlarda 
gördüğü felâketlerin, çektiği sıkıntıların sebepleri, aslı bir ta
kım gayri mes'ullerin ve gayri mer'î menba ve vasıtaların yap
tıkları kanunların altında zebun olarak iş görmek mecburiye
tinde kalmasıdır. Mademki tarihte deterministiz, mademki icra-
raatta pragmatik maddiyetçiyiz, o halde kendi kanunlarımızı 
kendimiz yapmalıyız. K e n d i cemaatımızı maverayı dünyaya ta
allûk eden her türlü endişelerden her türlü lahutî hayallerden 
müeberra olarak kanunlarımızı bugünün icablarını, maddî za
ruretlerini göz önünde tutarak yapmalıyız. Memleketin maddî 
hayatı ancak b u suretle kurtulur. Maneviyatı için Türkün temiz 
ahlâkını inkişaf ettirmek kâfidir. Onun içindir k i biz her şeyden 
evvel lâikliğimizi ilân ettik. Kanunlarımızı ona göre yaptık, 
şimdi de Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza koymak istiyoruz. Eş
hasın vicdan hürriyetlerine ve istedikleri dinlere intisabına zer
re kadar müdahalemiz yoktur. Herkesin vicdanı hürdür. B iz im 
istediğimiz hürriyet, lâiklikten maksadımız dinin memleket iş
lerinde müessir ve âmil olmamasını temin etmektir. Bizde lâ
ikliğin çerçevesi ve hududu budur. Arkadaşlar; biz şerayii sa-
lifenin geçmiş hükümlerinden çok zarar gören bir milletiz. 
Onun fena göreneklerinden yine en çok zararı biz Türkler gör
müşüzdür. Çünkü Türklerin hasleti ve karakteri , inandığı şeye 
sadıkane raptı kalb etmek ve onun uğrunda kanını dökmeği ve 
hayatını feda etmeği emreder. F e r d ve aile hayatında beğendi
ğimiz ve inandığımız ahlak esaslarına bağlılığımız da bundan 
gelir. 

LÜTFİ MÜFİD ÖZDEŞ (Kırşehir) — Yiğit millettir. 
D a . V . Ş Ü K R Ü K A Y A (Devamla) — Hiç bir din kendisini 

müdafaa için Türkler kadar azimkar, Türkler kadar fedakâr 
bir millet bulamamıştır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Eğer, dünyada islâmiyet yaşıyorsa, 10 asırdanberi kendi
sini 

RASİH K A P L A N (Antalya) — Tam 12 asırdanberi. 
D a . V . Ş Ü K R Ü K A Y A ( D e v a m l a ) — 10, 12 asırdanberi 

kendisini müdafaa eden Türklerin koluna, kanına ve kafasına 
medyundur. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

B iz im davamız bu hakikatin d a çok fevkinde bir davadır. 
Biz diyoruz k i dinler, vicdanlarda ve mabedlerde kalsın 
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maddî hayat ve dünya işine karışmasın. Karıştırmıyoruz ve ka-
rıştırmıyacağız. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Türklerin fena miras olarak diğer bir şeyi de bir takım ta
rikatlara salik olmasıdır. B iz im bildiğimiz, Türk için yegâne 
doğru yo l ve tarikat müsbet ilimlere dayanan milliyetçiliktir. B u 
yolu tutmak Türkün maddî ve manevî hayatı için en büyük 
kuvvettir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bunun içindir k i eğer şurada 
burada vatandaşlarımızın kalbinde bu yanlış gidişlere küçük bir 
rabıta kalmışsa o rabıtayı B. M . Meclisinin kararile kökünden 
silerek bu tarikatlardan uzaklaştırmak istiyoruz. (Bravo sesleri) 
Koyduğumuz prensiplerden biri de budur. 

Diğer prensiplerimizden maddelerde tesadüf edeceğiniz 
bir ik i nokta daha vardır. Bunlardan bir i ; çiftçiyi toprak sahibi 
yapmaktır. Arkadaşlar; 18 milyon Türkün 15 milyonu çiftçidir. 
B u 15 milyonun bir çoğu kendi toprağında çalışmaz. Çift
çiyi, Türk çiftçisini toprak sahibi yapmak demek, Türk çiftçisini 
yani Türk ekseriyetini kendi ekonomik mukadderatına sahip 
kılarak bu memleket için hayırlı ve aktif bir eleman yapmak 
demektir. Bu büyük kütleden eğer büyük bir menfaat bekli
yorsak, ötekinin, berikinin toprağında çalışmaktan kurtarmalı; 
kendisini kendinin olacak olan topraklara hâkim kılmalıyız. 
(Kurtaracağız sesleri) 

Asırlardan ve asırlardan beri canlarile, kanlarile müdafaa 
ettikleri topraklardan elinde kalan kısımdan olsun kendisine 
hür ve efendice yaşayabileceği kadar bir parça vermek, hiç bir 
kimseye, çok görülmez zannederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bunun tatbikini kolaylaştırmak için Teşkilâtı Esasiye K a n u 
nuna bir kayıd koyduk. Bu kayıd Büyük Başvekilimizin de bilve
sile söylediği gibi , hiç kimsenin hukuku tasarrufiyesine bir taaruz 
teşkil etmez. Biz işlenmiyen toprakları işletmek için, işsiz kalan top
raksız köylüyü topraklandırmak için kanun yapıyoruz. Elbette top
rağını işliyen ve işletebilen çiftçi bizim en büyük yardımımıza 
ve himayemize mazhar olacak bir elemandır. ( Bravo sesleri) 
Gümrük kanunlarımızın, ekonomik kanunlarımızın hedefleri 
hep budur. Eğer biz çiftçinin yüksek istihsâl kabiliyetinden 
istifade ederek onu aynı zamanda müstehlik bir vaziyete koy
mazsak ekonomide yaptığımız işler dahilî pazarda müşterisiz 
kalır. Bizde köylünün ocağı tütmezse fabrikanın bacası söner. 
Yaptığımız ekonomik hareketlerin verimli olabilmesi için 
behemehal Türk köylüsünü ve Türk çiftçisini müstahsil olduğu 
kadar müstehlik vaziyete de koyacağız. Bugün ancak kendini 
geçindirir vaziyetten kurtararak, med' niyetin insanlara verdiği 
saadetten zevkten hissedar etmek isteyoruz. (Alkışlar) Mede
niyetin bugünkü yüksek huzur ve refahından Türk milletini 
mahrum bırakmak bizim için zül ve şin olur. Elbette k i 
mahrum bırakmıyacağız. Elbette k i Türk milleti kendini umumî 
refah ve saadet seviyesine çıkaracaktır. Bu da istihsâl kabil i 
yetini artırmak sayesinde olacaktır. Koyduğumuz kayıd bundan 
ibarettir. Diğer kayıd yine büyük Başvekilin sırasında söyle
diği gibi Hükümet teşkilâtında görülen bir lüzum üzerine ya
pılmıştır. Hükümette siyasî müsteşarlar ihdası düşünülmüş ve 
bunun zarureti görülmüştür ve icabı hissedilmiştir. Bunun tat
biki için Teşkilâtı Esasiye Kanununda formaliteye aid bazı 
maddelerin değişmesi icab etmiştir. Son olarak getirilen tadil 
teklifi de ondan ibarettir. 

Arkadaşlar; tadil i icabeden zaruretleri ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin prensiplerini yüksek huzurunuzda muhtasaran arzet-
miş oluyorum. Eğer bana verilen vazifeyi kısmen olsun yapa-
bilmişsem benim için büyük bir şereftir. Şunu da arzetmek 
isterim k i bizim bütün mütalealarımız ve tekliflerimiz ancak 
tasvibinize iktiran ettikten sonra tatbik olunur. Unutmamalı
dır k i bizim kurduğumuz büyük esaslardan biri de memleketin 
ve milletin mukadderatına yalnız ve yalnız Büyük Millet Mecli

sinin hâkim olmasıdır. Hakimiyet Milletindir (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sadri Maksudi Arsalın'dır. 
SADRİ MAKSUDÎ A R S A L (Giresun) — Bazı şeyler so

racaktım suallerime cevap aldım. 

B A Ş K A N — Söz Hakkı Kılıç'ındır. 
Evve lk i kanunlara rey vermiyen var mı?. . . Rey toplama 

muamelesi bitmiştir. 
H A K K I K1LIÇOĞLU (Muş) — Sayın arkadaşlarım; U l u 

Önderin, Atatürkün güneş dimağından nur alan İsmet Inönüne 
bu Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair teklifi , bilhassa ikinci maddesinin değişmesi 
dolayısile bütün hür Türk camiası namına kendisine şükranla
rımı arzederim. İkinci maddenin değiştirilmesi hakikaten hür 
fikirlerin uzun zamandan beri hasretle beklediği bir şeydir. 
Bu kanunla Cumhuriyetimiz, Partimizin 6 büyük temel taşı 
üzerine oturtulmuştur. Artık hiç bir zelzele onu sarsamaz, ne 
dahilî, ne haricî. Değişen diğer maddeler hakkında Şükrü K a y a 
arkadaşımın söylediklerine tamamile iştirak ederim. Bunlar 
hakikaten bu günkü ihtiyaçlardan doğmuş ve yerinde yapılmış 
değişikliklerdir. Sizi fazla yormamak için sözümü uzatmıya-
cağım. Yalnız kendi kanaatımca, bilhassa ikinci maddeye bir 
az yan bakan hatta kafa tutan bir teşekkül var. Diyanet işleri 
(Gülmeler) Ben bu teşekkülün aleyhinde değilim. Dinlerin ve 
dindarların hasmı d ı değilim. A n c a k bütün dinî işleri vic
danlara bıraktıktan sonra bir devletin resmî bütçesinde, 
bilhassa Teşkilâtı Esasiyemizin bu yeni ikinci maddesi karşı
sında yeri olmıyacağı kanaatindeyim. 

RASİH K A P L A N (Antalya) — Seni oraya reis yapalım. 
LÛTFÎ MÜFİT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Bunu bütçede söylersin. 
H A K K I KILICOĞLU (Muş) — Büdçede ayrıca söylerim. 

Sırası gelince yine söylerim. Ölünciye kadar her vakit söylerim. 

R E C E P P E K E R (Kütahya) — Hafız ibrahim hasta. 
H A K K I K I L I C O Ğ L U (Muş) — Belki bu ik i şekli telif eden 

formül vardır. Ben bu formülden malûmattar değilim. Y a Şük
rü K a y a arkadaşım, yahut Teşkilâtı Esasiye Encümeni bana 
ve heıkese kanaat verecek surette bir anlaşma formülü söy
lerlerse mesele kalmaz. Tekrar ediyorum. Devlet teşkilâtı içinde, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu karşısında bunların yeri olmaması 
lâzım gelir. Evet mabedlerimiz vardır, onlara hizmet edenler 
vardır. Bunlara bakılmasın demiyorum. Fakat doğrudan doğ
ruya ayrı bir fasıl olarak Evkaf Kanununda bunlar için hüküm
ler gösterilebilir. 

Arkadaşlar; bunu yalnız ben söylemiyorum. Bugüne kadar 
dışardan da aynı davayı dinledim. Lâikiz diyorsunuz amma 
hala müftüleriniz var diyorlar. Arzettiğim gibi düşüncelerimin 
bu mesele hakkındaki hulâsası bundan ibarettir. İsterim ki beni 
tenvir etsinler, ben de rahat edeyim, siz de rahat edesiniz. 
(Güzel güzel sesleri) 

HALİL MENTEŞE (izmir) — Arkadaşlarım; Teşkilâtı Esasiye-
de bir takım tadilât bugün mevzuu bahsoluyor. Bir milletin haya
tında bu gibi esaslı tedbirler alınırken halk içinde bir takım 
süi tefehhümlere meydan kalmamakiçin, mesele tamamile, sa-
rahatla millet kürsüsünde izah edilmek lâzımgelir. Ben arzede-
ceğim bazı mülâhazalarla tahrik edeceğim cevaplar vasıtasile 
bu gibi sui tefehhümleri kamilen bertaraf edebilirsem çok bah
tiyar olacağım. C . H . Partisinin umdelerinin Teşkilâtı Esasiyeye 
geçebilmesi için gösterilen esbabı mucibeyi ben varid görmü
yorum. Çünkü esbabı mucibede deniliyor k i , Teşkilâtı Esasiyede 
Devletin tarzı siyaset ve idaresine aid esas hükümler derce-
dilmek lâzımgelir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu, hepiniz bilirsiniz k i , hükümet 
fonksiyonlarını tanzim eder ve Devlet otoriteleri arasındaki 
münasebetleri tesbit eder. V e âmme hukuku denilen ferdin hu-



13 Ş U B A T 1937 (Resmî Gazete) Sayı fa : 7663 

kukunu ve buna müteallik prensipleri tesbit ettikten sonra onları 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun teminat ve tekeffülü altına kor . 
Hükümetin tarzı siyaset ve idaresi Teşkilâtı Esasiye Kanununda 
tesbit edilince, ben hatırıma gelen bazı sui tefehhümü tevlid 
edebilecek olan mülâhazaları arzetmek istiyorum. 

Şimdi yapacağımız tadilâtla Cumhuriyetin; devletçi, mill i
yetçi, halkçı ve ilâhiri... olduğunu tesbit edeceğiz. 

Devletçilik, meselâ, devletin şekli meyanına gir iyor . Şimdi 
ekonomide liberal taraftarı ferdiyetçi bir vatandaş ortaya çıkar 
da propagandaya başlarsa. 

RASİH K A P L A N (Antalya) — Öbür Dünyaya gitsin deriz. 

HALİL MENTEŞE (Devamla) — Şekli Devleti tebdil cür-
müne tasaddi etmiş diye acaba onu polis yakalayıp da mahke
meye verecek midir? 

Sonra esbabı mucibede deniliyor k i ; milliyetçiliği Devletin 
şekli meyanına koyarken beynelmilel cereyanlara karşı Hükü
metin eline bir silâh vermiş oluyoruz. Şimdi bir komünist, 
komünizm propagandası yapıyor ve komünizm propagandası 
yaptığından dolayı, tabiî Devletin şeklini tebdil ediyor diye 
yakalayıp mahkemeye verildikten sonra hâkim huzurunda bu 
komünist derse k i ; beni niçin buraya getirdiniz ve niçin burada 
maznun sandalyesinde oturuyorum? inkılâpçılık Devlet şekline 
dahildir. Ben en geniş ve en esaslı bir inkilâb taraftarıyım. 
Vesait i istihsaliyeyi kamilen komünize ederek Devletin eline 
veriyorum. Binaenaleyh beni niçin muhakeme ediyorsunuz? 
O zaman ne olacaktır? (Komünistlik istemiyoruz sesleri) 

R A Ğ I B ÖZDEMlROĞLU (Zonguldak) — O , beynelmilelci
lik olur. 

HALİL MENTEŞE (Devamla) — Bunlar hatıra gelebilen 
mülâhazalardır. Benim zihnimi kurcaladığı gibi bir çok vatan
daşların da hatırından geçebilecek sui tefehhümlerdir. İnşallah 
bunları silecek cevaplarla karşılaşırım. Ne bende n e d e başka
larında bu sui tefehhümler kalmaz. Bu hususlardaki mülâhaza
larım aşağı, yukarı budur. 

İstimlâk meselesine gelince; ben zannetmiyorum k i Dahiliye 
Veki l in in dediği gibi bizde muazzam bir "question agrair,, 
olsun, yani çiftçinin % 80 i başkasının hesabına çalışmış 
bulunsun. Bu vaziyet çok izam edilmiştir. Ben çiftçiyim 
ve ziraî hayatın içindeyim. Bi l iyorum. Evvelâ şunu 
söylemek isterim ki ben çiftçiye, alelıtlak her vatandaşı, 
yuva sahibi yapmanın ve çalışma için vesait sahibi yapmanın 
tamamile taraftarıyım ve bunun iktisadî ve içtimaî faidelerini 
de tamamile müdrikim. Tabiî bil irsiniz. Netekim kendi arazim
den 4000 dönümünü yani yarısını bugün kendi ortakçılarıma 
devretmiş bulunuyorum. Binaenaleyh Toprak Kanununu herkes
ten evvel tatbik etmiş bulunuyorum. Bu işde tamamile çiftçinin 
toprak sahibi olmasını, gerek iktisadî ve gerek içtimaî bakım
dan, çok faydalı görüyorum. A m m a , arzettiğkn gibi , bizde 
diğer memleketlerde olduğu gibi , hukuku medeniye haricinde 
insanlar yoktur. V e ötedenberi yoktur. Müslümanlık mülkiyeti 
bir akidei diniye olarak kabul ettiği için bizde ve bütün müs-
lüman memleketlerinde herkes mülk sahibi olabilir ve alıp 
satabilir. Meselâ Rusyadaki mir usulü gibi bir usul bizde yoktur. 
O r a d a muazzam bir kütle mülk sahibi olmaktan, alıp satmaktan 
mahrumdur. Bizde halk az çok mal mülk sahibidir. Şimdi 
çiftçiyi toprak sahibi yapmak istiyoruz. Çiftçi, bilirsiniz k i , 
esbabı mucibede de yazıldığı g ibi , çift ile meşgul olan halka 
derler. Çift sürer, kendi arazisi yoktur, başkasının arazisinde 
ortak olarak çalışır. Yahut da az arazisi vardır. Zannediyo
rum ki maksad bu nevi çiftçileri toprak sahibi yapmaktır. 
Zannetmiyorum ki bunlardan başka kimseleri de ve çiftçi 
amelesini de toprak sahibi yapmak meselesi mevzuu-
bahis olsun. Böyle olursa o zaman hayvanını, alât edevatını 

evini, tohumunu ve mütedavil sermayesini de vermek lâzımge-
lecektir. (Vereceğiz sesleri). Müsaade buyurunuz, zannediyorum 
k i buna hiç bir Devletin Hazinesi tahammül edemez ve bu, dün
yanın hiç bir yerinde böyle halledilmiş değildir. Fabrikaya amele 
lâzım olduğu gibi , toprağı işlemeğe de amele lâzımdır. Bilhas
sa ameleyi toprağa çivilemek ve onu toprakta tutmak çok zor 
bir meseledir. Onun için bence, bu verilse bile, dediğim gibi , 
onu toprağa bağlamak çok zor olacaktır. V e gene, zannediyo
rum ki aradan seneler geçince gene bu topraklar başka ellere 
devrolunacaktır. Binaenaleyh halledilmesi lâzım gelen mesele, 
bugün elinde sapanı olan, çift süren ve başkasının yanında 
ortakçılık yapan veyahut arazisi az, kısmen var, başkasının 
yanında ortakçılık yapan çiftçiyi toprak sahibi yapmaktır. 
Bu mes'ele Cumhuriyet Hükümetinin, zannederim, İzmirin istir
dadından sonra oralarda kalan metruk araziyi muhtaçlara da
ğıtmasından başlar. Diğer taraftan Ziraat Bankası da çiftçiyi 
arazi sahibi yapmak için taksitlendirme usulünü ihdas etmiştir. 
Ben zannediyorum ki bu mesele Teşkilâtı Esasiyede yapılacak olan 
bu tadilât değer şeye, parasını peşin vermek cihetinden bir tadili 
istilzam edecek kadar büyük bir mesele değildir. Bilhassa şimdi 
yapılan tadilatta bedeli de, yapılacak kanunda tesbit edilece
ğine göre, vatandaşlara değer bahası verilmiyecek demektir. 

Muazzam bir mes'ele karşısında isek, halledilmesi lâzım 
gelen iş, bazı memleketlerde olduğu gibi , muazzam bir kütleyi 
birden bire arazi sahibi yapacak isek, o vakit her tedbiri 
alalım. A m m a ben böyle bir vaziyeti görmediğim için tasarruf 
emniyetinin inkişaf etmesi çok lâzım olan bu memlekette em
niyetsizlik ve istikrarsızlık tevlid edecek vaziyetleri düşünmek 
ve mezürayı da elden bırakmamak lâzımdır. Onun için bir 
taraftan Hükümet kendi cebhesinden, meselâ 20 senede öden
mek üzere ufak faizli bir hazine bonosu çıkarmak suretile, 
diğer taraftan Ziraat Bankası büyük toprak sahiplerile köylü 
arasında mutavassıtlık rolünü yapmak suretile bu iş halledilir. 
Arzettiğim gibi terakki yolunda hızlı yürümeğe mecbur olan 
bir milletiz. Tasarruf ve mülkiyette emniyetsizlik ve istikrar
sızlık verebilecek işlerden tevakki etmek lâzımdır. Zira bu 
emniyet her terakkinin hem kaynağı hem temelidir zannın-
dayım. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Bendeniz de lâyiha hüküm
lerini okuyarak edindiğim ihtisası yüksek huzurunuzda arzetmek 
üzere çıkıyorum. Kısaca arzedeceğim, kıymetli vakitlerinizi 
sui istimal etmiyeceğim. 

ikinci maddeye ilâve edilen vasıflar şu demektir k i mevkii 
iktidarı eiinde bulunduran C . H . P . şimdiye kadar programında 
umde olarak, esas olarak kabul ettiği bu vasıfları millete mal 
ediyor. 

Atatürk gibi yüksek bir deha ve onun kıymetli arkadaşları, 
kanuna, Teşkilâtı Esasiye Kanununa girmemiş olsaydı dahi, 
bu işi yürütmek kudret ve kabiliyette olduklarını şimdiye ka
dar k i filiyatlarile göstermişlerdir. Binaenaleyh bu noktai na
zardan bir faidei ameliyesi yok gibi görünüyorsa da , Türk 
Milletinin -k i ebed müddettir- gelecek nesillerimizin en iyi bir 
tarzda bir millet ve hüKûmet teşkil edebilmesi için lâzım gelen 
vasıflarla mücehhez olmasını göstermek ve bu vazifeleri ken
dilerine emanet etmek itibarile bu vasıfların ve bu umdelerin 
Teşkilâtı Esasiyeye girmesini bendeniz muvafık görüyorum. 

Şimdi yurddaşlarımıza kalacak iş, bu mevzular üzerinde 
münakaşa etmek, imali fikretmek değil, bilâkis bu umdeleri en 
iy i tecelli ve tahakkuk ettirebilecek ve bu suretle de Atatürkün 
istediği gibi milletimizi muasır medeniyet, muasır milletlerin se
viyesine ve hatta onların fevkine çıkaracak tedbirleri alarak 
bu neticeye varmaktan ibaret olacaktır. Biz Atatürk'ü ilk defa 
muzaffer bir kumandan olarak kendini tarihe yazdırdığını görü-
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yoruz. Ondan sonra Türk Devletini kurup başına geçtikten 
sonra hiç yanılmaksızın idarî, siyasî bir çok kararlar alarak 
ve birçok inkılablar vücude getirerek millet ve memleketi 
vardırdığı saadet derecesini yakinen görüyoruz. V e bu itibarla 
da kendisini tarih büyük bir siyaset dahisi olarak kaydetmek 
zaruretindedir. Bu kadar isabetli kararlarını uzun zaman göre
rek, onun filiyat vadisinde, filiyat sahasında tahakkuk eden 
neticelerine baktıktan sonra bize düşen iş bu işaret ettiği nok
talarda yekvücüd olarak birleşmek ve onun gösterdiği umde
leri hırzıcan edecek şekilde kabullenmektir. (Alkışlar) Bu nok
tadan da zannetmem ki yurddaşlarımız başka türlü düşünsün. 
Yalnız bu umdeler üzerinde tevakkuf etmeği ben zaid bulurum. 

Çünkü kıymetli Dahil iye Bakanımız çok selâhiyetli bir 
lisanla, vakıfane bir şekilde bunu izah buyurdular. Ben yalnız 
bütün bu umdelerin bizden istediği bir noktayı işaret etmek 
isterim. Atatürk bütün icraatında hedef olarak bunu kabul 
etmiştir. Bu da , kendi rahatına bakmıyarak yalnız millet ve 
memleket için çalışmağı gaye bilmek ve bunun için de gayet 
ferağatkâr ve fedakâr olmak. Şimdi her hangi bir vasfı ele 
alsak, meselâ devletçilik vasfını alalım: bu vasfa istinaden 
Devlet gerek nazımlığını ve gerekse başarıcılığını üzerine al
dığı bir işte kullandığı elemanlar eğer bir iş yapan şahsî te
şebbüs sahibi kadar o işe kendini bağlamazsa ve huzur ve 
rahatını feda etmezse devletçilik vasfına ihanet etmiş olur 
ve bu vasıf semeredar olmaz. Aynı zamanda A t a türkün dev
letçilik vasfını haiz bir ferdi olamaz. Binaenaley feragat şarttır. 
Y i n e bir misal olarak 74 üncü maddedeki değişikliği göstere
l i m : O r a d a belki vatandaşlardan şimdiye kadar elde ettikleri 
menfaatin bir cüzünü âmme namına müsaid şartlarla vermesi 
istenecektir. Eğer b u adamlar tam ferağatkâr olmazsa matlub 
neticeye varılamaz. Fakat hiç şüphesiz k i H a l i l Menteşe arka
daşımın da işaret ettiği veçhile beşeri daima tekâmüle sevk 
eden ve bu hususta dinamik bir kıymeti olan mülkiyet hakkını 
hatırdan geçmez. Zaten 74 üncü maddenin kısmı eveli bunu 
sarahaten temin etmektedir. 

Binaenaleyh ilerde yapılacak kanunlarda âmme menfaati 
ile, şahsın menfaatini te'lif etmek için Yüksek Meclisin inceden 
inceye çalışacağına emin olmak pek tabiidir. İşte görülüyor k i , 
bütün bu vasıfların i y i netice verebilmesi için vatandaşların, 
Yüksek Atasının sözünü tutacak şekilde feragati his ve fera
gati nefisle işe sarılmaları ve memleketi bu şekilde müstefid 
etmeleri gerektir. 

İlâve edilen b t ş vasıftan bir i de, inkilâbcılıktır. Muhterem 
arkadaşımız Bay H a l i l burada kendilerine arız olan bir tred-
düdün izah edilmesini istediler. Hakikatan sureti zahirede gö
rülüyor k i memleket siyasî inkilâbını yapmış ve en mükemmel 
bir şekli Hükümet kabul etmiştir. Şu halde burada yani inki -
lâbcılık sahasında yapılacak olan nedir? İçtimaî inkilâbları yap
mış memlekette bunun üzerinde de söz söylemeğe mahal kalma
mıştır. Memleket iktisadî inkilâbı da bir kanun ile ikmal etmek 
üzere bulunmuştur. Şu halde inkilâbçılık ne şekilde tecelli ede
cektir? Daha ne istenebilir? Ben öyle zannederim ki, bu, teced-
düd ve terakkinin bir remzidir. Zıhayat o'an her şey daima 
ilerlemeğe muhtaç ve mecburdur. Tevakkuf ettiği takdirde inhi
tat başlar. Şu halde onu inhitattan kurtarmak için mütemadi
yen ümran yapmak, ileriye gitmek zaruretindedir. Buradaki 
inkilâbcılıktan alacağımız mana bu olacaktır. 

Diğer kayıdlar hakkında söyliyecek bir sözüm yoktur. 
Tabiatile madamki Devlet işleri gittikçe çoğalıyor, eski 

devlet mefhumu yerine bugünkü Hükümete düşen bir çok 
vazifeler vardır. Elbette teşkilâtı bu vezaifi yapabilecek şekilde 
çoğaltmak doğru olur. Hulâsa itibarile söyliyeceğim şudur: 
Atatürkün işaretini bu memleketin hüsnü niyetle kabul etmesi 

bu memleketin ve bu milletin menfaatmadır. ( Bravo sesleri, 
alkışlar ) 

T E Ş K İ L Â T I E S A S İ Y E E N . R. ŞEMSEDDİN G Ü N A L T A Y 
(Sivas) — Arkadaşlar; H a l i l Menteşe arkadaşımız çok ince ve 
esaslı bir noktaya temas ettiler. Bu nokta da, bugün tadili 
teklif edilen ve Türkiyenin Esas Teşkilâtı hakkında umde olarak 
kalması takarrür eden ikinci maddeye aiddir. 

Arkadaşlar; bu madde Türkün hayatından, Türkün tari
hinden, Türkün asırlar içerisinde geçirmiş olduğu inkilâbların-
dan mülhem olan kudsî esaslardır. Bu esaslar arzettiğim gibi , 
Türkün tarihinden çıkarılmıştır: Türkün tarihini karıştırırsak, 
mazinin karanlıklarına gömülen ve asırların en derinliklerinden 

, kudsî bir varlık halinde beşeriyet üzerine yükselen Türk; ancak 
o günden bugüne kadar, varlığını, bugün burada tesbit ettiği-
mız esaslara istinaden muhafaza etmiştir. Türk yaşamıştır; 
milliyetçi olduğu müddetçe; Türk yaşamıştır, devletçi olduğu 
müddetçe; Türk yaşamıştır, ancak kendi varlığının esaslarını 
kendi ruhundan çıkardığı müddetçe.... (Bravo sesleri) 

j İşte Türk ölüm döşeğinde iken, varlık ruhunu, kendisine 
nefh edenler Türkün tarihine gömülerek onun varlığının esas 
seciyelerini bulmuş ve bugün burada teklif etmişlerdir. (Bravo 
sesleri) 

Arkadaşlar; bir milletin ana kanunu yapılırken i lk evvel 
nazarı it ibara alınacak şey, o milletin kendi hususiyeti, kendi 
ruhunun tecelliyati olmalıdır. A n c a k o yoldaki umdelere istinad 
eden bir millet, en büyük fırtınalar karşısında varlığını ve ben-
ligini muhafaza eder. 

Türk, Asyanın bir ucundan öbür ucuna kadar hâkim oldu
ğu devirlerde kendisini yıkan âmil ancak içinde yer alan ha
ricî milletlerin telkinleri olmuştur. 

Büyük T u k y u Devleti yıkıldı. Bunun âmili o zamanki Çin 
siyasilerinin, Türk benliğini yıkmak üzere, mütemadiyen yap
tıkları telkin ve fikirler olmuştur. 

Hepiniz bilirsiniz k i bütün dünya Türkün ölümünün, deter
minizm esaslarına göre, mukadder olduğunu iddia ettikleri 
bir sırada, onun büyükleri, ancak Türkün ruhundan aldığı kanaatla 
bugün gördüğünüz bu canlı ve hayatlı Devleti kurmağa mu
vaffak olmuşlardır. (Akışlar, bravo sesleri) Şu halde bugün 
huzurunuza arzedilen tadilâtın esası olan Cumhuriyetçilik, Tür-
kün kendi ruhunun ifadesi demektir; Milliyetçilik, o da kendi 
varlığının idamesi için lâzım olan esasdır. Şu halde Türkün 
bu esasları Teşkilâtı Esasiye Kanununda yer bulunca, bunlara 
muhalif olarak fikirler serdedilmiyecek midir diyorlar. Bir l iberal 
çıkıp liberalizm esaslarını, bir komünist çıkıp komünizmi müdafaa 
edemiyecek midir diye soruyorlar. 

Hayır etmiyecektir, edemiyecektir. Teskilâti Esasiye K a -
nununa muhalif her hangi bir hareket nasıl bir cürüm ise bu 
esaslara muhalefet de aynı şekilde cürüm sayılacaktır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

A r a z i meselesinde bir emniyetsizlik, bir itimatsızlık mese
lesi zannetmiyorum ki olsun. Mülkiyet hakkının kudsiyeti Teşki-
lâtı Esasiye Kanunumuzda tasrih edilmiştir. Burada teklif edi
len, bir adaletin icabının yerine getirilmesidir; memlekette ça-
hşan ve bu milletin asırlardan ve asırlardan beri bârını çeken 
asıl halkın hakikî malına sahip olmasıdır. Bu iş yapılırken bu-
gün bir takım şerait altında bu mallara malik olanların hukuku 
payimal edilecek değildir. Burada Teşkilâtı Esasiyede yapılan 
iş, bu malların çiftçilere tevzii için kanunî bir müsaade vermek 
tir. Bu kanun yapılarak buraya gelecektir. O zaman mal sahi
binin hukukunu temin edecek esaslar tabiatile derpiş edilmiş 
olacaktır. 
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R E C E P P E K E R (Kütahya) — Arkadaşlar; H a l i l Menteşe 
arkadaşımın ilişmesile uyandırılan mevzu hakikaten bu kadar 
mühim bir işin Yüce Kamutaydan çıktığı esnada üzerinde ko
nuşmak gibi büyük bir fayda temin edilmiş olacaktır. Ben de 
H a l i l Menteşe arkadaşımın tasavvur ettiği bir faydanın şü
mulüne hizmet etmiş olmak için fikirlerimi arzetmek maksadile 
bu kürsüye geldim. Arkadaşlar; iç rejim bakımından yer yüzü
nün haline kısa bir görüş yapalım. Bu görüşün hulâsası şudur: 
yer yüzünde bir çok çeşidli krizler yanında her yerde ve kendi 
kanaatime göre diğer krizlerden daha mühim bir iç rejim krizi 
ve buhranı hüküm sürmektedir. İçinde yaşadığımız günün en 
önemli bir noktası olarak bizim gibi yeni ve modern hayata 
yeni çıkmış bir Devlet için kendi rejimini daha ileri bir dik
katle göz önünde tutmak ve kendine yakışan kendi hayat ve 
ihtiyaçlarına uygun şekilde kuvvetlendirmek ve tanzim etmek 
baş işlerin en başındadır. 

Müşterek inan: 

Biz im şimdiye kadar rejimin esası olarak Devlet kanununa 
geçmiş ve yurdun henüz hayata doğmuş en taze çocuğundan 
en yaşlısına varıncaya kadar, hepsi içir. müşterek bir inan 
mevzuu telâkki edilmiş olan mahiyeti Cumhuriyetten iberettir. 

Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisinin şuuru içinde 
beslenip büyümüş olan ve partinin kendi hususî ve profesyonel 
pol i t ika telakkisi içinde kalan hayatî esasları biz bu madde ile 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa eklemekle bütün yurdun müşterek 
resmî ve kanunî bir rejimi haline sokmak istiyoruz. Bu hâdise, 
hakikaten başlı başına büyük bir inkılâb sayılacak kadar mü
him bir mes'eledir. B u esasların Kamutay tarafından kabul edi
l ip resmiyet kesbettiği dakikadan itibaren yurtdaşlarm labora-
tuvarında çalışan profesörlerden günün politikası ile uğraşmı-
yanlara ve işlerin başında bulunan büyük müdür arkadaşlardan 
meselâ Devlet Demiryollarının bir makasçısına kadar bütün va
tandaşlar bu esaslara inanacak, bunları sevecek ve bunlara 
itaat mecburiyeti altına girmiş olacaklardır ve bütün millî faa
liyet ahengi bir manzume halinde birbirini tamamlıyan bu yük
sek esasların havası içinde akıp gidf çektir. 

Bu şu demektir k i bizzat hayattan alınarak Cumhuriyet Halk 
Partisinin programının içinde yazılmış bulunan bu hükümler, bu 
devletin bundan sonraki varlığında bütün yurtdaşları bütünlük 
ve beraberlik ruhu ile besliyecek ve millî bir l ik için daha sıkı 
bir tedbir alınmış olacaktır. Temyiz Mahkemesinin en büyük 
hâkiminden en küçük memurlarımıza kadar hüküm veren, ted
bir alan, emir veren ve tanzim eden herkes günlük işini yapar
ken ve kararını verirken kendini bu esasların çerçevesi içinde 
hissetmek mecburiyeti altına girecektir. 

Hülâsa arkadaşlar bu kanun çıkınca resmî hüviyeti olsun 
olmasın bütün vatandaşların tertib ettiği millî bünye müşterek 
ana esaslara beraber inanan sarsılmaz büyük ve daha kuvvetli 
bir kütle haline gelecektir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bunun edebiyat kısmı üzerinde fazla durmaya lüzum yoktur 

Liberal Propaganda : 

Şimdi H a l i l Menteşenin teknik olarak bahsettikleri noktalara 
gelelim. L ibera l propaganda Türkiyede yapılmıyacak mı? E n 
cümen Başkanı benim de dahil olduğum encümen arkadaşlarımız 
namına cevabımızı verdi . Ben bu izahata bir az daha şümul 
vermek isterim. 

Y e n i hükümler anayasaya geçerken bunların mânalarını 
uzun uzun metne sokmıya kanunun konstrüksiyonu itibarile 

imkân yoktur. Fakat bir nokta p e k açıktır k i , şimdiye 
kadar ana kanunun temelini teşkil etmiş olan Cumhuriyetçilik 
aleyhine yurt içinde hiç kimsenin hiç bir faaliyette bulunması 
caiz olmadığı gibi şimdiden sonra da Cumhuriyetçiliğin nakızı 
olan saltanat lehine bir hareket; hiç bir kimseden bir hareket 
sadir olamıyacağı gibi , Teşkilâtı Esasiyenin umumî bünyesinin 
teyidatı altında olarak milliyetçiliğin nakızı olan beynelmilelci
lik ve halkçılık nakızı olan imtiyazcılık veya sınıfçılık ve dev
letçiliğin nakızı olan liberallik, lâikliğin nakızı olan klerikall ik 
ve inkilâpçılığın nakızı olan irtica lehinde hiç bir faaliyet yapı-
lamıyacaktır. 

Bu esasların Kamutayca kabulünden sonra memleketin sos
yal , kültürel ve siyasal hiçbir sahasında ne tek adamın ne de 
cemiyet halinde her hangi telkin veya teşebbüs halinde hiç 
kimse katiyen faaliyet ifa edemiyeceklerdir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

B ir Anayasa Kanununa madde konurken yazılan ana hü
kümlerin mânalarını uzun uzun izah, tefsir edici sözler ilâve
sine imkân olmadığını söylemiştim. Fakat Kamutay huzurunda 
yapılacak konuşmalardır k i bu kelimelerin mânalarını bütün 
halk tarafından bütün tatbik ediciler tarafından anlaşılmasını 
kolaylaştırır. Bu itibarla bu izahlar üzerinde müsaadenizle bir 
az fazla duracağım. 

Biz Cumhuriyetçiyiz: 

Arkadaşlar, biz Cumhuriyetçiyiz diyoruz. Cumhuriyet Tür
kiyenin değişmez Devlet şeklidir diye A n a Kanuna hüküm 
koymuşuz. Fakat Cumhuriyetin bizde tatbik edilen tarzından 
başka çeşidli nevileri de vardır. 

Siyasî vahdet: 

Türkiye öyle bir Cumhuriyettir k i b u şimdiye kadar A n a 
Yasaya girmemiş olan ve bugün girecek olan diğer beş vasıf 
ile beraber bir siyasî vahdet teşkil eder. Meselâ A m e r i k a da 
bir cumhuriyettir. Fafat idaresi itibarile büsbütün başka esas
lara dayanır. Fransa da bir cumhuriyettir. Fakat tam liberal 
bir Cumhuriyettir . Nihayet Müttehid Şuralar Sovyet Rusya da 
bir cumhuriyettir. Fakat sınıf hâkimiyetine dayanan büsbütün 
kaşka şekil ve mânada bir cumhuriyettir. 

O halde Türk Teşkilâtı Esasiye Kanununda Türkiyenin 
yalnız cumhuriyetle idare edildiğini ve Türkiyenin yalnız cum
huriyetçi olduğunu ifade etmekle bugün ilerlemiş ve inceleşmiş 
olan siyasal mefhumların anlaşılması alanında kâfi bir vuzuh 
yapmış olur muyuz? (Hayır sesleri) 

O halde bunu herkesin müştereken ve derinden anlama
sına imkân verecek bir vuzuhla belirtmek gerektir. İşte bu altı 
vasfın yanyana bizim cumhuriyetimizin farık vasıf ve esasları 
olarak kanunda zikredilmesi elzemdir. 

Sonra arkadaşımız bilhassa bir noktayı ifade ett'ler ve 
dediler k i ; 

înkılâbcıyız diyoruz; Cumhuriyetçiyiz diyoruz. Bazı insanlar 
komünizm faaliyetinde bulunurlar. Böyle bir adam hâkim hu
zuruna çıktığı zaman, evet ben inkılâbcıyım ve bilhassa Cum
huriyetçiyim der. V e inkılâbcı olduğu için komünizm yaptığını 
söyler bu husus Teşkilâtı Esasiye Kanununa konmuş olan va
sıflara hizmet vadisinden beni nasıl olup da muateb addedildi
ğini ileri sürer. 

Hayır bütün vasıflar yanyana mütalea edilince ne komü
nist ve ne de faşist bir hareketi bizim rejimimizin derpiş ettiği 
bir inkılâb diye ileri sürmeye imkân yoktur. Diğer vasıfların 
tamamlayıcı mânası içinde bizim inkılâbcılığımızın farikaları 
vardır. 
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Sade cumhuriyetçi veya sade inkılâbcı oluşumuzun değil; 
diğer ana vasıflarımızın da başka yerlerde, başka ideolojilerde 
kullanıldığından ayrı ve bize mahsus mânaları vardır. 

Milliyetçilik vasfı: 

Arkadaşlar, milliyetçiyiz, demekle milliyetçilik bakımından 
da bugün dünyada kullanılmış çeşitli mânalar vardır. Meselâ, 
kan milliyetçiliğini tatbik ederler. 

Bu nevi milliyetçilik bazı yerlerde aktif ve passif vasıflarla 
tatbik sahası buluyor. K e n d i kanından ve kendi ırkından olmı-
yanları yurt dışına atmak veya yurtdaş hakkından mahrum et
mek passif bir kan milliyetçiliğinin tatbikidir. Bir de sınırlar 
aşırı yerlerde hatta kıt'a ve deniz aşırı yerlerde mevcud ve 
kendi kanından olan insanların siyasal hudud ve birlik içerisi
ne girmesini ihtiva eden geniş çerçeveli irredentist milliyetçilik 
vardır. Bu da kan milliyetçiliğinin aktif bir görüşüdür. Daha bir 
çok milliyetçilik fikir ve şekilleri vardır. 

Fakat bizim milliyetçiliğimizin ana vasfı ana yasamızın 
diğer hükümlerinde ve Cumhuriyet H a l k Partisinin rejim pren
sipleri içersinde de belirtilmiştir. Beynelmilelci her cereyan mill i
yetçilik telakkisine muhaliftir. 

Halkçılık: 

Arkadaşlar; halkçılık diye yer yüzünde çeşit çeşit teşekkül
ler vardır. Son zamanlarda sol fikirlerin müşterek çalışmaları 
için yapılan ve halk cepheleri diye isimlenen bir takım siyasal 
kurumlara raslarız. Bunlarla bizim halkçılık telâkkimizin müna
sebeti yoktur. B u kelimenin aslı inkilâbın i lk günlerinde partiye 
ad olarak alınmıştı. Büyük Şef lisanı ile daha o zaman yapıl
mış olan halkçılık tarifi parti programında kemalini bulmuştur. 
Bu vasıf yurdu imtiyaz iddialarından ve sınıf kavgalarından 
koruyan büyük ehemmiyeti haizdir. 

Sonra lâik ve inkilâbçı telâkkiler. 
Arkadaşlar, lâik telâkkisinin de yalnız nazarî hayatta değil, 

bilhassa tatbikî sahada da Türkiyede olan derinlik ve samimi
lik ile tatbik edildiği yer dünyada yok denebilir. Laisizmi 
i l im ve pol i t ika mevzuu olarak ilk telâffuz eden insan kütleleri 
bunların bugünkü Devlet şekilleri içinde bile bizde olduğu 
kader incelik ve ciddiyetle takib edildiği yer yoktur. Bu mef
humların bizim tatbik şeklimizdeki esas mânaları da gene parti 
programımızda açıkça yazılıdır. 

Halk Partisi ve Devlet-

Dikkat buyurulmuştur k i Devlete vasıf olacak yeni hüküm-
erin mânalarını izah edebilmek için hep Parti Programından 
/ardım alıyorum. Bunun sebebi açıktır. C . H . Partisi yeni 

Devletin fikir ve pol i t ika kaynağıdır. Part i liberal devletlerde 
görülen bir çok partilerden bir i değildir. Y e n i Devletin hayatı 
boyunca derin tecrübelerle pişmiş olan, bünyesinden her zaman 
Devlete esaslar vermiştir. Bu sebeple yeni devlet vasıflarının 
anlaşılması için bütün alâkadarlar bugünkü Parti Programından 
istifade edeceklerdir. 

Bu değişme teşebbüsünün ehemmiyetini anlamak için söy
lemeyi lüzumlu gördüğüm bir noktayı daha tebarüz ettirmek 
isterim. Arkadaşlar, müstakil Devlet ve Müstakil millet olmak gibi 
bir ulvî dava vardır. Müstakil devlet ve millet olmak yalnız şu 
kadar bin kilómetro murabbaı toprağın üstünde şu kadar mil 
y o n halkın kayıdsız ve şartsız yaşayıp ekonomik sosyal ve si
yasal sahada çalışması mânasına gelmez. Bilhassa bir milletin 
ve bir Devletin tam müstakil bir Devlet ve millet olmak için 
kendi hayatından doğmuş ve kendi hayatına uygun kendi öz 

malı bir rejime sahip olması lâzımdır. Böyle olmazsa vaziyet 
yurdun bir parçası ecnebî istilâsı altında bulunduğu zamana 
benzer. O halde yurdun hayatî bir esasını teşkil eden rejim 
ecnebî fikirlerin istilâsı altında demektir. 

Dünya bugün çeşitli rejimlerin ideolojileri arasındaki mü
cadeleye sahne olmuştur. Hayatımıza uymıyan dış rejimler bize 
tesir yaparsa bu, iç hayatımız için tehlikeli olur. Biz kendi 
rejimimizi bu tesirlerden korumalıyız. Konuştuğumuz Teşkilâtı 
Esasiye müzakerelerinden istifade ederek dış tesirler üzerinde 
bir az daha durmak yerinde olur. 

Arkadaşlar, feodal devrin istirablarından sonra dünya için 
her ileri insanlık hayatının bir mübeşirri, bir ışığı gibi l iberal 
Devlet devri doğmuştur. İlk doğuşta bir kıymet sanılan ve her 
tarafta kapışa kapışa taklid edilen bu tip idare, siyasî haklar 
tarafından da ekonomi alanında da öyle suiistimallere uğradı k i 
dünyanın hemen hemen her köşesinde, bu tip Devlet çürüyor. 

Liberalizm : 

Bu gün liberalizm her yerde ya çökmüş, tarihe intikal 
etmiş veyahut da sarsıntı nöbetleri içinde can çekişmektedir. 
Hayata yeni doğmuş olan Türkiye Devletinin hayatı için libe
ralizm çok fena ve çok zararlı bir unsurdur. Bu gün liberalizm 
demek hukuk bakımından bir anarşi; ekonomi bakımından da 
bir kısım yurtdaşları diğer yurtdaşlara istismar ettirmeye açık 
bir kapı demektir. B u , sade yeni ve nizamlı bir Devlet kurup 
işletmek yolunda olan bizler için değil, asırlık Devletler için 
bile bir afettir. 

Eğer biz sadece kopye edilmiş liberal fikirlerle meşbu bir 
cumhuriyetçi olmakla iktifa etseydik, güç ve çetin zamanları
mızda yurt dışından içeriye dökülen zehirlerle memleketi altüst 
etmek isteyenlere karşı durabilir miydik? (Al lah göstermesin 
sesleri) 

RASİH K A P L A N (Antalya) — Bâbil kulesi mi burası? 
R E C E P P E K E R (devamla) — Bize sokulurken kıyafet 

değiştiren irtica denilen heyulanın boynuzları, kuyruğu yoktur. 
Hepiniz tecrübenin en derin safhalarında yaşamaktasınız. 
Devletin her hangi iç veya dış güçlüklerle uğraşma zamanında, 
şarktan, garpten, cenubdan, şimalden esen tahrib propagan
dalarına karşı kendisini her zaman korumaya hazır bulunması 
elzemdir. Onun için Devletin A n a Kanununda yalnız Cumhu
riyetçi olduğumuzun yazılı olması bugün artık kâfi değildir. 
A n a Yasamıza bugün müzekere edilen lâyihadaki diğer unsur
ları da eklemğe mecburuz. (Doğru sesleri) 

Arkadaşlar; toprak işi üzerinde de arkadaşın söylediği şeylere 
karşı bir fikir arzetmek isterim. H a l i l Menteşe arkadaşımız esa
sa pek itiraz etmediler. Bu mesele Devlet için büyük ve hayatî 
bir mes'eledir. Daha ziyade değer meselesinde durdular. Esasen 
teklif edilen maddede topraklanma için ayrıca kanun yapılaca
ğını söylemiş olduğumuza göre bugün müzakerede bu paranın 
tediyesi üzerinde söz söylemek fazla olacaktır. Bunu hususî 
kanunun görüşülmesine bırakabiliriz. 

Mülkiyet hakkında istikrarın bozulması lâyihada hiç mev
zuubahis değildir. Topraklama işinde tediye usul ve şekilleri
ni Teşkilâtı Esasiyenin alelıtlak istimlâklere aid umumî kaide
sinden ayırıyoruz. A k s i halde bu işe normal yoldan para ver
mek yalnız Türkiyenin değil Devlet mahiyetinde hiç bir bünye
nin tahammül edemiyeceği bir külfet teşkil eder k i bu vaziyet 
yüksek maksadı felce uğratır. Bunu açık surette söyleyerek 
bir kanun lâyihası yo lu ile Büyük Millet Meclisi huzuruna gel
mesi hem pratik, hem de esaslara bağlılık bakımından en doğ
ru bir hareket olur. (Bravo sesleri sürekli alkışlar.) 
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AZİZ A K Y Ü R E K (Erzurum) - Arkadaşlar; bugün Büyük 
Millet Meclisine sunulan takriri imza edenlerden biri de benim. 
Hal i l Menteşe arkadaşımızın bazı tereddüdlerine dair olan söz
lerine bu kürsüden cevap vermek istiyorum. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu ne demektir? Bütün milletlerin 
kanunlarını gözden geçirirsek onlarda iki esas görürüz. Bir is i ; 
başarılan ve kuvvete istinad eden, muvaffak olan inkilâbların 
ve prensiplerin ifadesidir. İkincisi; daha başarılması istenilen 
ve onun için çalışılan prensiplerin, inkilâbların esaslarıdır. 

İnkılâp nedir? Inkilâb bir milletin yükselmesi, ilerlemesi 
için aranılan bulunan bir formülün tatbikat sahasına geçirilmesi 
demektir. İnkılâbın muvaffak olması, onun doğruluğunu ve ha
kikaten milletin öz ihtiyaçlarından, duygularından, kabiliyetle
rinden doğmuş olduğunu isbat etmesi demektir. Başarılan inki -
lâblardır k i milletlerin malı olurlar. Dünü ve bugünü göz önün
den geçirelim. Benden evvel arkadaşlarımın söylediklerimi 
tekrar etmek istemem, onlar büyük bir belagatla huzurunuzda 
hakikati anlanttılar. Ben yalnız kendi görüşümle anlatmak isti
yorum k i dünle bugün arasında inkilâb bakımından büyük bir 
fark görüyorum. Dünkü Türkiye hakikî, millî benliğini kaybet
miş ve asırlardanberi yaşıyan Türk varlığının icablarını bir 
tarafa bırakmış, sun'î, tamamen yabancı bir şekle girmiştir. 

O n d a Türkün bütün an'aneleri silinmiş bulunuyordu. O ya 
sayış, sun'î bir yaşayıştı. Ge l ib geçici bir yaşayıştı. Bu , ya 
ölümle nihayet bulmak yahut bir inkilâbla tamamen yerinden 
atılarak değişmesi lâzım gelen bir yaşayıştı. Vatanımızın ge
çirdiği büyük ölüm tehlikelerini göz önüne getirdiğimiz zaman 
o kurtarıcının büyük iradesini, azmini, fedakârlığının genişliğini 
daha i y i anlarız. Türk yurdunun büyük kurtarıcısı Atatürkün 
onun öz milletinin hayatından alarak hazırladığı fırka teşkilâtı, 
bugünkü inkilâbin temellerini kurmuş ve bunun üzerinde ba
şarıcı bir çalışma yapmıştır. O bunda nasıl muvaffak oldu? 
Nasıl muvaffak olduk? Bunu uzun uzadıya izaha lüzum yoktur. 
B u dehanın milletinin kabiliyetlerini ve imkânlarını sezmesi ve 
arkadaşlarına anlatabilmesi, milletini irşad ederek hakikî kur
tuluş yolunu göstermesi, bu mucizenin esas temelleridir. 

Atatürk, milletinin hangi işte nasıl yükseleceğini bildiği için 
ona aid olan bütün prensipleri daha evvel düşünmüş ve onu 
ona göre programlaştırarak harekete geçmiştir. Başka memle
ketlerde inkılâblar kanla, silâhla, ihtilâllerle yapılırdı. Bizde in
kılâbın büyüklüğü, arkadaşlarımızdan birinin de söylediği gibi 
hareketinin cn büyük insanlık muvaffakiyeti numunesi olduğu
nu bütün dünyaya göstererek ve bütün millete anlatarak ve 
duydurarak, onun ruhundaki bütün kuvvetlerden istifade ede
rek inkılâbı esaslı surette başarmıştır. Şimdi tatbikatta, bütün 
kanunlarımızda yer bulan inkilâb presipleri, Teşkilâtı Esasiyemize 
giriyor. B u onun son ahenkli olan yeridir. Çünkü başarılan 
inkilâbların yeri , o memleketlerin Teşkilâtı Esasiye Kanunlarıdır. 

H a l i l Menteşe arkadaşımız toprak ve çiftçi işlerine temas 
ettiler. Toprak işi bir Teşkilâtı Esasiye için midir; değil midir? 
Bizim gibi dörtte üçü çiftçi olan bir memlekette toprak, Teşki
lâtı Esasiyenin ana temellerinden birisini teşkil eder. Aynı za
manda toprak, yaşamanın da en mühim temelidir. 

Ortakçı çiftçiler; ben bunları hakikî çiftçi adddetmiyorum. 
Bugün yüz binlerce, milyonlarca yıırtdaşlarımız ameledir ve 
bir nevi iktisadî esirdir. Onları hakikî hürriyetlerine, iktisadî 
varlıklarına çıkarmak için Partinin ve Büyük Millet Meclisinin 
kararları tamamile yerinde olacaktır.. 

Bir noktaya daha temas etmek ist iyorum: Bu gün Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa girecek olan esaslardan birisi olan inkılâb-
cıhk, orada yeri olan bir vasıftır, tnkılâb başlamıştır, fakat ya
pılacak daha çok inkilâb işleri vardır, İnkilâb durmaz daima 
yürüyecektir. Yarın için de inkilâb bizim için fedakârlık hazır

lıyor. Biz şimdiye kadar hazırlandığımız yolda, yurdumuzu işlet
mek için çalışmalarımızda, karşımıza çıkacak engelleri yıkaca
ğız, bizi bu yükselme ve ilerleme önünde tutacak bütün hura
feleri ezeceğiz. Inkılâbcılık, bu demektir. 

Bütün Türkler gözlerini Atatürk'e dikmişlerdir. Onunla 
beraber bu güne geldik. Yarın da onunla beraber ilerliyeceğiz, 
yurdumuzu yükselteceğiz. 

Arkadaşlar; inkilâb yapmak büyük bir iştir. O n u sağlam
laştırmak, onun kadar büyük bir iştir. Onun istikbalini hazır
lamak ve korumak da ondan daha büyük bir iştir. 

Biz Türk çocuklarının istikbalini mes'ud yapmak için bugün 
yapılması lâzımgelen her fedakârlığı yapacağız. (Alkışlar) 

MUHİTTİN B A H A P A R S (Ordu) - Arkadaşlar; ben te
ferruattan bahsedecek değilim. Yalnız bir sevincimi söyliye-
ceğim. 

Atatürk bize iy i bir vatan verdi. Bizim imanlarımızı nef
sinde ve muhitte tecelli ettirdi. İstikbalimizi te'min için lâzım 
olan umdeleri Fırka programına koydu. Fakat öyle zannediyo
rum k i , şimdi öyle hatırıma geldi k i , bunları kâfi görmedi. O 
da bizim gib i , bi l iyor k i insanlar dünyanın en büyüğü dahi olsa, 
on sekiz milyon milletdaşım ve bütün dünya onun hayatı üzerinde 
toplansa da insanlar fanidir. Atatürk de olsa bir gün ölebilir. 
Çok temenni ederiz k i A l l a h bize o günleri göstermesin. Fakat 
istikbale bakarken ve bugün bütün dünyanın şuriş içinde bu
lunduğunu düşünerek, yarın benim milletim de birbirini boğa
cak bir hale gelir, yani bir İspanya olursa ben kabrimde rahat 
edemem, demiş ve bunları bir kitabı mukaddes halinde Teş
kilâtı Esasiye Kanununa koymağa karar vermiştir. Diyebil ir
siniz k i madem k i Fırka programında vardır, buna ne lüzum 
var? Fırka programına koymakla bütün milleti o Fırkaya girmeğe 
davet etmiş değildir. O bugüne kadar başka fırkaların teşek
külüne de müsaade etti. Fakat dünyaya baktı k i artık bu fırkalar 
bu Türk Milletini dahi batırabilir. Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
bunu koymakla bu umdeleri, bu memleketin müebbed hayatı 
için esas ittihaz ettiğimizi evlatlarımıza da ilân etmiş olduk. 
Yarın bir Hükümet teşekkül edarde on sene yirmi senesonra bir 
meclis gelirde Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu maddelerine 
dokunmak isterse içlerinden bazıları sen ne yapıyorsun.. A t a 
türkün koyduğu esasları sen nasıl bozabil irsin diyebilir . V e 
Millet ne yapıyorlar Atatürkün koyduğu esasları nasıl bozuyor
lar? diyebilir . Ben bu maddelerle Türkün ve istikbalinin sigorta 
edilmiş olduğunu görüyorum bu gün Atatürk böyle istiyor, ne 
diyorsunuz? diye millete sorarsak, on sekiz milyon Türk müttefikan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu tadil edilen maddelerini kabul 
ediyoruz. , diyeceklerde. Atatürke bu münasebetle de ebedi 
minnet ve şükranlarımı arzederim. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, zannederim hepi
niz kabul edersiniz k i Türkün tarihini ve Cumhuriyet H a l k Fır
kasının umdelerini ve hizmetlerini exalter etmek lâzım gelirse 
hepinizin üstündeyim demek için çok pretansiyö olmak lâzım 
gelir. Fakat hiç birinizden de aşağı kalamam. 

Bunu söylemekten maksadım, arkadaşlarım benim b u fay
dalı müzakereyi tahrik edişime cevab verirken, biraz Türkün 
tarihi üzerinde heyecanlı ve milliyet prensiplerine temas ettiler. 
Bunlarda hiç bir ihtilâfımız yok . Arzettiğim gibi onları exaleter 
etmek lâzım gelse ben hiç birinizden aşağı kalmam. V e bu 
kürsüde muhtelif vesilelerle bunu ifade etmişimdir. 

T E Ş K İ L Â T I E S A S İ Y E ENCÜMENİ BAŞKANI ŞEMSEDDİN 
G Ü N A L T A Y (Sivas) — Bunu size söylemedik. 

HALİL MENTEŞE - (Devmla) Şu müzakereyi tahrik ettiğim
den dolayı çok memnunum. Çünkü vaziyet tamamen sarahat peyda 
etmiştir. Benîm endişem şudur: Devletçilik kelimesile Devlet in şekli 
beyan ediliyor ve Devletçilik aleyhinde propaganda edecek olan-
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lar şekli Devleti tağyir etmek cümrü ile takib edilecek, sarih. 
Yalnız endişe ettiğim nokta Teşkilâtı Esasiyenin diğer prensip-
lerile bunu nasıl te'lif etmek kabildir . Maahaza vaziyet sarahat 
peyda etmiş ve ben bu müzakereyi tahrik ettiğimden dolayı 
çok mahzuz olarak kürsüden ayrılıyorum. 

G l . R E F E T B E L E (İstanbul) — Arkadaşlar; Bu sabah ben 
takririn metnini ve Encümenin mazbatasını okuduğum zaman, 
acaba senelerden beri devam eden ve fırka programı, Hükü
met programı şeklinde tatbik edile gelen bu umdeleri Devlet 
programı haline ifrağ etmekle ne kasd ne menfaat kasdedildi-
ğini düşündüm. Menteşe Saylavı bu husustaki fikirlerini döktü. 
Kütahya Saylavı da açık surette izah etti. Her ikisine de te
şekkür ederim. Bilhassa esas teşkilâtın, A n a Yasanın değişmesi 
meselesinde biz reylerimizi verirken, kanaatlerimizi tam olarak 
edinmeli ve ona göre reylerimizi vermeliyiz. Biz i uzaktan seyre
den, on yedi mi lyon insan vardır. Kel ime bekelime ne istediği
mizi anlatmalıyız. Çok defalar kelimelerin mânasını anlayama
dığımız için bir birimizle kavga ederiz. Eğer kelimelerin mâna
sını iy i anlarsak aramızdan kavga kalkar. 

Sonra Kütahya Saylavı bir şey daha söylediler; bu A n a 
Y a s a d a her kelimenin tarifi için uzun boylu satırlar yazılamaz, 
A n a Y a s a bir mecelle haline sokulamaz, onu buradaki münaka
şalar vazıh bir halde çıkarır ve herkese anlatır. Şimdi anlıyo
rum, Hükümet programını Devlete mal ediyor Altı umde var
dır. Bu altı umdeyi ben de edebiyat yapmaksızın, gözden ge
çireceğim. Hepimiz cümhuriyetçiyiz. Hiç şüphe yoktur k i bu 
memlekette hemen hemen herkes milliyetçidir, mill icidir. Bahu
sus amele en başta olmak üzere milliyetçidir, mill icidir. Be lk i 
başka memleketlerde işçiler milliyetçilik fikrinden uzak kalmış
tır. Fakat bizde onlar hepimizden fazla milliyetçidir. Montrö 
zaferini tramvay amelesi gözleri yaşararak anlatır. Tramvaydaki 
biletci Hatay dediğimiz zaman gözleri yaşarır. Bunlar çok gü
zel şeylerdir. 

Lâiklik: Lâikliği bu memleket gayet iy i anlamıştır. Bahusus 
bu memleketin dini olan islâmlık, gayet iy i düşünülürse lâik bir 
dindir. Geriye kalıyor halkçılık. Bilmem, eğer halkçılık demok
rasi demekse esasen bu, cümhuriyetin ruhunda mündemiç bir 
şeydir. Halkçı olmıyan bir cümhuriyet esasen bir cümhuriyet 
demek değildir. 

Vakt i le muhtelif şekillerde cümhuriyetler vardı. Esnaf Cüm
huriyeti, Venedikte olduğu gibi . , fakat bunlar doğrudan doğru
ya başlarında bir hükümdar olmıyan oligarşik bir idareden 
başka bir şey değildi. 

Inkılâbcılık, Y e r yüzünde bir Devlet var mıdır k i ben oldu
ğum yerde saplandım, kalacağım. Buradan bir adım ileri git
meyeceğim desin. Eğer inkilâbcılık bir evolüsyon mukabili ise 
her Devlet inkılâbadır. Eğer inkilâbcılık revolüsyon mukabil i 
ise hiç bir Hükümet revolüsyonist olamaz. İnsanlar en kısa 
yollardan kendilerinin teşkil ettikleri ekseriyetle, Meclis tarafın
dan, kendi arzularını tatbik ederler. Her Devlet inkılâbadır. 
Binaenaleyh bizim memleketimiz niçin yerinde sayacak k i , niçin 
yerinde sayması hatıra gelmiştir k i ona inkılâb vasfını ilâve et
mek lüzumumu hissedelim? Fakat öyle olmasını isterseniz hiç 
bir itirazım yok. 

Geriye kaldı Devletçilik. Zannediyorum ki şimdi işin en 
canlı ve en mühim noktasına geldik. 

Arkadaşımız Şükrü K a y a uzun ve güzel izahatı arasında, 
çok güzel bir lâf d a söyledi. Günün ihtiyaçlarına uymıyan, ben 
ilâve ediyorum, vaziyeti duymıyan duyacak kadar zekâsı 
olmıyan her millet, yine bu vaziyette olan her insan gib i 
sukuta mahkûmdur. Bugünkü şekilde, bugünkü ekonominin 
icab ettirdiği ihtiyaçları duymıyan bir millet, değil uzun 
seneler, saatlerce bile yaşıyamaz. İhtiyaç bir kaç saat sonra 

ona hakikati göstermeğe kâfi gelir ve sonra onu doğru yola 
sevkeder. Bugün ekonomik ihtiyaçlar olabilir . Fakat bir bugün 
var bir de hayatın daimî şekilleri var. Hayatın daimî şekillerini 
düşündüğümüz zaman benim çok genç yaştan beri duyduğum 
bir kanaat var. Bir Devlet tüccar, bir Devlet sanatkâr olamaz. 
Ben bugün dahi bu fikrin doğru olduğuna kani im. Pekâlâ, 
amma bir memlekette sanathâr olacak, fabrikatör olacak kimse 
bulunmazsa, memleketin ihtiyacını tatmin ececek tüccar bulun
mazsa bunu k im yapsın? O halde şerrin ehvenini ihtiyar etmek 
lâzım, tabii Devlet yapacaktır. Binaenaleyh hakikatin karşısında 
ne kadar inad edersek edelim bugünün zaruretleri bizi hak 
yoluna götürecek ve yaşıyacaktır veyahut veyahutta yaşama
yacaktır. Buna imkân yoktur, bu böyle olacaktır. Yalnız 
bugünkü zaruretler devam edecek mi? Mes'ele bundadır. 
Be lk i bugünün zaruretleri devam etmiyecek, belki yarın 
değişecektir. Mes'ele yalnız ekonomik bakımdan mütalea edi l 
seydi ben burada Fırkanın bu umdeyi devlet umdesi arasına 
sokmamasını teklif edecektim. Fakat mesele yalnız bundan 
ibaret değildir. B i z i devletçilik yolunu aramağa sevk eden 
şey, velev mahzurlu olsun, şimdiye kadar tuttuğumuz yolda 
bizi bu yolu muhakkak aramağa sevk edecek şeyin burada 
kemali cesaretle ve şevkle reyimizi kullanmağa sevk edecek 
kadar müsbet olduğuna kani değilim. H e p i m i z bi l iyoruz k i 
daha şeker meselesini halledemedik. 

Bu gün bir sınıf mücadelesi karşısındayız. Mil let imiz sınıfsız 
bir millettir. Fakat bunu demek kâfi değildir. Bugün sınıfsız, 
yarın sınıflı olabil ir iz . Bunun önüne evvelden geçmek lâzım 
gelir. Bu noktai nazardan pek vazıh prensip olmak üzere, 
cenabı hak bu memlekete göstermesin, yarın bu memleket 
zengininin elindeki tekmil servetinin elinden giderek karnının 
aç kalmaması için bugün fakirin zaruretini def etmek lâzımdır. 
O n u n için ben reyimi, ekonomik noktayı nazardan değil, 
doğrudan doğruya polit ik, siyasî noktai nazardan, memleke
timin atisini düşünerek, burada kat'î bir kanaatla, vicdan isti
rahatı ile, muvafık olarak kullanacağım. 

Buna ilâve edecek yalnız bir sözüm vardır: Menteşe arka
daşımın bahsettiği' toprak meselesi bence de çok mühimdir. 

B i r defa her şeyden evvel insanlık noktai nazarından mü
himdir. B i r tarafta sürülmiyen yığın yığın topraklar varken, bir 
tarafta da toprağı olmadığı için aç kalan insanlar - bunlar ne 
kadardırlar, bilmem - var . . . Bir çok köylüler gördüm k i , kendi
lerinin toprağı olmadığı için - dikkat buyurun - toprak amelesi 
olmadıkları, halde, ev bark sahibi bulundukları halde, civar 
köylere gidip amelelik ediyorlar. Hangi memleketteyiz? Nüfusu 
toprağına nazaran az olan bu memlekette bir taraftan boş 
topraklar dururken, diğer taraftan topraksızlık yüzünden aç ka
lan insanlar bulunsun. Bu, siyasî noktai nazardan bir mütalea 
değildir. A g r e r mesele bir çok yerlerde insanlık noktai nazarın
dan değil belki siyasî noktai nazardan görülmüş, belki merhamet 
mes'elesi, atiyi görme meselesi telâkki edilmiştir. Bu sebeble 
toprak mes'elesinin de bir âtiyi görme mes'elesi olması şarttır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak tadilâtın heyeti 
umumiyesine dair söyliyeceklerim bundan ibarettir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ Ş Ü K R Ü K A Y A (Muğla) - Sayın ar
kadaşlar; Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak tadilât üze
rinde sayın arkadaşlarımın kıymetli f ikir ve mütalealarını çok 
büyük bir dikkatle dinledim. Çok teşekküre şayandır k i parti
miz umumî bir idealin ifadesini buraya getirmiş. Gördüğüm 
manzara budur. 

Gerek müstakil ve gerek partiye mensub arkadaşlarımız 
b u işin tam olarak ve tam zamanında getirildiği kanaatinde 
bulundular ve Büyük Meclis huzurunda bunu teyid ettiler. V e 
millete bunu söylediler. Bundan dolayı partimizin lüzumlu ve 
i y i bir işle huzurunuza çıktığına ,müftehir olalım. 
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iyi kanunu yapmakla mükelleftir ve bizim Büyük Millet Mec
lisimiz de doğduğu günden bugüne kadar böyle kanunlar yap
mıştır. Ve Türkiyeyi böyle kurtarmıştır. (Alkışlar bravo sesleri) 

Toprak Kanunu, çiftçiye toprak vermek kanunu, çok ister
dim ki benim dairei intihabiye arkadaşım Milaslı Halil Men
teşe de esasta bizimle beraber olsun. Çünkü Türk Köylüsünün 
çektiği, topraksız Türk köylüsünün çektiği iztirabı, bilhassa 
kendi dairei intitubiyemizde benim kadar o da görmüştür. Nite
kim, topraksızlığın delili olarak kendi çifliğini köylülere tevzi 
ettiğini burada kendisi söylemiştir. Eğer, köylüye bunu uzun va
delerle veyahut bedelsiz olarak vermişîerse, buradan kendi
lerine alenen teşekkür ederim. Demek ki topraksızlık ihtiyacını 

EMRULLAH BARKIN (Malatya) — Bir daha söyle, bir da
ha söyle... 

DAHİLİYE VEKİLİ (Devamla) — Arkadaşlar bizim bu in-
kılâblarımız kendi kendine ve demin dediğim gibi tarihin zaru
reti olarak doğmamıştır. Bu uğurda çok kanlar dökülmüş ve 
çok iztirablı olmuştur. Asırlarca Türkler bu inkılâba kavuşma
nın iztirabını çekti, nihayet büyük dehanın Atatürkün milletin 
kudretile kendi irade ve kudreti birleşti, Türke vatan verdi, 
istiklâl verdi, prensip verdi. Bu prensipler kendimiz için ve 
milletimiz için ayrılmaz esaslardır, hepsi biribirine bağlıdır. 
Eğer biz bunun birini bir tarafa bırakırsak memleketin bir 
tarafında inhilal olur. Biz memleketi bu vasıflı Cumhuriyetle 
muhafaza ve idare etmekle mükellefiz. Memleketin bu sayede 
kurtulduğuna ve yaşayacağına kaniiz. înkilâbcılığa bağlılığımız 
bundandır. 

Bu inkilâbın sağdan ve soldan karşısına çıkacak olan her 
hangi bir cereyan bu inkılâbın kuvveti karşısında devrilmeye 
ve ezilmeye mahkûmdur. 

Şimdiden böylelerine haber vermek isterim ki Türkiye 
Cumhuriyeti bu gibi cereyanlara asla müsaade etmiyecektir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Türk milletinin tarih içerisinde ve dünyanın bu halinde 
yapacağı çok daha büyük işler vardır. Şu veya bu hayalAAAA v e 

Biz bu prensiplerimizi istatik olarak almadık. Yani muayyen 
bir formül tatbik ederek onu ebediyen muhafaza için almadık. 
Hayatın gündelik zaruretlerinden mülhem olarak aldık. İnkilâb-
cılığın esas ruhu budur. Dünya için en iyi yapılan kanunlar 
bugün kütüphane camekânlarında tozlarla örtülüdür. Ne mü
kemmel sistemler vardır ki hiç bir tatbik sahası ve imkânı 
bulamamıştır. En eyi kanunlar maddeleri en eyi olan kanunlar 
değildir. Millete en uygun olan kanundur. (Alkışlar) ve Millet 
Meclislerinin en büyük vazifesi milletlere en muvafık gelen 
kanunları yapmaktır ve bizim Meclisimiz de böyle yapmıştır. 
Millet Meclisleri bir takım filozofların ve hukukçuların mahalli 
içtimai değildir. Millet Meclisleri günün ihtiyaçlarından hayatın 
zaruretlerinden aldıkları ilham üzerine milletin inkişafı için en 

Arkadaşlar; Türk Cumhuriyetinin koyduğu rejimin esası ve 
prensipleri, evvelce de arzettiğim gibi, geçmiş zamanlarda filo
zofların, ulemanın kendi hücrelerinde hassas vicdan ve dimağ
larında hazırladıkları mücerred mefhumlara uydurmak için 
yapılmamıştır. Tarihin yeni şartlarırdan ve ıstırablanndan ve 
zarurî icraatından alınmış esaslardır. Realiteye müsterid bir 
yürüyüşün bir tatbikidir. Tabiî konurken fikirlerden yüksek 
nazariyeler mütalea edilmiş diğer memleketlerde geçen hadisler 
ve görülen tecrübeler de nazarı itibara alınmıştır .Zaten elde 
edilen neticedeki isabet de bunu göstermektedir. Bizim Cum
huriyetimizin esaslı prensip ve vasıfları harp meydanlarında, 
meydan muharebelerinde düşünülmüş ve tatbik edilmiştir. Zafer 
âmili ve zafer eseridir. Kuvveti de bundadır. Bunun ilk esası 
İnönlerinde, Sakaryalarda, Dumlupınarlarda tesbit edilmiştir. 
Onun için reeldir ve onun için dinamiktir. Devletçilik vasfı 
da oradan alınmıştır. Her Devletin bir zaman tatbik edeceği 
yegâne yol bu olacaktır. Zaten Devletlerin gidişi budur. 
Kehaneti sevmediğimiz ve kendi prensiplerimizi başkasına 
telkin etmiyecek kadar kendi işlerimizle uğraşmağı tercih etti
ğimiz için kendimizi bunun hariçte telkinile mükellef addetmi
yoruz. Bir Devletin yapacağı en müşkül iş en çok tekniğe 
mütevakkıf iş, ordu kurmak işidir. Devletin eline ordu ve 
Hükümet veriyoruz da ordu işlerinin binde biri kadar da haizi 
ehemmiyet olmıyan işleri Devlet yapamaz diyoruz. Bu lojik ile 
kabili tevfik değildir. Mantık bunu kabul etmez. Devlet bu 
günkü teşekkülü itibarı ile mademki ordu gibi gayet çetin, 
ince, girift, modern tekniklerin hepsine istinad eder nazik bir 
makinayı elinde bulunduruyor ve Türk Devleti de en ziyade 
bunda muvaffakiyet göstermiştir. Türk Devletinin icabında eline 
alıp da muvaffak olamıyacağı hiç bir iş yoktur ve olamaz. Bir 
taraftan Türkte ordu yapmakta en büyük vasıf görülürken diğer 
taraftan en küçük bir işe Devletin kabiliyeti olmadığı fikri bize 
daima telkin edilirdi. Uzak değil 1912 tarihinde İzm ire dört Türk 
makasçısı koymak için Türklerin şimendüferciliğe aklı ermez 
diye Türk komiseri, bizim komiserimiz tarafından ricamız red
dedilmişti. Bunu bilen ve derhatır eden, içimizde arkadaşlarımız 
vardır. Aradan yirmi beş sene geçmemiştişr. Bugün şimendüfer-
lerimiz biz Türkler tarafından yapılmakta ve işletilmektedir ve 
bugünki işletme ile evvelki işletmenin farkını görmek için Nafıa 
Vekâletinin çıkarmış olduğu eserlere bakmak kâfidir ve yalnız 
yolcu olmak da yeter. 

kendisi de görmüş ve biz bu kanunu yapmadan daha evel bize 
tekaddüm ederek icabını yapmıştır. 

Arkadaşlar, Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazası tamamile 
çiftlik ağalarının elindedir. Hükümet konağı merkezi kazada 
bir çiftlik ağasının tarlası içindedir. Köylünün bir karış top
rağı yoktur, orada çalışır. Vilâyetimizin diğer kazalarında da 
hal böyledir. Dairei intihabiyemizin yarı çiftçisi topraksızdır. 
Çalışmıyan ağa oturur, köylü çalışır. Antalya da böyledir, 
Şark Vilâyetlerimiz de tamamile böyledir."

ASAASASASASASAAAA

 
Bu memleketin ağrerlerinin iztirabı büyük ve millî bir 

iztirabdır. Eğer bunu halletmiyeceksek, memleketimizde toprak
sız çiftçiyi Cumhuriyetin ve inkilâbın büyük nimetlerinden 
mahrum bırakmış olacağız. Eğer millet kendi topraklarında ek
meğine hakim olmazsa ve bunu temin edemezsek yapılan şeylerin 
mânası kalmaz. Vatandaşını aç ve topraksız bırakıp şu veya bu 
muhayyel idealler peşinde koşmak, kendini aldatmak değil 
midir? Kendi ırkdaşlarımızı ve bu ırkdaki büyük seciyenin 
asaletini göklere çıkardığımız Türkü bu halden kurtarmak 
lâzımdır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Toprak, çiftçiye toprak; esbabı mucibesinde söylendiği 
gibi bu bir defalık iş değildir. Topraksızlık hissedildikçe veri
lecektir. Kanun geldiği vakit esasları müzakere edilecektir. Bir 
taraftan bu iyilik yapılırken, diğer taraftan hiç kimsenin hukuku 
tasarrufiyesine tecavüz etmek niyetinde değiliz. Hukuku tasar-
rufiyenin en mahfuz olduğunu, bilhassa tekrar etmek isterim, 
hukuku tasarrufiyenin en çok mahfuz kaldığı yer Türkiyedir. 
Ve bunu böyle tutmak mecburiyetinde olduğumuzdan 
toprak kanunu tatbik edilirken, getirilecek kanunla da mu
hafaza edilecektir. Belki kendilerinin dediği şekilde veya başka 
şekilde Büyük Meclis onun şeklini tayin edecektir. Bence Top
rak Kanunundan dolayı gönüllere bir endişe getirmek ve 
düşünmenin hiç bir. mânası yoktur. 

Arkadaşların bilhassa bu noktaya nazarı dikkatlerini 
celbetmek isterim. Burada hayatını, hukukunu temin ettiğinizi 
kütle, dili olup da söylemiyen fakat söylemiye sizleri tevkil etmiş 
olan kütledir. Bizim yaptığımız kanunları okumıyacak, gazete
leri okumıyacak, onlar için nasıl çalıştığımızı bilmiyecektir. Bizim 
eserimizin büyüklüğü buradadır. (Alkışlar) Bunu bilecek kütle 
menfaatine dokunur gibi görünenler kütlesidir. Biz onların da 
menfaatlerine dokunmuyoruz. Bilâkis menfaatlerini müdafaa 
ediyoruz. Biz kendisine hakkını vermezsek o almak yolunu 
bilir. Biz doğru yollardan, kanunî yollardan herkesin hakkını 
vermek, herkesin haysiyetini, hayatını ve hukuku tasarrufiyesini 
kurmak ve korumak istiyoruz. (Şiddetli alkışlar) 
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mefhumu mücerredin peşinden koşacak ne vaktimiz var, ne de 
koşturacak insanlarımız vardır. Biz tek bir dilek, tek bir ideal 
için, yani memleketin selameti, bu milletin refah ve saadeti ve 
âlemin huzuru için kütle halinde çalışmaya mecburuz. Tuttuğu
muz yol budur, Atatürk'ün bize gösterdiği yol budur. (Bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

B A Ş K A N — Kifayeti müzakere hakkında muhtelif takrir
ler vardır. Kifayeti müzakereyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi 

Madde 1 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Devleti, Cümhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, 
lâik ve inkılâbçıdır. Resmî dili Türkçedir. Makarri Ankara 
şehridir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında mütalea var mı?. . . Söz 
Şerif İlden'indir. 

ŞERİF İLDEN (Kastamoni) — Müsaade ederseniz bura
dan söyliyeyim Encümenden bir kelime soracağım. 

Maddede resmî dili Türkçedir deniliyor. Bu resmî kelime
sine lüzum var mı? 

TEŞKİLÂTI E S A S İ Y E ENCÜMENİ M A Z B A T A M U H A R 
RİRİ K E N A N ÖRER (Manisa) - Teklifte buna dair bir şey 
yoktu eski maddede vardı, biz de aynen muhafaza ettik. 

ŞERİF İLDEN (Kastamoni) - O halde: bu kelimenin tayini 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Teşkilâtı Esasiye Kanununun, eski maddesin
de vardır. Bu yalnız sizin teklifiniz ve kanaatinizle değiştirile
mez. Bunun nasıl değiştirileceğini yine ayni kanun göstermiştir. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Benim sözüm esasa taal
luk eden bir şey değildir. Maddenin yazılış tarzına aiddir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu birinci maddesinde Türkiye bir Cüm
huriyettir diyor ve 102 nci maddesi de, devlet şeklinin Cümhu
riyet olduğuna dair olan birinci maddenin hiç bir veçhile ta
dil, tağyirinin teklif dahi edilemiyeceğini tasrih ediyor. Yani 
bu hükümle birinci madde, bir ebediyet iktisab ediyor ve bu 
ebediyeti de Teşkilâtı Esasiye Kanunu tekeffül etmiş bulunuyor. 
Halbuki şimdi teklif edilen ikinci maddenin tadilinde Türkiye 
devleti Cümhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâbcı 
olup resmî dili Türkçe, Makarri Ankara şehridir deniliyor. 

Devlet şeklinin Cümhuriyet olduğu kabul edildikten sonra 
onun esas vasfını, daha doğrusu şartı aslisinin Teşkilâtı Esasi
ye kanunu ile kendisine verilmiş iken bu vasfın Cümhuriyetçi
likten başka bir şey olmasına imkân yoktur. Burada Cümhuri
yetçi kelimesini zikretmek veyahut Teşkilâtı Esasiyenin ebedi
yetini te'min etmediği bir maddeye bu vasfı sokmak, evvelki 
hükümle ahenkdar olmaz. Onun için diyorum ki Cümhuriyet 
idaresinin Cümhuriyetçi olması gayet tabiî bir esas olacağına 
göre, bunu burada zikretmektense maddeyi şu suretle yazmak 
maksadı temin eder. (Türkiye Cümhuriyeti milliyetçi, halkçı 
devletçi, lâik ve inkilabcıdır. Resmî dili Türkçedir. Makarrı 
Ankara Şehridir.) Bu şeklin kabulünü teklif ediyorum 

TEŞKİLÂTI E S A S İ Y E ENCÜMENİ M.M K E N A N Ö R E R 
(Manisa) — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 102 nci maddesinin 
sarahati karşısında bu vasıfların kanunun birinci maddesine 
ilâvesi doğru olmadığı için bu altı umdenin ikinci maddeye 
tamamen sıralanmasını muvafık gördük bu itibarla Cümhuri
yetçi vasfını da bu maddede tekrarladık. Aksi takdirde bu ana 

prensiplerin yalnız beş maddesi, esas Teşkilât Kanunumuza geç
miş şeklinde bulunacaktır ki bunun doğru olmıyacağına kani 
olduk. (Doğru sesleri) 

G L . R E F E T B E L E (İstanbul) — Kürsü alışkanlığını kay
betmiş olmaklığım dolayısile demin arzedilecek bir şeyi unut
tum. Fakat bu maddeden istifade ederek bunu da söyliyeceğim. 
Esasen temas edeceğim en mühim şey de bu idi. Devletçilik 
ve aksamı olmak üzere diğer beş umde maddeye yeni ilâve 
ediliyor. Bunların teyid kuvveti nedir? 

Arkadaşlar pek iyi izah ettiler; bundan sonra Hükümetin 
programı Devlete mal edilecektir. Fakat şimdiye kadar, Devlete 
maledilen bu umdelerden yalnız bir tanesi vardı: Cümhuriyet
çilik. Onun da bir müeyyidesi mevcuddu: En son maddenin 
son fıkrası: 102 nci madde olan bu son madde, işbu kanunun, 
şekli Devletin Cümhuriyet olduğuna dair olan, birinci madde
sinin tadili ve tağyiri hiç bir suretle teklif dahi edilemez, der. 

Yarın bir liberal, ekonomik ve siyasî hergangi bir liberal 
çıkıp bunun üzerinde propaganda yapamaz mı? (yapamaz sesleri) 

Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki bu maddenin tadil ve tağ
yiri için taraftar tedarikine çalışamaz mı? Nasıl ki biz bugün 
Teşkilâtı Esasiyenin bu maddesinin tadil ve tağyirini teklif 
ettik. Fakat bugün hiç birimiz çıkıp da Cümhuriyetin tadilini 
teklif edemezdik. Eğer bir kimse diğer beş umdenin böyle bir 
müeyyidesi yoktur diye bu hususta elinde silâh olarak kuvvetle 
işe girişmek isterse bunu kanun, bu cürmünden dolayı yaka
sından yakalar tedib ve tecziye eder. Fakat doğrudan doğruya 
ikna kuvvetile yaparsa buna mâni olabilecek miyiz? Fakat bun
lar cümhuriyetin yanında diğer bir umde olarak bulunursa o 
zaman bunun aleyhinde kimse bir teklifte bulunamaz. Bugün 
olduğu gibi kalırsa, efkârı hazırlamak hakkına herkes malik 
olur. Binaenaleyh bu meseleyi Fırkanın nazarı dikkatine arz-
ederim. 

ALİ RIZA T Ü R E L (Konya)—Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki 
hükümlerin müeyyidesi yine Teşkilâtı Esasiye Kanununun 103 
üncü maddesindeki umumî zabıta hükmüdür. 

R E C E P P E K E R (Kütahya) — Ceza Kanunu da var. 
ALİ RIZA T Ü R E L (Devamla) — 103 üncü madde muci

bince bu kanunun hiç bir maddesi hiç bir sebep ve bahane ile 
ihmal veya tatil olunamaz. Hiç bir kanun Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa münafi olamaz. Bu zabıta maddesidir ve bu müey
yide iledir ki Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi alelade ka
nunlar çıkmasına mâni olunabilir ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun muayyen eşkâl haricinde tadil ve tağyir edilmesinin 
önüne geçilir. Bu umumî bir müeyyidedir. Bunun haricinde 
cezaî müeyyideler de vardır. Ceza Kanununuzun son tadıl edi
len 146 ncı maddesinin aldığı şekle göre, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa muhalif bazı hareketler ceza müeyyidesi altına gir
miştir. O maddede gösterilen şerait altında yapılan hareketler 
ceza müeyyidesi altındadır. Y a bu şerait tamamen tahakkuk 
edemezse, ne olacak? Yani Ceza Kanunu malûm olduğu veçhile, 
kıyas yolile tatbik olunamıyan kanunlardandır. Bu kanunun gös
terdiği bütün şerait tahahkuk etmelidir ki o hâdise ve o faaliyet 
cürüm olsun. O tahakkuk etmezse ne olacaktır? O takdirde vazi
yet, kendi kanaatımca şöyle tetkik edilmelidir. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bütün maddeleri cezaî müeyyide altında değildir. 
Amma bu kanunun muta olması da lâzımdır. O halde Devlet, 
Hükümet bu kanuna aykırı olan bütün faaliyetleri men etmek 
selâhiyetini haizdir. Şu halde, benim şahsî kanaatıma göre, 
Teşkilâlı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir 
tebdil veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan Büyük 
Millet Meclisini İskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren 
teşebbüs edenler Ceza Kanununun bu müeyyidesi altına girdiği 
gibi, kanunun ikinci fıkrasında da, bu hareketleri neşriyat 



13 Ş U B A T 1937 (Resmî Gazete) Sayıfa: 7671 

suretinde meydanlarda halkı toplıyarak tahrik etmek suretile 
başkalarını bu hareketleri yapmağa teşvik edenler de aynı 
ceza müeyyidesi altındadır. B i r de bundan maada 171 inci 
maddede bu işleri yapmak için olan ittifak halini derpiş eder
ken o vaziyette de oldukça ağır bir hüküm vardır. Bunun 
haricinde cezaî müeyyideyi haiz olmıyan hareketler bizatihi 
Teşkilâtı Esasiyenin müeyyidesi altında olmak dolayısile, Hü
kümet tarafından men edilmek iktiza eder. 

B A Ş K A N — Bay Şükrü Yaşın, takririnizi reye arzedeyim mi? 
Ş Ü K R Ü YAŞIN (Çanakkale) - Evet 

T. B. M . M . Yüksek Reisliğine 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun birinci maddesinde (Türkiye 
Devleti bir Cumhuriyettir) denmesine ve işbu maddenin tadil 
ve tağyirinin hiç bir suretle teklif dahi edilemiyeceği mezkûr 
kanunu 102 nci maddesinde zikrolunmasına binaen artık tadili 
teklif olunan maddede: Türkiye Devleti Cumhuriyetçidir deme
ye lüzum yoktur. Çünki Cumhuriyetin en birinci ve en esaslı 
vasfı Cumhuriyetçi olmakdır. 

Maddenin aşağıda yazılı şekilde yazılmasını teklif eylerim. 
5/2/1937 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti , milliyetçi halkçı, dev
letçi, lâik ve inkılâbadır. Resmî di l i Türkçedir. M a k a m A n 
kara şehridir. 
Başkan takriri reye arzediyûrum. K a b u l edenler... Etmiyenler. . . 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi Encümenin teklifi veçhile reye arzediyorum. K a 
bul edenler... Etmiyenler. . . K a b u l edilmiştir. 

Madde 2 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 44 üncü maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Başvekil, REİSİCÜMHUR canibinden ve Meclis âzası meyanın-
dan tayin olunur. Sair Veki l ler Başvekil tarafından Meclis âzası 
arasından intihab olunarak heyeti umumiyesi Reisicumhurun 
tasdikile Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimaına 
talik olunur. 

Hükümet hattı hareket ve siyasî noktai nazarını azamî bir 
hafta zarfında Meclise bildirir ve itimad taleb eder. 

Siyasî müsteşarları Başvekil, Meclis âzası arasından seçer 
ve Cumhur Reisi tarafından memuriyetleri tasdik olunur. 

B A Ş K A N — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. K a b u l buyuranlar. . . Etmiyen

ler. . . . K a b u l edilmiştir. 
Madde 3 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 47 nci maddesi 

aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
Veki l ler in ve siyasî müsteşarların vazife ve mesuliyetleri 

mahsus kanunla tayin olunur. 

B A Ş K A N — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar. . . Etmiyen

ler. . . . K a b u l edilmiştir. 

T. E . E . M . M . K E N A N Ö R E R (Manisa) — Bundan sonra 
gelen madde siyasî müsteşarlar tabirini kaldırmak suretile eski 
maddenin aynen kalmasını teklif ediyoruz. 

B A Ş K A N — Y a n i dördüncü maddeyi tadil etmiyorsunuz. 
K E N A N Ö R E R (Manisa) - Tadi l etmiyoruz. 
BAŞKAN — Encümen dördüncü madde olarak teklif 

ettiği metnin tayyını teklif ediyor. O halde o madde yoktur. 

Şimdi beşinci madde olarak sayılan madde, dördüncü 
madde olacaktır. 

Madde 4 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 49 uncu maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Mezun ve her hangi bir sebeple mazur olan bir vekile 
İcra Veki l ler i Heyeti azasından bir diğeri veya Siyasî Müste
şarlardan biri muvakkaten niyabet eder. A n c a k bir veki l veya 
bir Siyasî Müsteşar bir vekâletten fazlasına niyabet edemez. 

Siyasî Müsteşarın vekile niyabeti halinde kararnamesi 
Meclise arzolunur. 

B A Ş K A N — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. K a b u l buyuranlar. . . 

Etmeyenler.. K a b u l edilmiştir. 
Madde 5 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 50 nci maddesi 

aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
İcra Veki l ler inden veya siyasî müsteşarlardan birinin D i 

vanı A l i y e şevkine dair Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen 
karar vekâlet ve müsteşarlıktan sukutu dahi mutazammındır. 

TEŞKİLÂTI E S A S İ Y E E. REİSİ ŞEMSETTİN G Ü N A L T A Y 
(Sivas) — O r a d a bir kelime hatası vardır. Sondan ikinci 
satırda "vekâlet ve müsteşarlıktan sukutu , (vekâlet veya müs
teşarlıktan sukutu) olacaktır. Y a n i "ve„ , "veya„ olacaktır. 

B A Ş K A N — " veya „ ilâvesini teklif ediyorlar. Başka 
mütalea var mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. . . Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 6 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 inci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Vazifelerinden münbais hususatta İcra Veki l ler i le siyasî 
müsteşarları ve Şûrayı Devlet ve Temyiz Mahkemesi rüesası 
ve azasını ve Cumhuriyet Başmüddeiumumisini muhakeme 
etmek üzere bir Divanı A l i teşkil edilir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. . . Madde kabul edil

miştir. 
Madde 7 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 74 üncü mad

desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
Umumî menfaatler için lüzumu, usulüne göre anlaşılmadıkça 

ve mahsus kanunları mucibince değer pahası peşin verilmedik
çe hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü istimlâk olunamaz. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları Devlet tara
fından idare etmek için istimlâk olunacak arazi ve ormanların 
istimlâk bedelleri ve bu bedellerin tediyesi sureti, mahsus ka
nunlarla tayin olunur. 

Fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil olunacak para ve 
mal ve çalışmaya dair mükellefiyetler müstesna olmak üzere 
hiç bir kimse hiç bir fedakârlık yapmağa zorlanamaz. 

B A Ş K A N — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. K a b u l edenler... Etmiyen

ler.. . Madde kabul edilmiştir. 
Madde 8 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 75 inci maddesi 

aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
Hiç bir kimse mensub olduğu felsefî içtihad, d i n ve mez-

hebten dolayı muaheze edilemez. Asayiş ve umumî muaşeret 
âdabına ve kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üzere 
her türlü dinî âyinler yapılması serbesttir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. K a b u l edenler... Etmiyen

ler. . . Madde kabul edilmiştir. 
Madde 9 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
B A Ş K A N — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. . . K a b u l 

edilmiştir. 
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Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize arz 
ediyorum. 

Kürsüye iki kutu konacaktır, lütfen sağdan gelmek sure-
tile kutulara reylerinizi atınız. 

Rey vermiyen arkadaş var mı? Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. Açık reyle kabul buyurduğunuz kanunların neticesini 
arzediyorum: 

inhisarlar Umum müdürlüğü 1936 malî yılı bütçesinde 
(10 000) liralık münakale yapılması hakkındaki kanuna rey ve
ren arkadaşların adedi (321) muamele tamamdır, kanun (321) 
reyle kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün 1936 malî 
yılı bütçesinde (43 100) liralık münakale yapılmasına dair olan 
kanuna (326) arkadaş rey vermiştir, muamele tamamdır. Kanun 
(326) reyle kabul edilmiştir. 

Tüşkilâtı Esasiye Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan kanuna (333) arkadaş rey vermiştir. Muamele; 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince tamamdır. Reye iştirak 
edenlerin adedi istediğimiz adetten fazladır. Kabul edenler (333) 
kişidir. Kanun müttefikan kabul edilmiştir. (Alkışlar) pazartesi 
günü saat 15 de toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17.50 

KARARNAMELERR 
H^riciye^JVe^^e^uıde^ 

1 — Adis-Ababa Maslahatgüzarı Nizameddin Ayaşlı Mer
keze nakil olunmuştur. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Hariciye Vekili memurdur. 

5/2/1937 

İ S M E T İ N Ö N Ü Ş S A R A Ç O Ğ L U 

M^h^e^y^k^etind^rK 

1 — Adanada müteveffa Behramın evi üzerine mütegayyib 
Simonakinin alacağı için konulmuş olan haczin kaldırılmasına 
dair Adana Mahkemesinden sadır olan hüküm ve ilâmın; 
alacağın mesned ve mikdarının meçhuliyeti ve 2004 sayılı icra 
ve iflâs Kanununun muvakkat maddesinin 4 üncü bendindeki 
sarahat itibarile, temyizinde faide görülemediğinden 2573 sayılı 
kanunun 5 inci maddesi delâletile Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 137 nci maddesine tevfikan kanun yollarına gidilmekten 
sarfınazar edilmesi muvafık görülmüştür. 

Bu kararnamenin icrasına Maliye Vekili memurdur. 

5/2/1937 

İ S M E T İ N Ö N Ü 
Maliye Vekili 
F. A Ğ R A L I 

1 — 3500 adet kavanoz mubayaası için 15 000 kuronun 
tutarı olan 705 lira avanstan mubayaa yapılmıyarak işbu para
nın mahsubunu icra ettirmediğinden dolayı mülga Ziraat ve 
Ticaret Nezareti Müfettişlerinden Rahmi aleyhine 928/726 nu
maralı dosya ile açılan davanın, müddeaaleyhin işbu meblağı 
zimmetinden tebriye ettiği tebeyyün etmiş bulunmakla Hazinece 
takibinde bir menfaat görülemiyerek kaydının silinmesi tensib 
edilmiştir. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Maliye Vekili memur
durR 5/2/1937 

Maliye Vekili 
F. A Ğ R A L I İSMET İ N O N U 

- »«ez»— 

TAMİMM 
SjhJıaJ^ejç^m^SFSDFSDFSDFSDFSDFSDFSDF 

Özü: Eczanelerin sureti tef
tişleri hakkında. 

Eczanelerin sureti teftişleri (964) sayılı kanun ile bu kanu
na müteferri talimatnamede açıkça münderiç bulunduğu gibi 
teftiş varakalarında da ayrı ayrı hanelerinde hulasaten gösteril
miş ve uyuşturucu maddelerin de nelerden ibaret bulunduğu 
mahsus kanununda ve buna dair neşredilen kararda bildirilmiş 
olduğu halde bazı mahallerdeki eczanelerde kodeks mucibince 
bulunması lâzımgelen müstacel edviye ile ecza, alât ve edevatın 

noksan olduğu ve mevcud bulunanların da mahsus kanun ve 
talimatı hükümlerine mutabık olarak tasnif, tanzim ve muhafaza 
edilmediği, uyuşturucu maddelerin kaydına mahsus defterin de 
intizamsızlığıile beraber morfin, kokain ampulleri gibi maddeler 
kayıd altına alınmayıp reçetelerinin saklanmamakta olduğu ge
len raporların tetkikindan anlaşılmıştır. 

Eczaneler teftişinin (964) sayılı kanun ve bu kanuna müte
ferri talimatname ile kodeks hükümleri dahilinde yapılması ve 
kopya defterine bir evvelki teftişe aid yazılan ihtarların yapılıp 
yapılmadığının takib edilmişi lüzumu tamim olunur. 

K A T A T Ü R K 

BaşvĞkil Hariciye Vekâleti V. 

REİSİCUMHURR 

Başvekil 

REİSİCUMHURR 
K. A T A T Ü R K 

REİSİCUMHUR 
K. A T A T Ü R K 

Başvekil 

§ 

2 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

İ L Â N L A RR 

A K T İ F 

Lira 

19.719,133 27.736337,81 
10.505.451, -
1.034475,03 

449.086,73 

7.109.521,60 
48.293,50 

40.909.093,97 

158.748363 -

6 Şubat 1937 vaziyeti 

Lira 

39.276463,84 

449.086,73 

48.066.909,07 

Kasa: 
Altın: Safi Kg. 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabir ler 
Türk lirası 

Har iç teki Muhabir ler 
Altın: Safî Kg. 5.054,474 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçla kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvi l le r i : 
Deruhte edilen evrak* nakdiye 
karşılı^ 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat 12.404.056,- 146344.507, 

Sene da t C ü / ı l a m . 
Hazine Bonoları 
Ticarî senedat 

Ksham ve TnhvıiAl Cüzdanı : 
' Deruhde edilen evrakı nakdiye-

A - { nin karşılığı esham ve tahvilât 
(itibarî kıymetle) 

B • Serbest esham ve tahvilât 

Avanslar; 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilât üzerine 

Hissedarlar 

24.718.297,86^ 24.718.297,86 

37.044.160,23 

3561,008,60 41.005.168,83 

2.162.609t93 
7.795434,43 

Muhtelit 
YEKUN 

9558.44436 

4.500,000,-

9.243.130,85 
323.562.408,54 

P A S İ F 
Lira 

Sermaye 
thtiyal Akçesi 
Tedavüldeki Banknotlar: 

158.748363,-

146344307, 

T ü r k L i r a s ı Mevduat ı : 

Döviz T a a h h ü d a t ı : 

Alfana tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri 

2.376,97 
¿5.870.308,86 

Muhtelit 

YEKÛN 

2 mart 1933 tarihînden itibaren: 
takomto haddi * 5 *h A l t » özerine avama % 4 */j 

Lira 
15.000.000,-

1351.182,53 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat 12.404.056,— 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilâveten tedavüle vazedilen t9.ooo.ooo.-
Reeskont mukabili ilâveten ted. vazed. 20.000.000t- 185344.507,-

13.504.08394 

25.872.685,83 

82.289 949.24 

323.562.408,54 

1558 

Maliye Vekâletinden: 

Kaloriferler için alınacak 100 ton (Somi Kok) Kömürü açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli kömürlüklere nal̂ liyesile beraber iki bin 
dokuz yûz elli lira ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi bir lira 
yirmi beş kuruştur. 

Eksiltme, 1/3/1937 pazartesi günü saat on beşte Vekâlet 

Levazım Müdürlüğünde toplanan Eksiltme Komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde, tstanbulda Dolmabah-
çede Maliye Evrakı Matbua Anbarı Memurluğunda görülebilir. 

İsteklilerin, muvakkat teminatlarile birlikte Komisyon Riya
setine müracaat etmeleri. 

1532/4-1 
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3524 sayılı Resmî Gazetede münteşir 1461 numaralı Cumhuriyet Merkez Bankası ilânının devamıdır: 

isi m Yatıran Hangi şube 
Bankamıza 
tevdi tarihi 

Manol Saso 
K o s t i E lyasko 
Sıkiperya Ere 
Sofia V u d u r i 

Melani Silverman 
Katr in Jira 

Faik Hasan 
A g o p y a n 

K i m i n namına yatırıldığı 
adresi ve hüviyeti 

R o m a n y a sefareti, R o m a d a 
A t i n a d a A t i n a Bankası 
Köstencede münteşir gazete 
c/o Karave kave 86 Ws 11. N e a 
K o m i n i a Lepire 
c/o Hir issoveloni Bankası Bükreş 
Kalas Romanya 

İstanbul mülhakatından Beyoğlu i le Galata beyninde tahtelarz d e m i r y o l u 
Türk A n o n i m Şirketinin teslimatı 

Mikdarı 

1/6/1936 T L . 

n 

Turnikeci 
Bekçi 

Kendis i 22/5/1936 

16.— 
8.98 

10.72 

25.27 
10.77 
24.— 

7.29 
0.95 

Mehmet İbrahim 
Feyzi 
İbrahim 

Atelyede 
Vatman 

İstanbul T r a m v a y Şirketinin teslimatı 

Kendis i 22/5/1936 2.60 
4.84 
0.18 

tstimatis İstradis 

Anastasyadis Istelyo 

Hasan İbrahim 
A . Komyanos 
Ekrem 

İstanbul E l e k t r i k Şirketinin teslimatı 

Yenişehirde Evangelistra Mumcu 
Sokak M? 6 Beyoğlu 
Aynalı Çeşme Emincami Ns 38 
Beyoğlu 
Meçhul 

Kendis i 5/11/1935 

n 

n 

n 

0.55 

6.04 
2.53 

20.17 
9.27 

A . Nur i Sanaa 
Fortunée Farin 
A n t o n i o L a Rosa 
S. B. Hayat et C ie 
Dr . Şefik Hüsnü 

Beyrut 

A l i C e m a l 
M . L . Rosentalve mahdumları 
Sayaades 
Benjamin Plotk in veresesi 
Marie Sinadinu 
İsmail 

Nişim A r d i t i . 
Bazar de Modes pour dames 

Meçhul 

Selanik Bankasının tevdiatı 
K e n d i İstanbul 

Taks im Sıraselvi Kâhyaoğlu A p a r t 
manı JV?» 6 
Duhan Şirketi nezdinde 
Sirkeci Nurhan -\? 27 
Galata Kınacıyan H a n M 27 
Lâleli Çeşme Şehsüvar Galata 
Tepeüstü Bozkurt cad." JV*2 81 
Kırçalı Tahir oğ. Fatih Bosna 
Hersek Ote l i 
Meçhul 

12/2/1936 L T 
6/7/1935 . 

27/9/1935 

20/11/1935 n 

n 

4/5/1936 
13/8/1936 

ft 

24/8/1936 

9.15 
4.76 
2.65 
2.52 

13.50 
17.60 

9 .— 
2.50 

53.30 
136.— 

60.— 
1.75 
2.20 

( Devamı var ) 
« t 1 * 1 * « ' 

Çanakkale Ağır C e z a Mahkemesinden : 
Bayramiç'in Cazgir ler Köyünden Mehmed Oğlu A d i l i n 

22/6/1936 pazartesi günü yolunu keserek çifte tüfengi kurşunu 
ile mumaileyh A d i l i öldürmek ve kendi üvey kızı bulunan bu 
A d i l i n karısı Zebranın orada cebren ırzına geçmekten suçlu 
yine o köyden H a l i l Oğlu Mustafa hakkında mahkememizde 
açılan duruşmada: 

Suçlu Mustafanın meskeni bilinmemesi hasebile C e z a M u 
hakemeleri Usulü Kanununun 271 ve 37 nci maddelerine tevfi
kan ilânen tebligat icrasına ve duruşmanın 18/2/1937 perşembe 
saat 14 e talikına karar verilmiştir. O gün ve o saatte mah-
keye gelmesi ve gelmediği takdirde bu ilânın neşri tarihinden 
itibaren i k i hafta geçtikten sonra gaib sayılacağı ilân olunur. 

1562 

Başvekâlet Matbaası 
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